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330 
Av. del 

C a n a l - 

S’ha reti-

rat un arbre caigut a la vorera 

a conseqüència d’una tem-

pesta sense haver de lamen-

tar danys personals  

 

331 
P l a ç a 

d e 

S a n t 

Jaume- S’ha reparat i repin-

tant diferents peces del 

mobiliari urbà d’aquesta 

plaça, algunes de les quals 

presentaven desperfectes  

 

332 
C/ de Bell-lloc- S’ha 

reparat i tornat a 

posar en servei un 

senyal de trànsit 

que havia quedat malmès a la vorera 

333 
C a m í 

de la 

Serra- 

S’ha fet tasques de mante-

niment habitual eliminant 

els matolls que envaeixen 

el carril per a bicicletes i 

vianants 

334 
C/ de 

S a n t 

J a u -

me- S’ha reparat un tram 

de la vorera que no esta-

va enrajolada 

335 
A v . 

d e 

P a u 

Casals - S’ha reparat i 

tornat a posar en servei 

un senyal de trànsit que 

havia quedat malmès a 

336 
Cementiri- S’ha dut a terme, 

tal i com es fa habitualment 

al llarg de l’any, diferents 

tasques man-

teniment en 

aquest espai 

públic, entre 

elles la repa-

ració del pa-

viment  

 

337 
C/ de Ponent- S’ha 

reparat alguns des-

perfectes que pre-

sentava el 

paviment 

d ’a qu est 

carrer  
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338 
Crta. de Miralcamp- S’ha 

arranjat la vorera que do-

na accés al Centre d’As-

sistència Primària 

per tal d’eliminar 

barreres arquitectò-

niques i millorar-ne 

l’accessibilitat amb 

vehicle 

341 
Passeig de la Salle - 

S’ha procedit, com 

també es fa en d’altres 

zones arbrades de la ciutat, a la recollida i neteja 

de les fulles caigudes dels arbres  

340 
Parc municipal- S’ha dut a terme les tasques de neteja i de manteniment 

habituals als 

llarg de l’any 

en aquest espai públic, especial-

ment a la bassa central on hi ha 

els animals aquàtics així  com a la 

zona dels jocs infantils 

339 
Crta. de Torregrossa- 

S’ha pintant el pas de 

vianants de davant de 

les zones es-

colars que hi 

ha ubicades 

en aquesta via 

de la ciutat 

 

342 
Plaça d’Àngel Bon-

vehí- S’ha reparat 

alguns dels jocs in-

fantils d’aquest es-

pai que havien estat malmesos 

343 
Plaça de l’Orfeó Re-

naixença- S’ha nete-

jat una pintada al 

monument de la 

plaça així com tam-

bé en altres punts de la ciutat  

344 
Passeig de la Salle- 

S’ha instal·lat senya-

lització vertical en 

zones verdes amb 

informació sobre la normativa 

de tinença d’animals 

345 
Urbanització 

Els Vilars- 

S’ha netejat 

les males 

herbes de la 

vorera 


