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240 
Avda. de les Garrigues- 

S’ha dut a terme la repa-

ració 

del paviment d’un tram 

d’aquesta via malmès 

pel pas del vehicles 

 

241 
Avda. de Balaguer– Es va 

procedir a la senyalització 

d ’ u -

na tanca d’obra mig der-

ruïda per l’acció de les 

fortes ventades 

 

242 
C. del 

Codís

- S’ha 

realitzat la reparació del 

paviment d’un tram d’a-

questa via 

243 
Avda. dels Negrals- S’ha senya-

litzat els 

s o l a r s 

habilitats com a pàrquing 

gratuït tant aquest com el 

del carrer del Comerç 

244 
C/ de Ri-

card Viñes

- S’ha rea-

litzat la reparació d’un embor-

nal que no funcionava correc-

tament 

245 
C/

d e 

Si-

damon- S’ha realitzat 

la reparació del pavi-

ment d’un tram d’a-

questa via malmès 

246 
Avda. del Canal- S’ha repa-

rat diferents desperfectes 

e n 

el paviment d’aquesta 

via principal 

 

 

247 
C/ de Domènec Carde-

n a l - 

S’ha 

realitzat la reparació del 

paviment d’un tram d’a-

questa via 

 

248 
Avda. de Balaguer- S’ha 

reparat 

l ’ e m -

bornal del pàrquing públic 

de les instal·lacions del 

Club de Tennis 

249 
Avda. de 

Jaume I- 

S’ha repa-

rat un embornal malmès en 

aquesta zona de la carretera 
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250 
Avda. de Canal- S’ha dut 

a terme 

tasques 

de neteja dels excrements 

dels estornells en aquesta 

avinguda i d’altres punts de 

251 
Piscines municipals- S’ha 

n et e j a t 

el recin-

te per posar-lo a punt de ca-

ra a la Fira de Sant Josep 

252 
Parc municipal- S’han 

realitzat tasques de 

neteja i jardineria d’a-

quest 

espai 

verd 

 

253 
Zona de la Vilaclosa– Tant 

en aquest punt com  en la 

r e s t a 

de rotondes i zones enjar-

dinades s’han plantat més 

de 1.500 pensaments 

254 
Avda. de Pau Casals- 

S’ha procedit a recollir la 

fracció verda dipositada al costat dels con-

tenidors en aquest punt i d’altres 

255 
Avda. del Canal- S’ha se-

nyalitzat la supressió de 5 

p l a -

ces d’aparcament per fa-

cilitar que el camió de les 

escombraries pugui mani-

obrar 

256 
C/ de l’Abad Oliva- 

S’ha 

r e -

pintat la prohibició d’es-

tacionar en la part su-

perior del carrer 

257 
Parc municipal- 

S’ha renovat la pla-

ca que ens reco-

neix com a Ciutat Amiga de la Infància 

fins al 2020 

258 
C/de Sant Antoni– 

S ’ h a n 

i n s -

tal·lat dues franges d’ele-

ments reductors de veloci-

tat per millorar la segure-

tat 

259 
Avda. de Canal- 

S’ha renovat 

trams d’enrajolat 

de la vorera en mal estat 

260 
Piscines i parc- 

S’ha realitzat tas-

ques de manteni-

ment dels serveis públics 

 


