LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 9 AO 15 DE FEBREIRO DE 2018
ALBANELERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocación de 20 metros de valla en Deán Grande xun ao pozo de regar
Limpeza e restauración do Cruceiro da Saúde
Pintado de cinco aulas no colexio de Aguiño
Retirada dunha portería da praia de Castiñeiras
Retirada de sinal rota de Corrubedo na rúa Falcato e repoñela
Reparación de espello de saída da rúa do centro social de Corrubedo
Desencofrado de molde de mostra de formigón
Colocación de maceta de formigón en Deán Grande
Demolición de encimeira e repaso de parede da Aula de Música do colexio de
Palmeira
Reposición de sinal de dirección prohibida no porto do Aguiño
Reposición de tres bolardos e de tapa nos xardíns do porto de Aguiño
Repaso de beirarrúas da rúa da Habana e colocación de dous bancos
Rebaixe de beirarrúas a ambos lados do aparcamento do Centenario
Remate de desbroce de cunetas en Artes e inicio en Olveira polo lugar de
Campelos e Olveira de Arriba
Colocación de placa de excepto garaxes na rúa Santa Uxía
Colocación de novo espello na rúa Alexandre Bóveda

CARPINTERÍA E CERRAXERÍA
•
•
•
•
•
•

Colocación de tarima á aula de música do colexio de Palmeira
Colocación de cadros na Casa do Concello para exposición
Elaboración de pezas de madeira e esmaltado para parques infantís.
Reparación de valado do parque infantil de Corrubedo xunto ao centro social
Colocación de pasamán en Deán Grande na rúa das Escaleiras
Fabricación de cinco pasamáns para as escaleiras da capela de Carreira

FONTANERÍA E ELECTRICIDADE
•
•

Reparación de fontanería no mercado municipal
Reparacións de fontanería no colexio de Frións
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•
•
•
•
•
•

Conexión eléctrica da caldeira do mercado municipal
Desatascado do sumidoiro da UAD
Instalación de apliques no colexio de Deán
Substitución e reparación de lámpadas no museo municipal
Reparación de picador e radial de obras
Reparación de fuga de auga na rúa Falcón

PARQUES E XARDÍNS
•

•
•
•
•

Cortado e limpeza en:
o Xardíns do centro de Riveira
o Xardineiras das rúas peonís
o Modificado do xardín da avenida da Coruña
o Palmeiras do parque Pedra Pateira
o Monolitos do Malecón
o Illetas das Carolinas
Botar canto rodado no parterre do xardín da avenida da Coruña
Recolocación de maceteiros das rúas peonís movidas polo Entroido
Talar árbores secos na avenida da Coruña
Botar terra e plantar a xardineira habilitada nas escaleiras de Deán Grande

PRAIAS E DESBROCES
•

Desbroce e limpeza en:
o Artes:
 Camiños e arcéns do lugar de Gude de Abaixo
 Camiños e arcéns do lugar de Castro de Abaixo
 Camiño da Treboada
 Entorno do Centro Recreativo
o Riveira:
 Acceso e lavadoiro dos Remedios
 Rúa Barbanza
 Travesía do río Ameneiro á rúa Habana e entorno
 Camiño do Gordieiro
 Camiño do Medio
 Travesía da rúa Habana con Fondevila
o Carreira:
 Entorno do colexio de Frións
 Fonte de Frións e cavado de maceteiros
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