LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 26 DE MAIO AO 1 DE XUÑO
ALBANELERÍA
•

Modificación da beirarrúa da rúa Romero Ortiz debido á habilitación de rampla
de accesibilidade
• Cooperación na estrutura da grada do campo da Guía en Carreira
• Modificación das aulas de Cristóbal Colón para permitir a accesibilidade de
cadeiras de rodas
• Formigonado de moldes prefabricados para pasarelas das praias
• Reparación de dúas porterías na Fieiteira
• Recolocación do portal do aparcamento disuasorio xunto ao cemiterio
• Colocación de suxeita contedor na Carballa
• Pintado de vados permanentes nas rúas Eduardo Pondal, Xosé Ramón Barreiro
e Portugal.
CARPINTERÍA E CERRAJERÍA
•
•
•
•
•
•
•

Colocación de porta reformada no Complexo da Fieiteira para accesibilidade da
sala de masaxe
Reparación de fiestra no colexio de Artes
Reparación de fiestra no colexio de Frións
Reparacións de carpintería no Auditorio
Reparación de madeiras da sauna na Fieiteira
Colocación de pernos e pechaduras ás novas portas que se van instalar nas
aulas formativas da rúa Cristóbal Colón
Montaxe de estrutura metálica soldada para a cuberta da grada do campo de
fútbol de Carreira

ELECTRICIDADE E FONTANERÍA
•
•
•
•
•
•

Instalación de vaso de expansión na canceira municipal
Reparación de luminarias no campo de fútbol da Fieiteira
Retirada de sanitarios nas aulas de Cristóbal Colón para modificación
Comprobación de rego en Castiñeiras
Retirada de luminarias e soportes do Centro Social de Oleiros
Reparación de radial de obras
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•
•
•
•

Limpeza dos filtros das duchas das praias de Area Secada e O Touro
Reparación do rego do campo de fútbol de Aguiño
Modificación do sistema eléctrico das aulas da rúa Cristóbal Colón
Comprobación do xerador eléctrico do mercado municipal

PRAIAS E MEDIO AMBIENTE
•

Desbroce e limpeza en:
o Novo sendeiro de Espiñeirido
o Entorno do campo de fútbol de herba natural e do sintético do
complexo deportivo de A Fieiteira
o Carreira
 Camiños da travesía da rúa da Capela
 Arcén de entrada a Parte ao Río
 Rúa Montevixán e travesías
 Rúa das Pedriñas
 Rúa do Campo
 Beirarrúas e arcéns dende o complexo da Fieiteira ata a rotonda
do Vilar

PARQUES E XARDÍNS
•

Cortado e limpeza en:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Xardineiras das rúas peonís
Xardíns da praza de España
Xardíns de Abesadas
Xardíns da avenida da Constitución
Rotonda e illeta da rúa Rosalía de Castro
Xardíns da terminal de autobuses e Facenda
Praza do Centenario
Praza do Concello
Parque García Bayón
Xardíns dos paseos das Carolinas e Coroso
Rotondas e illetas da entrada á Carballa
Xardín da rúa Rafael Dieste
Parque canino
Parque de Sabartán e Casa de Cultura de Carreira
Xardíns do Monumento
Xardíns na travesía de Fafián
Xardíns da rúa Canteira
Zona de aparcamento de San Roque

Limpeza do recinto da Policía Nacional
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