Mollerussa en xifres
Actuacions a la via pública
Juliol-Agost 2016

150

Av. del CanalS’han instal·lat
quatre papereres noves al
llarg d’aquest
passeig de la
ciutat

152

C. del
8 de
març–
S’han reparat diferents
rajoles malmeses de la
vorera

154

Camí del Canal–
S’ha condicionat
el camí per cobrir
els clots del ferm amb
motiu de la Caminada
a la llum de la lluna

157

C.
de
Castelln o u –
S’ha reparat una conducció
d’aigua que tenia desperfectes

159

151

C. del Migdia- S’han rebaixat les
voreres
d’aquest
carrer i del carrer de Sant Joan per tal d’habilitar un pas
de vianants adaptat a les persones amb mobilitat reduïda

153

Av. de Catalunya– S’ha reparat
un tram del paviment de la
calçada que estava deteriorat

155

C. de Barcelona
– S’ha reparat
un clot al paviment just a la sortida d’un aparcament de vehicles

156

Av. del Canal–
S’ha reparat diferents rajoles mal-

meses de la vorera

158
160

Pl. de Sant Jaume
– S’ha netejat, tal
i com es fa periòdicament, la font de l’espai

Pista de bitlles– S’ha netejat i condicionat la paret de
la pista de bitlles per habilitar-la per l’activitat
Imatges al mur

Pista de patinatge– S’ha
dut a terme el trasllat de
les
peces de la pista cap a
la nova ubicació a la
zona de darrera les escoles
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161

Av. dels Negrals–
S’ha reparat els
desperfectes dels jocs infantils ubicats en aquesta zona

162

AV. del Canal– S’ha reparat una
senyal de trànsit tombada.
També se n’han reparat altres de
malmeses en altres punts de la
ciutat

163

C. del doctor Josep Lluch– S’ha
procedit a la
neteja i fumigació de la finca de davant de
la zona residencial

165

Parc municipal– S’ha talat una branca d’un arbre que havia caigut arran d’una tempesta

164

Pavelló Poliesportiu–
S’ha realitzat tasques
de manteniment i de
pintura en les instal·lacions

167

Pl. Major– S’ha reparat 3 bancs d’aquest espai que
estaven trencats per accions incíviques

166

Pl. de Joan
C a p r i –
S’han reparat els jocs infantils d’aquest
parc de la zona de Torre Pintó

169

Camí
Vell de
Miralc a m p –
S’ha reparat un embornal que
no treballava correctament

168

Plaça
d
e
M a nuel
Bertrand– S’ha
reparat un
senyal
de
trànsit que
estava malmès

170

Salt
del
Duran–
S’ha procedit a la neteja d’aquest espai per condicionar-lo de cara
a la temporada d’estiu
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171

172

Deixalleria– S’han reparat
els desperfectes
de la teulada d’aquest equipament

173

Parc de la Serra– S’ha
netejat
de brossa la zona propera a una caixa de serveis en prevenció
d’incendis

Pl. de Manuel Bertrand–
S ’ h a
reparat
i netejat un embornal al
mig de la calçada

175

Crta. de Miralcamp– S’ha
arranjat la
senyalització feta malbé

177

Parc de la
Serra– S’han
esporgat
branques en mal estat de l’arbrat
d’aquesta zona verda

179

Crta. del Palau– S’ha netejat de
runa i
s’ha aplanat el terreny després de les obres de pavimentació d’aquesta via

181

Pl. de Manuel Bertrand–
S’ha
reparat el ferm del carrer en
els trams que presentava
esvorancs

174

Urb. de l’Urgell– S’ha
dut a terme
l’esporga d’estiu en aquesta
zona i en altres del municipi

176

Av. del Canal– S’han reparat
l’enrajolat malmès d’un dels
passos elevats de la via

178

Crta. de Miralcamp– S’ha
reparat
un esvoranc d’un dels laterals de la
calçada

180

Escola de Música–
S’ha renovat l’enrajolat
de la vorera, la qual
s’ha enretirat un metre. També s’ha construït una rampa
per millorar l’accés de les persones amb mobilitat
reduïda
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182

Crta.
d e l
P a lau– S’ha senyalitzat el
pas a nivell al llarg d’aquesta via

183

C. de Prat de
la Riba– S’ha
arranjat una
senyal que presentava desperfectes

184

C. de Ferrer i Busquets–
Es va senyalitzar i netejar un
despreniment de cornisa provocat per una tempesta

186

Avda. de
la Sardana– S’han
reposat les rajoles que estaven aixecades en la zona central del passeig

188

Crta. de
Miralcamp–
S’ha actuat en la vorera de la
cantonada d’aquest carrer en
diferents zones d’enrajolat

189

C. Firal– S’ha reposat l’enrajolat d’una de les voreres el qual
es va haver aixecar per comprovar l’abast d’una avaria

185
de fusta de protecció dels jocs infantils que s’havia
descollat

Parc municipal–
S’ha arreglat un
tram de la tanca

187

C. de
Bellvís–
S’han canviat les rajoles
d’un tram de la vorera
d’aquest carrer que s’havien aixecat

190

Grup de Sant Isidori– S’ha repavimentat la vorera
del carrer del Comerç en alguns trams
on les rajoles presentaven desperfectes

