Mollerussa en xifres
Actuacions a la via pública
Tercer trimestre 2015

1
4
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Edifici Sant Jordi - S’ha pintat la planta baixa on hi ha
el Centre Obert La Banqueta

Carrer de Belianes - S’ha
senyalitzat 8 aparcaments
davant la comissaria dels
Mossos d’Esquadra
Parc de patinatge S’ha instal·lat el cartell
amb les normes d’utilització d’aquest espai públic

8

Carrer de Domènec
Cardenal - S’ha pintat 4 zones prohibint
aparcar
al costat
dels passos
de
vianants
en el sentit de la circulació

11
14

6

Carrer del Palau - S’han
pintat 2 zones de càrrega
i descàr
-rega a l’inici i
al final del carrer i s'ha condicionat l'illa
de contenidors

9
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Carrer de l’Acadèmia - S’ha
arranjat el mur i l’interior
del pati del pàrquing que ja
està operatiu

Urbanització
Els Vilars - S’ha
arranjat
les
tapes metàl·liques de telefonia que s’havien enfonsat al
trencar-se el suport
Carrer de
Llorenç Vilaró - S’ha
senyalitzat i pintat la zona blava d’aparcament

2

Carrer de l’11 de Setembre S’ha senyalitzat la prohibició
d’aparcar
damunt la vorera
al
darrera
de
L’Amistat

Carrer del Comerç S’ha instal·lat un element per estacionar
bicicletes
en
una cantonada
de
l'aparcament públic

15

3

Carrer de
Sant
Ramon - S’ha
millorat la senyalització
vertical
per remarcar que
es tracta d’una via
unidireccional

?

7

Carrer d’Aragó S’ha pintat quatre
zones de prohibit
aparcar per millorar la sortida de vehicles dels veïns

10

Avinguda
de la Pau S’ha reduït
l’espai arbrat a la zona
de la confluència amb la
rotonda de l’Eixample
per tal de millorar la visibilitat dels conductors
de vehicles

13

Carrer de
Sant Isidori
S’han
arranjat tapes de la claveguera

Piscines municipals - Hem instal·lat malla verda a les tanques del perímetre per
protegir la intimitat dels usuaris. Hem
posat un rellotge que donarà servei tant a l’estiu com
a l’hivern i hem construït una caseta on ubicar els motors per seguir regant amb aigua del pou
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16
17

Avinguda del Canal
- S’han regenerat i
pintat 3 bancs

Plaça de Sant Jaume, avinguda del
Canal i plaça de
l’Ajuntament - s’han netejat les
fonts

20

Esporga d’estiu a
plaça de l’Ajuntament, plaça de
Manuel Bertrand, el parc municipal, avinguda de la Sardana, avinguda dels Negrals,
passeig de la Salle i altres

24
26
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Carrer de Ferran
Puig - S’han arranjat
els panots de la vorera que estaven malmesos
Camí Vell de Miralcamp - S’han arranjat els clots

Carrer de
Ferrer
i
Busquets
- S’han instal·lat mitja
dotzena de papereres
en diferents punts de la
via

18

Plaça del Pla d’Urgell - S’ha arranjat
la reixa de la claveguera i s’han canviat les llambordes que la
fixen. S’ha enderrocat la tan
-ca del pati per
tal d’ubicar-hi
els dos aparcaments de bicicletes que estaven als porxos

19
?

21
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Carrer de Navarra S’ha arranjat una vorera malmesa

Plaça d’Àngel Bonvehí
- S’ha arranjat una canonada rebentada

Parcs
infantils a la
Urbanització Urgell,
el parc municipal i el
parc de la Serra S’ha condicionat el
terra on s’ubiquen els
elements lúdics

23

Estació autobusos S’ha pintat una zona
de prohibit aparcar
on hi havia l’illa de
contenidors

Carrer Firal - S’ha arranjat
el mirall que dóna visibilitat
als vehicles

Carrer de
Tarragona
S’han
pintat dues places
d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

30

Carretera N-II - S’ha eixamplat la connexió de les canonades amb l’objectiu d’evitar
o minimitzar les inundacions en aquest eix
viari davant d’episodis de forts aiguats

28

Carrer de la
Verge de Montserrat - S’ha
arranjat el paviment del pas
de
vianants
que
estava
malmès
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33

Salt del Duran i banqueta del canal Es duen a terme periòdicament tasques de neteja i manteniment

Camí d’Arbeca - S’han
pintat les cantonades de
les voreres per tal de
prohibir estacionar-hi

34

Camp de
futbol
S’ha reparat el grup de pressió i
s’han col·locat papereres i aparcaments de
bicicletes

35
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Piscina coberta - Es fan
les obres de manteniment
habituals de l’inici de cada temporada entre les quals destaquen la reparació de les fustes de la
sauna així com també diferents bastiments. També s’ha canviat el sistema
de tancament de les taquilles. Fins ara
anaven amb clau i ara es tancaran amb
cadenat

Pavelló 11 de
Setembre - S’ha
canviat
una
part del parquet que es va
malmetre amb els forts aiguats del juliol

37
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Parc municipal s’han reparat les
tanques de fusta de
protecció de les zones infantils

Av. d’Ermengol V - S’ha reposat l’enrajolat
de dos passos de vianants
i s’ha posat sauló a la base d’alguns dels arbres, les arrels dels
quals havien malmès els panots. També
s’han arranjat tres bancs

40

Pati de l’edifici Sant
Jordi - S’ha instal·lat
dues porteries de
futbol i dues cistelles de bàsquet
per a ús públic

42

C/ de Ferrer i Busquets i altres S’han repintat 26
places d’aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda,
dels quals dues són de nova creació com per exemple el de davant
del Museu de Vestits de Paper

C/ de Beethoven - S’han
col·locat senyals horitzontals per marcar els passos de vianants

Fonts públiques - Es
fan tasques habituals
de neteja i clorat

Teatre l’Amistat S’ha reparat el
terra de l’escenari
que estava malmès
C/ del Migdia S’han arranjat
rajoles que estaven deteriorades
Pl. de la Masia - S’ha reposat el sauló del terra davant de la zona de la font

Ctra. de Torregrossa, c/
de Prat de la Riba i altres S’ha eliminat senyalització
de pintura que portava a confusió

