LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 2 AO 8 DE MARZO DE 2018
ALBANELERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remate do pintado do colexio unitario de Artes polo seu interior
Remate de extración de pedra da rúa Estaleiro e colocación de tubaxe xeral
para recollida de pluviais
Continuación da modificación da canle de pluviais da rúa Barbanza
Colocación de dous espellos na rúa da Fonte en Castiñeiras
Recolocación de sinal rota de aparcamento exprés en Rafael Dieste
Colocación de espello en Artes
Colocación de espello en Romero Ortiz
Colocación de sinal de paso de peóns en Carreira
Colocación de tres bolardos na rúa Romero Ortiz
Transporte de cruces de madeira dende a UAD á igrexa parroquial
Desbroce con tractor en: Artes, Olveira e Palmeira
Colocación de seis metros de tubaxe na aldea do Vilar en Carreira

CARPINTERÍA E CERRAXERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte de sinais de tráfico e mástiles para a súa reposición
Reparación de bisagras e pechadura no colexio unitario de Artes
Restauración de fonte de fundición para colocala no parque da Casa da Cultura
de Aguiño
Reparación de persianas no colexio de Frións e Artes
Reparación de dúas sinais de peóns
Fabricación de tres bolardos para Romero Ortiz
Reparación do remolque do tractor
Reparación de sinal de dez minutos
Reparación e pintado de reixas no colexio de Artes

ELICITRICIDADE E FONTANERÍA
•
•
•
•

Instalación de termo no centro de raqueta
Instalación de luminarias no colexio O Grupo
Reparación de fontanería na Área Económica do Concello
Reparación de fontanería no colexio de Frións
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•
•
•
•
•
•

Comprobación de avaría eléctrica no campo de fútbol de Aguiño
Reparacións eléctricas en Corrubedo
Revisión da caldeira do Concello
Suxeción da caseta de programadores de rego de Coroso
Reposición da lámpada nas oficinas do CIM
Comprobación da rede de datos no colexio A Capela de Carreira

PARQUES E XARDÍNS
•

Cortado e limpeza en:
o Xardíns e xardineiras do centro de Riveira
o Árbores da Casa de Cultura de Aguiño
o Praza do Concello
o Colexio do Caramecheiro

•

Podado de árbores na praza de Porta do Sol, Casa do Mar de Palmeira,
Malecón e porto de Aguiño
Semente de céspede en Sirves
Plantación de xardinerias nos colexios de Frións, Olveira e Carreira
Recheo de parterres de terra na rotonda e illetas da rúa Rosalía de Castro
Recheo de terra en xardineiras
Recheo de parterres do xardin da avenida da Coruña, praza de España,
Centenario e García Bayón.

•
•
•
•
•

PRAIAS E DESBROCES
•

Desbroce e limpeza en:
o Castiñeiras:
 Rúa do Camiño da Auga
 Fonterramil
 Pedra da Allada
 Lugar da Aldea
 Rúa Os Curros
 A Garita
 Rúa Nova
 Rúa do Mar
 Rúa do Forno
 Rúa Xebre
 Rúa da Igrexa
 Rúa da Batiola
 Rúa Rial
 Rúa da Concha
 Rúa Real
 Rúa Mosqueiros
 Rúa Revolta
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Rúa Fonte Seca
Parquing da Revolta
Rúa Redonda Nova
Rúa das Brañas
Rúa Redonda Vella
Rúa Paxariños
Rúa do Río do Mar

o Limpeza de ferramenta e vehículo.
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