LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 16 AO 22 DE FEBREIRO DE 2018
ALBANELERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocación e pintado dun pasamán xunto á capela de Carreira
Colocación de tubaxe en Fonterramil
Pintado do entorno das escaleiras de Deán Grande
Repaso de beirarrúas da rúa da Habana
Colocación de baldosas e rebaixe da accesibilidade no Centenario
Rebaixe de beirarrúas de pedra xunto á comisaría
Rebaixe de rexillas e entorno do lavadoiro de Ameneiro
Habilitación de paso de peóns na rúa Canarias
Adecuación e pintado do lavadoiro da Habana
Carga e transporte de camións de terra para o colexio de Artes
Limpeza de beirarrúas do lugar de Frións
Rebaixe de beirarrúa para accesibilidade na rúa Canarias
Retirada de portería de fútbol da praia de Castiñeiras
Pintado de aparcamentos, incluído minusválidos, xunto a Servizos Sociais
Pintado de paso de peóns na entrada do Centenario
Borrado de sinais horizontais para corrección dirección Rafael Dieste
Vado permanente na rúa da Fonte en Corrubedo
Pintado de amarelo na rúa Correos
Bacheado en aglomerado en frío en: Frións, rúa da Habana, rotonda do Vilar,
Touro, Capela da Guía en Carreira, Sabartán, rúa Castelao en Aguiño, Sego en
Artes, Canteira en Artes e polígono de Xarás.

CARPINTERÍA E CERRAXERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•

Remate de colocación de madeira na Aula de Música de Palmeira e colocación
de exposicións de cadros no Concello
Fabricación de porta e marco do cruceiro da Saúde
Fabricación e colocación de pasamán nas rúas Vionta e Lajareu
Reparación de porta nos vestiarios do campo sintético da Fieiteira
Rerparación de soldadura en xogos infantís de Corrubedo
Revisión de niveis de aceite nos xeradoresz
Colocación de balancín e reparación de valado do parque de Corrubedo xunto
ao centro social.
Reparacións no parque García Bayón.
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•
•
•
•

Reparación de tobogán e outro en Pedra Pateira.
Reparación de valado e diversas pezas no parque da urbanización de Fontán.
Substitución e reparación de lousas de caucho en Pedra Pateira.
Fabricación de pezas para parques infantís.

ELICITRICIDADE E FONTANERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparación de fuga de auga no Centro de Raqueta de Coroso
Reparación de fontanería no colexio O Grupo
Colocación de toma de auga no parque Rafael Dieste
Comprobación de avaría eléctrica no campo sintético da Fieiteira
Reparación de luminarias e suxeición de foco no Concello
Reparación de fuga de auga no parque da Casa da Cultura de Aguiño
Colocación de serea no cemiterio de Riveira
Limpeza de boquillas da fonte de Pedra Pateira
Reposición de mecanismos eléctricos nas aulas de Cristóbal Colón

PARQUES E XARDÍNS
•

Cortado e limpeza en:
o Árbores xunto á igrexa de Palmeira
o Árbores no Touro
o Xardíns da zona do Touro
o Palmitas e xardineiras xunto ao Auditorio
o Paseo de Coroso
o Praza do Concello
o Praza de España
o Praza dos Estudiantes
o Rotondas e illetas de Xarás

•
•
•
•
•

Limpeza e mantemento de máquinas.
Recollida de palmeiras en Pedra Pateira
Podado no Touro
Limpeza de fonte de Pedra Pateira
Podado de árbores na avenida de Ferrol.

PRAIAS E DESBROCES
•

Desbroce e limpeza en:
o Riveira:
 Arcéns dende a rúa Cubeliño a Alcalde Fernández Bermúdez
 Arcéns da estrada DP 7307 dende O Touro a Ameixida
o Carreira:
2

 Arcéns do lugar de Frións e Cubelo
 Camiño da travesía da rúa da Capela
 Entorno do campo de fútbol de Carreira
o Castiñeiras
 Arcéns dende A Ameixida aos Mosqueiros
 Parque da Ameixida
•
•
•
•
•
•

Cavado de maceteiros da Ameixisa
Podado de árbores na Ameixida
Recollida e limpeza na praia da Ameixida
Recollida de papeleiras dende Pedra Pateira ata Area Secada
Recollida de papeleiras na avenida das Airós
Limpeza de maquinaria
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