LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 23 DE FEBREIRO AO 2 DE MARZO DE 2018
ALBANELERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conclusión do rebaixe da beirarrúa para paso de peóns na rúa Canarias
Repaso de pedras na rúa Santa Uxía
Reparación da zona de carga e descarga detrás da Casa Consistorial
Adecuación da canalización de pluviais na rúa Barbanza
Pintado de colexio unitario de Artes
Reparación da rotonda de Padín
Desmontaxe do empedrado da rúa Estaleiro
Pintado de sinais viales horizontais na rúa Cabasa nas Carolinas
Pintado de vado na rúa Cristóbal Colón
Repintado de paso de peóns nas rotondas de Xarás
Pintado de vado na rúa Manzananres
Reparación de bordillo da beirarrúa da rúa Mendiño
Reparación de baldosas no paseo do Malecón
Colocación de sinal de dirección obrigatoria na avenida do Malecón xunto ao
mercado
Colocación de sinal de minusválidos vertical nos estacionamentos de Servizos
Sociais
Reposición de papeleira na praza do Rueiro
Reparación de banco na rúa Rosalía de Castro
Reparación de sinal na rúa Blanco Amor

CARPINTERÍA E CERRAXERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparación e vernizado de bancos da praza de Compostela
Colocación de cristais nas marquesinas de Aguiño e Corrubedo
Lacado de portas no colexio unitario de Artes
Reparación de pasamáns na porta principal da Fieiteira
Reparación de pechadura nunha porta da Policía.
Reparación de espello no alto de Palmeira
Reparación e engrase dos portais do campo de fútbol de Oleiros
Reparación de reixas no colexio de Artes.
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ELICITRICIDADE E FONTANERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparación dunha radial e dun taladro de Obras
Comprobación de avaría eléctrica no colexio de Aguiño
Reparación de termo do Centro de Raqueta
Reposición de fluorescentes en Protección Civil
Instalación de fontanería nos aseos do colexio de Artes
Instalación de toma de auga no colexio de Artes
Desatasco de aseos no conservatorio de Aguiño
Desatasco de aseos no colexio de Artes
Reparación de inodoro nas oficinas do obradoiro de emprego

PARQUES E XARDÍNS
•

Cortado e limpeza en:
o Xardíns no porto de Aguiño, casa da cultura e conservatorio
o Xardíns en Fonterramil e Casa da Cultura de Castiñeiras
o Xardíns de Sabartán e capela
o Xardíns do porto, casa do mar, Caticovas e Insuela en Palmeira
o Árbores en Abesadas
o Parterres da praza do Concello
o Rotondas e illetas en Xarás
o Xardíns xunto ao polideportivo de Sirves
o Arbustos xunto á igrexa de Bretal
o Podado de árbores xunto ao cruceiro do Viso

•
•
•
•

Podado de árbores no xardín de Xenxides
Reposición de plantas en Olveira
Reposición de plantas en Aguiño
Reposición de árbore seca na rúa da Feira

PRAIAS E DESBROCES
•

Desbroce e limpeza en:
o Olveira:
 Sendeiro peonil e arcéns de Espiñeirido
 Área recreativa do monte da Laxa en Sirves
o Castiñeiras:
 Rúa Rebalo e as súas travesías
 Rúa Martín – Os Paramos
 Rúa Covas e entorno da Fonte
 Rúa da Chouza
 Rúa Cotelo
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•

Rúa punta das praias nos Mosqueiros

o Aguiño
 Rúa Serreiro
Plantación de céspede na senda de Espiñeirido e plantación de árbores.
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