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

Canalización de tubaxes das baixantes dos tellados e construción de arquetas
na rúa Estaleiro
Maquinaria pesada desbrozando en Palmeira
Recolocación de espello en Aguiño en dirección á Cerca
Rebaixe de beirarrúa en Carreira en dirección Couso
Colocación dun espello na estrada xeral de Artes para os que saen do lugar de
Viñas
Repaso das rúas empedradas de Carreira
Retirada dunha pasarela da praia de Coroso en perigo de ser levada polo mar
Acopio de rama cortada dos xardineiros en Artes
Traslado de papel e mobles das Oficinas da Área Económica do Concello
Retirada de sinal informativa con medios mecánicos de Coroso en mal estada
Colocación de espellos no Caramecheiro
Recolocación de espello na rúa Castelao en Aguiño
Reposición de bolardo e reparación de rexillas na rúa Galicia
Construción de cazoletas de formigón no atrio da igrexa de Santa Uxía
Reparación de lousas na rúa Romero Ortiz
Formigonado da base para o saco de boxeo na Fieiteira
Colocación de malla para formigón na rúa Esteleiro

CARPINTERÍA E CERRAXERÍA
•
•
•
•

Reparación do rego no campo de fútbol de Aguiño
Reparación das duchas dos vestiarios e instalación dun termo
Reparación de fontanería no colexio de Artes
Instalación da ampliación da calefacción no colexio de Palmeira

ELICITRICIDADE E FONTANERÍA
•
•
•
•

Reparación da cúpula do parque infantil de Fonterramil
Fabricación de pezas de madeira para os parques
Reparación dunha incidencia no parque infantil do Centenario e labores de
mantemento.
Despiece do enfrocado para as letras de Riveira
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•
•
•

Fabricación de pebeteiro para a igrexa de Riveira
Reparación da pechadura do portalón do campo de fútbol de Oleiros
Reparación da porta do xeo no mercado municipal

PARQUES E XARDÍNS
•

Cortado e limpeza en:
o Limpeza de xardíns na praza do Concello
o Xardín do paseo das Carolinas
o Xardín da rúa Noro
o Xardín xunto á igrexa de Artes e o río Artes
o Xardín da rúa dos Remedios
o Xardín da avenida da Coruña e rotonda de Padín
o Xardín xunto ao colexio de Olveira
o Parque de Teira
o Parque de Corrubedo xunto ao centro social
o Xardín da zona da igrexa de Oleiros
o Xardín xunto ao campo de fútbol de Oleiros
o Rotonda de Xarás

•
•

Abonado de xardíns no centro de Riveira e rotondas de Xarás
Recheo de parterres dos xardíns de Aguiño e en Riveira xunto á terminal de
autobuses
Podado de árbores xunto ao río Listres
Retirada de xardineiras en mal estado en Bretal

•
•

PRAIAS E DESBROCES
•

Desbroce e limpeza en:
o Palmeira:
 Parque da Carballa
 Parcamento de Coroso xunto ao camping e pasarelas ata o río
Grande
o Riveira
 Zona verde de Coroso, pasarelas, accesos e entorno
o Aguiño:
 Río Listres e sendeiro ata a praia da Catía
 Rúa das Pedras
 Accesos da Carballada ata a Catía
 Pasarelas da praia da Catía ata o cruce da rúa Pedra da Ribeira
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