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214 
C/ de Josep Tarradellas- 

S’han 

arran-

jat el talús de darrera de 

l’escola bressol El Niu per 

evitar moviments de terra 

215 
Parc municipal- S’ha 

arreglat una avaria al 

sobreeixidor de l’es-

tany de l’espai 

216 
Nau Màquina 3- S’ha canviat 

les vi-

drieres 

d’aquest equipament que 

s’està adequant per la bri-

gada 

 

217 
Pavelló Pla d’Urgell- S’ha 

reparat l’avaria d’una cla-

veguera de l’interior 

 

218 
C/ de Bell-lloc- S’ha renovat 

les rajo-

les de la 

vorera d’aquest carrer que 

presentaven desperfectes 

en algun tram 

220 
C/ de Canigó– S’ha 

reparat una fuita 

d’aigua que hi ha-

via a la zona enjardinada 

 

 

219 
C/ del Molí– S’ha rea-

litzat tasques de ne-

teja del clavegueram 

en aquesta via 

 

 

 

 

222 
Avda. d’Er-

mengol V- 

S’ha reparat 

diferent mobiliari urbà malmès 

en aquesta via 

 

221 
Pl.Major– S’ha reparat 

bancs d’aquesta plaça 

que havien patit actes 

vandàlics 
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223 
Ctra. de Torregrossa– Es va 

h a -

v e r 

d’actuar en el clavegue-

ram d’aquesta via arran 

d’un fort aiguat 

224 
Urb. d’Urgell– S’ha 

reparat el mur de la 

zona verda d’aquesta 

urbanització que es 

trobava derruït  

 

 

225 
Urb. de Xavier Montseny– 

S’ha procedit a la neteja d’un 

em-

bornal que no funciona-

va correctament 

 

 

 

226 
C/ del Comerç– S’ha 

procedit a la neteja i 

arranjament de la zo-

na enjardinada 

d’aquest carrer 

 

 

 

227 
Pl. de la Masia– S’ha netejat la zo-

na verda 

de les 

fulles caigudes dels arbres 

 
228 

C/ del Comerç– 

S’ha procedit a 

l’adequació d’un 

solar per-

què pugui 

ser usar per 

guardar ma-

terial de la 

brigada 229 
C/ de Domènec Cardenal– S’ha 

a p l i -

c a t 

una capa de terra a la zo-

na d’aparcament habilita-

da per evitar acumulaci-

ons d’aigua quan plou 

231 
Avda. del Canal- S’han netejat pin-

tades als con-

tenidors així 

com també en altres espais pú-

blics 

230 
Pl. de Sant Jaume- 

S’ha reparat mobilia-

ri urbà malmès en 

aquest espai públic 
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232 
Camí de Belianes– S’ha reti-

rat 

l’a-

cumulació de fulles en 

la zona enjardinada 

d’aquesta via 

 

 

233 
C/ dels Germans Cas-

telló– S’ha reparat 

diferents trams de 

l’enrajolat de la 

vorera d’aquest 

carrer que estava 

malmès 

 

 

234 
Ctra. de Pa-

lau– S’ha 

reparat la 

senyalització vertical malmesa 

en aquesta via d’entrada a la 

ciutat 

 

235 
C/ de Ferran Puig– 

S’ha reparat les ra-

joles de diferents 

trams de la 

vorera que pre-

sentaven des-

perfectes 

 

 236 
Pl. Major– S’ha arranjat l’enra-

jolat que 

e s t a v a 

aixecat en la cantonada d’a-

questa cèntrica plaça amb 

el carrer d’Arbeca 

 

 237 
C/ de 

Ponent

– S’ha 

reparat trams d’enrajolat 

d’aquest carrer que pre-

sentaven mal estat 

 

 

239 
Parc municipal– S’ha  

dut a terme la reparació 

de diferent mobiliari urbà 

238 
Pl. de Manuel Bertrand– Es 

va instal·lar l’enllumenat 

nadalenc en aquesta plaça i 

també en una trentena de carrers més 

 

 

 

 


