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70 
Estació d’Autobusos - 

S’han dut a terme peri-

òdicament tasques de 

neteja i manteniment.  

71 
Av. de la 

Pau – 

S’han re-

alitzat tasques suple-

mentàries de neteja de 

diferents carrers i avin-

gudes.  

72 
Passeig del Cementiri - S’ha instal·lat 

mobiliari urbà en aquesta via. 

 

 
 

73 
Centre Obert 

La Banqueta - 

S’han pintat 

les parets de 

totes les sales 

que acullen 

diferents activitats destinades a joves. 

74 
Carrer Firal - S’han ar-

ranjat les tapes de cla-

veguera i els embor-

nals en aquest carrer i en altres vies, 

com ara els carrers del Palau i de 

Domènec Cardenal o la plaça de Ma-

nuel Ber-

trand. 

 

76 
Av. del Ca-

nal - S’ha 

netejat i 

omplert de sorra el pas-

seig amb l’objectiu de 

reomplir diferents forats 

al ferm. També s’han esporgat tots els pins. 

75 
Gàbies - 

S ’ h a n 

construït 

dues gàbies per allot-

jar temporalment al 

magatzem de la briga-

da els gossos que es 

recullen al carrer.  



77 
Pont de la 

Farinera - 

S’ha reno-

vat la tanca que estava 

malmesa.  

78 
Paseig de Beetho-

ven - S’ha millorat 

l’accessibilitat en diferents passos de via-

nants.  

79 
Carrer d’Arbeca -  

S’ha reparat el 

sostre i l’interior 

dels WC públics.   

81 
Camp d’Esports - 

S’ha reparat la 

tanca perimetral.  

83 
Avinguda de la  

Sardana - 

 

 

S’ha renovat 

tot l’arbrat i 

s’ha reparat 

el paviment 

malmès per 

les arrels 

dels arbres.   

84 
Av. del Canal -  

S ’ h a 

m i l l o -

rat l’accessibilitat 

d’un dels passos de 

vianants. 

82  
 

 

Carrer de la 

Creu - S’han 

substituït 77 

metres de la 

canonada del 

clavegueram 

i s’ha reparat 

el ferm.  
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80 
Recuperac ió 

de mobiliari 

urbà - S’han 

reparat diferents peces de 

mobiliari urbà malmeses per 

actes vandàlics, com ara 

cendrers, bancs o papereres.   

 


