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C/ de Santa Joaquima de Vedruna S’ha repintat una zona de càrrega i
descàrrega i s’ha senyalitzat

Pl. de l’Ajuntament - S’han reparat les pedres de
la paret lateral de les rampes
que donen accés a la plaça

Av. de Negrals - S’han
reparat diverses fustes
malmeses del joc infantil

Ctra. de Palau,
av. del Canal i
c/ de Balmes S’ha fet una actuació per tal
de millorar la visibilitat a través de miralls que s’han reparat o canviat en tres encreuaments de carrer
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Col·legi Siloé - S’ha reparat un
clot a la zona on s’atura l’autobús de transport escolar

P l .
de Sant Jaume S’han reparat tres
bancs de la zona i
s’ha netejat la
font
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Ctra. de Miralcamp - S’ha reparat un tram
de tres metres de llargada i
un d’amplada de la vorera
que s’havia enfonsat
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C/ de l’Acadèmia - S’ha reparat
C/ de la Indústria - S’ha reparat
un tram de
un clot que
vorera i també
hi havia al
el terra del pàrquing públic
paviment del carrer just
habilitat en aquesta zona
davant del pas a nivell
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Pt. de la Indústria - S’ha
senyalitzat la prohibició
d’estacionar en una de les
bandes del carrer per
millorar la seguretat
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C/ d’Aragó - S’ha construït
un pas de vianants elevat
per millorar la seguretat a la sortida de La Salle. S’ha
pintat i s’ha senyalitzat
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Av. del Canal - S’estan reparant diferents trams de la vorera del marge
esquerre i també s’han canviat els
senyals de prohibit aparcar els dies de mercat
Centre Cultural - S’ha
reparat l’entapissat de
les butaques

Cementiri - S’han reparat
diversos
nínxols que presentaven desperfectes
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60

Avinguda
de la Pau S’han repintat les zones de càrrega i descàrrega senyalitzades.
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Plaça de Sant Jaume –
S ’ h a
s e n yalitzat la prohibició
d’aparcar a les cantonades i també
abans dels passos de vianants. També
s’ha fet en altres carrers de la ciutat.
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Piscines Municipals
Hem pintat i
repasat tots els bancs
perquè estiguin a punt per
a la nova temporada.
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Passeig de
la Salle Hem arranjat diferents desperfectes
de la via pública. També
hem actuat en diferents
clots al carrer dels Dardanels i a la plaça de Manel
Bertrand.

Abocaments incontrolats - Hem
netejat i eliminat
4 abocaments incontrolats a la ciutat.
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Carrer de Pompeu Fabra
- Hem arranjat la
calçada, que presentava
diferents desperfectes.
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Pl. Sant
Jaume H e m
canviat l’aparcament
en bateria per l’aparcament en línia en
una part de la plaça
per facilitar el pas de
vianants.
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Av. del
Canal H e m
netejat el mobiliari
urbà, les voreres i la
via pública a causa
de la brutícia ocasionada per una plaga
d’estornells.
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Av. de la Sardana - Hem

arranjat el passeig central i
hem canviat tot
l’arbrat.

Tasques de neteja Hem dut a terme diferents
tasques
de neteja
de fanals i
altres elements de
la via pública.

