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318 
Camí Vell de Miral-

camp- S’ha arranjat 

diferents clots que 

hi havia en el pavi-

ment d’aquesta via per millorar la seguretat 

321 
C/de Prat de la Riba- 

S’han col·locat dues 

pilones per millorar la 

seguretat en aquest 

punt per als vianants 

que transiten per la 

vorera 

322 
Salt del 

D u r a n – 

Per iòdi -

cament s’hi duen a terme 

tasques de manteniment i 

neteja en aquesta zona prò-

xima a la banqueta del Canal 

 

323 
C/ Av. d’Ermengol V - S’ha ubicat 

una nova font a la zona verda pro-

pera a aquesta avinguda i on es-

tan ubicats diferents equipaments esportius com són 

una pista per a la pràctica del bàsquet així com també 

una pista per a patinar.   

 

319 
C/de Folch i Torres- 

S’ha revisat i repavi-

mentat diferents clots 

que hi havia en 

aquest carrer per 

afavorir el trànsit 

rodat 

 

 

320 
C/de la Indústria– 

S’ha realitat diferent 

tasques de manteni-

ment de les voreres 

amb la retirada de les 

males herbes que les cobreixen. També s’ha fet en 

altres zones de la ciutat 
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324 
Ronda de Ponent- 

S’ha procedit a la 

retirada d’un pi que 

va quedar malmès a 

conseqüència de les tempestes  

 

327 
C/de Prat de la Riba- 

S’han col·locat dues 

pilones per millorar la 

seguretat en aquest 

punt per als vianants 

que transiten per la 

vorera 

 

 

328 
C/ de Mossèn Ramon Viladrich - 

S’ha pintat en groc el xamfrà 

d’aquest carrer en la cantonada 

amb l’avinguda 

del Canal per 

tal de prohibir 

l ’ e s t a c i o n a -

m e n t  e n 

aquestes zo-

nes i millorar 

així la segure-

tat en aquest 

punt   

325 
Pista de patins- S’ha 

dut a terme tasques de 

neteja de diverses pin-

tades apare-

gudes en 

aquest espai 

públic 

 

 

 

326 
Plaça de Sant Jaume– 

S’ha dut a terme la repa-

ració de diferents peces 

de les zones de joc d’a-

quest espai públic que 

havien estat malmeses 

per actes de vandalisme 

 

 

329 
Av. d’Ermengol V

– S’ha hagut de 

reparar el siste-

ma de reg gota a gota d’alguns dels  

arbres d’aquesta avinguda 

 

 

 

 

 

 


