Mollerussa en xifres
Actuacions a la via pública
Maig-Juny 2016

111

Parc municipalS’han renovat els jocs infantils i s’ha
millorat
l’espai
verd i el
terra tou
on
són
ubicats

114

Pl. del Pla
d’Urgell–
S’ha modificat l’emplaçament d’un fanal
a la zona dels
contenidors i
s’ha instal·lat
aeri

118

C/
del
Mestre
Subirós–
S’ha reparat
senyals de
trànsit que
estaven malmeses aquí i
en
altres
punts de la
ciutat

112

C/ Onze
de Setembre- S’ha
millorat
un tram
del pavim e n t
malmès

115

113

C/ de
D ur an
i BasS’ha incorporat una banda
rugosa per afavorir la reducció
de la velocitat a
la cruïlla

Ctra.
de
MiralcampFondarellaS’han arranjat els desperfectes d’un
tram de paviment

116

Parc municipal–
S’han
realitzat les tasques periòdiques de
manteniment
del llac

120

Zones
verdes–
S’han
plantat més de 1.400 begònies per envellir rotondes i
zones enjardinades de la ciutat

117

C/ de
Ferran
Puig–
S’ha instal·lat una banda
reductora de velocitat en
el tram
superior del
carrer

119
121

Camí del Codís–
S’han arranjat els
desperfectes del paviment en diferents trams del camí

Pl. de la Masia– S’ha fet
manteniment tant
de la zona verda com de la
zona de caminal on s’ha renovat la sorra
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122

123

C/ de Ferrer i Busquets
–
S’ha
continuat amb la reparació de les rajoles de la
vorera que s’havien dete-

C/ de Sant Jordi– S’ha senyalitzat
un aparcament per a persones amb
mobilitat reduïda

Cementiri municipal–
S’han repara 25 nínxols que estaven malmesos

124

126

Av. de la
Sardana–
S’ha
instal·lat un monument per a
commemorar
el títol de Capital de la
Sardana

Piscines d’estiu- S’ha reparat les
platges
en alguns
punts on
presentaven
desperfectes i s’han fet tasques de
manteniment de la jardineria

125

127

C/ d’Arbeca–
S’han
reparat diferents rajoles de
la vorera que
estaven
aixecades

129 130
C /
d e
Bellvís i altres– S’estan realitzant tasques d’esporga de l’arbrat

C r u y f f
Court–
S’ha reparat una fuita d’aigua que entollava el
camí paral·lel a
la
instal·lació

128

Av. del
C an al
– S’ha
reparat el reg
que entollava la
zona dels contenidors de la
brossa

131

Pg. de
Beethoven– Diverses moreres d’aquest
carrer i altres
de la ciutat
han emmalaltit i se’ls ha
aplicat
un
tractament
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132

134

Pl. de l’Orfeó Renaixença–
S’ha
procedit al trasllat
del
monument
commemoratiu a
la plaça que porta el seu nom

133

Ctra. De Torregrossa– S’ha dut
a terme la neteja de diferents
parcel·les del municipi com a
prevenció d’incendis de
cara a la revetlla de Sant
Joan

Av. de Jaume I– S’ha instal·lat un punt de llum al
pas
de vianants per millorar
la seguretat

136
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Pl. de l’Ajuntament– S’ha
procedit, tal i com es fa de
manera periòdica amb els 6
jocs d’aigua de la ciutat, a
la neteja de la font

135

C/ de Ferrer i Busquets
– S’ha netejat de males
herbes una de les parcel·les
destinades a pàrquing
públic

137

Parc municipal– S’ha
netejat de males herbes

el recinte en el
marc de les tasques
de manteniment de
l’espai

138 139 140
P l .
Major–
S’ha tractat i reparat
les
ferides
que presentaven
alguns
arbres de
l’indret

A v .
d e l
C a nal– S’ha reparat el paviment del pas elevat per a
vianants que estava malmès

Av. d’Ermengol V–
S’ha reparat mobiliari
urbà malmès en aquesta
via i en altres de la ciutat

141

Mobiliari
urbà–
S’han repintat les
grades desmuntables que
es cedeixen per a actes
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142

Ronda Nord– S’han
plantat arbustos a
les illetes dels nous
vials per tal
d’embellir
la
zona

144

Parc municipal– S’ha
reparat
una fuita d’aigua procedent de
la bassa d’aquest recinte

147

Av. de la
Sardana
– S’ha
intervingut
en una canonada del
sistema de
reg
que
s’havia rebentat

143
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Camí del Palau- S’ha deixat
preparat per enjardinar la nova mitjana construïda després de pavimentar
aquesta part del carrer

145

Av.
de
Jaume I
– S’ha
procedit a la reparació de
diferents clots existents en
el paviment

148

Pl. de l’Orfeó Renaixença– Un
cop instal·lat el monument commemoratiu, s’ha procedit a enjardinar els parterres existents

149

Polígon Pla
d’Urgell–
S’ha dut a
terme la reparació de les rajoles
d’una de les voreres

146

P l .
de la
Masia– S’ha reparat una fuita d’aigua en el sistema
de reg d’aquest espai

