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

Colocación de tres cortes de pedra na rúa Estaleiro
Colocación de rígola e reixillas na segunda fase da rúa Barbanza
Carga e traslado de cruces de grandes dimensións á igrexa para Semana Santa
Colocación de espello en Aguiño salindo da igrexa á rúa Lorenzo Mariño
Colocación de dous sinais
Maquinaria pesada desbrozando a aldea de Palmeira
Reparación do muro de contención da praia da Cambra
Retirada dos bancos para restaurar a rúa Rafael Dieste
Armado de ferro para fundición de letras
Cambio de espello na rúa Monumento por mal estado
Reparación de pavimento na rúa Churriana
Colocación de sinal de prohibido cans na praza 8 de marzo
Retirada de papeleira en mal estado do paseo de Coroso
Reposición de sinal xunto ao IES Coroso
Reposición do espello en Frións á altura do instituto
Reparación de asfalto en frío en:
o Rúa Mariño de Rivera
o Rúa Rosalía de Castro
o Rúa Canarias
o Rúa de Galicia
o Malecón
o Carqueixa
o Coroso
o Rúa Noro
o Carolinas
o Carreira xunto ao campo de fútbol
o Aldea do Vilar
o Vixán
o Mámoa
o Avenida da Coruña
o Palmeira en dirección á Mirandela
o Entorno do colexio de Palmeira
o Sampedro e travesías
o Acceso á praia de Coroso xunto ao camping
o Sigo
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o Rúa Atalaia en Corrubedo

CARPINTERÍA E CERRAXERÍA
•
•
•
•

Reparación da cúpula do parque de Fonterramil e mantemento
Fabricación dos encofrados para os moldes das letras de Riveira
Fabricación de pebeteiro para Palmeira
Restauración de bancos

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

Reparación eléctrica no campo de fútbol de Aguiño
Reparación da fonte de Pedra Pateira
Reparación eléctrica no Concello
Comprobación de avaría de fontanería nos vestiarios de Samil
Reparación de fontanería na casa de cultura de Carreira
Instalación de ampliación da rúa cara o colexio de Palmeira
Comprobación de atasco de augas residuais no colexio de Agui´ño
Suxeción de inodoros no colexio O Grupo
Instalación de proxectores no patio do Grupo

PARQUES E XARDÍNS
•

Cortado e limpeza en:
o Rotondas da terminal de autobuses
o Xardín de Castiñeiras xunto á praia de Castro
o Parque de Pedra Pateira
o Xardíns do Touro
o Centro de Saúde
o Xardíns do centro de Riveira
o Praza do Centenario
o Xardíns de Abesadas
o Xardíns da avenida da Constitución
o Xardíns da travesía de Fafián e Rúa Canteira
o Rexollida de rama das palmeiras na praza do Concello
o Xardíns do paseo de Coroso
o Parque dos Estudantes
o Xardíns de Caticovas, Casa do Mar, Insuela e Igrexa
o Xardíns da igrexa de Bretal e arredores
o Xardíns do Monumento

•
•

Botar terra nos xardíns da igrexa de Oleiros
Plantación de xardineiras nos colexios de Palmeira e Carreira
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PRAIAS E DESBROCES
•

Desbroce e limpeza en:
o Aguiño:
 Pasarela da Catía ata a praia do varadoiro
 Paseo xunto ao campo da Tasca e entorno
o Castiñeiras:
 Zona verde e acceso á praia dos Mosqueiros
 Praia de Castiñeiras e accesos
o Palmeira:
 Merendeiro da Corna e accesos
 Rúa Esteirón
 Paseo de Coroso dende o camping ata a praia de Río Azor
 Zona verde da praia de Río Azor e accesos
 Calas de Insuela e o entorno
 Rúa da Cambra
 Rúa Río Azor
 Rúa Rabaleiras
 Supinal e accesos
 Cala das Pedras Negras e accesos
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