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191 
Av. de Balaguer- S’han dut a 
terme tas-
ques de 

neteja del solar que és utilitzat 
com a aparcament públic 

192 
Av. de la 
Pau- S’han 
arranjat un 

dels fanals d’aquesta via que 
s’havia tombat 

193 
C. de Vilanova 
de Bellpuig- S’ha 
arranjat un se-

nyal amb el nom del carrer que esta-
va tombat 

194 
C/ d’Enric Granados-
S’ha netejat el pavi-
ment d’aquest carrer 

després d’una ava-
ria en un embornal 
 
 

195 
Centre Obert La Banqueta- 
S’ha nete-
jat l’em-

bornal d’aquest edifici per evi-
tar inundacions 196 

Grup Jaume d’Urgell- 
S’ha actuat en el cla-
vegueram de diver-

sos carrers d’a-
quest grup d’edifi-
cis 
 197 

Camí de Belianes- S’ha 
col ·locat 
una ban-

da reductora de la velocitat a 
l’encreuament de camins 
amb el Salt dels Llums 

198 
Piscina coberta- 
S’han dut a terme 
tasques de manteni-
ment i neteja de les 
instal·lacions abans 
de l’apertura al pú-
blic de l’equipament 

199 
Nau Màquina 3- S’han realitzat 
tasques de 
neteja d’a-

quest equipament que ha d’aco-
llir el magatzem de la brigada 
municipal 

200 
Camí de Be-
lianes- S’ha 
reparat una 

fuita d’aigua  en la zona verda 

201 
Urb. Els Vilars- S’han 
d u t 
a 

terme tasques de neteja 
i reparació de la zona 
enjardinada 



202 
Ronda de Ponent– S’ha fet 
el mante-
n i m e n t 

de la parcel·la que s’utilitza 
com a aparcament per la Fira 
de Sant Josep 
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203 
Av. Del Canal– S’ha repa-
r a t 
e l 

pas d’accés per a per-
sones amb mobilitat 
reduïda d’un dels ponts 

204 
Av. De Catalunya– S’ha 
cons-
t r u ï t 

un pas elevat per reduir la 
velocitat i millorar la se-
guretat 

205 
C. de Santa Cristina– 
S’ha restaurat el pavi-
ment 

en l’encreuament amb el 
carrer de l’Estrella 
 

206 
C. de Màrius Torres– S’ha 
treba-
llat en 

el ferm per reparar-ne al-
guns trams 

207 
C. del Mestre Capell– 
S ’ h a n 
dut a 

terme diferents reparaci-
ons del ferm 

208 
Passeig  de la Sardana– 
S ’ h a n 
r e p a -

rat les rajoles que estaven 
malmeses i s’hi ha ins-
tal·lat mobiliari urbà 

209 
C . 
d e 
Fer-

rer i Busquets– S’han 
reparat les rajoles d’u-
na de les voreres  

210 
C. de Montsec– 
S’ha reparat 
una franja de 

rajoles en mal estat 
 

211 
Cementiri– 
S’han dut a 
terme tas-

ques de manteniment i la reno-
vació de la zona enjardinada 

212 
Estació d’au-
tobusos– S’ha 
reparat un em-

bornal que estava embossat 
 

213 
C. del Comerç– S’ha ade-
quat un 
pati per 

utilitzar-lo per guardar mate-
rial 


