LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 26 DE XANEIRO AO 1 DE FEBREIRO DE 2018
ALBANELERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retirada de escombros e comezo dunhas escaleiras de obra en Deán Grande
Repaso de beirarrúas na rúa Castelao
Retiradas de vallas da pista formigonada en Deán Grande
Reposición de lousas de pedra en Bretal
Repaso de beirarrúas no paseo do Malecón
Traslado de contedor de vidro en Fontán para maior visibilidade dos
condutores
Retirada de valado da rúa Transporto en Aguiño para a súa limpeza
Retirada de fiestras vellas no colexio de Artes e enlucido de moquetas
Bacheado de diversas rúas: Valle-Inclán, Rosalía de Castro, Cubeliños, Cruxeiras,
Malecón, Fieiteira, etc.
Pavimentado con aglomerado en frío dun tramo de estrada xunto ao lavadoiro
de Deán Grande
Colocación de sinal na rúa Campo de Marte
Colocación de sinais de paso de peóns na rúa Estatutos
Recrececida de rexistro de pluviais en Oleiros

CARPINTERÍA E CERRAXERÍA
•
•
•
•
•
•
•

Colocación de dous asentos nos columpios do parque García Bayón
Reparación da porta principal do mercado
Colocación de asentos nos columpios de Coroso
Fabricación de enconfrado dunha letra para fundir en formigón
Fabricación de valado metálico para Deán Grande para lavadoiro
Reparación de valado da obra abandonada de Cubeliños
Reposición de tablóns no paseo do Carreiro en Aguiño

FONTANERÍA E ELECTRICIDADE
•
•
•

Reparación eléctrica no campo de fútbol de Aguiño
Instalación de radiador reparado na Oficina de Atención Cidadá
Instalación de apliques e reposición de lámpadas no mercado de Palmeira
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•
•
•
•

Reparación de fontanería na Fieiteira
Reparación de fontanería en Deán Grande
Reposición de fluorescentes no Lustres Rivas
Reparación de atasco no campo de fútbol de Oleiros

PARQUES E XARDÍNS
•

•

Cortado e limpeza en:
o Xardíns da avenida da Coruña
o Rotonda de Xarás
o Xardíns da avenida de Ferrol
o Xardíns da capela dos Remedios
o Talude da avenida de Ferrol
o Xardíns do parque García Bayón
o Rotondas e illetas da terminal de autobuses
o Xardíns xunto á Clínica e Facenda
o Xardíns do paseo das Carolinas
o Xardins do parque Pedra Pateria
o Xardíns do Touro
o Xardín da rúa Noro
o Alcorques da rúa Vionta
o Xardíns do paseo de Coroso
o Parque dos Estudantes
o Rotondas e illetas da entrada á autovía pola Carballa
o Xardíns de Deán Grande
o Xardíns do Monumento
o Xardíns da Amarella
o Xardíns da Escola Infantil Municipal
o Xardíns da Casa da Xuventude
Aplicación de herbicida na mediana do paseo das Carlolinas e nos alcorques da
rúa Castelao, etc

PRAIAS E DESBROCES
•

Desbroce e limpeza en:
o Olveira:
 Bretal
 Polideportivo de Sirves
o Aguiño:
 Rúa Castelao
 Carballo
 Xenxides
o Riveira:
 Solares municipales na rúa das Escaleiras de Bandourrío
o Artes:
 Beirarrúas e arcéns en Xarás
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•
•

 Acceso ao depósito municipal
Cavado Limpeza do sendeiro de Espiñeirido e plantación de árbores
Macetas do entorno do cruceiro de Bretal
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