Mollerussa en xifres
Actuacions a la via pública
Març-Abril 2017

261

Avda. del Canal- S’ha dut
a
terme tasques de reparació del paviment

263

Biblioteca Comarcal Jaume
Vila
- S’ha procedit a la neteja intensiva de la zona porxada de l’edifici

265

Camí del Codís- S’ha dut
a
terme la reparació de diferents desperfectes
en el paviment

267

C/d’Ivars
d’Urgell–
S’han realitzat tasques de reparació en
l’enrajolat de la vorera

269

Cementiri
– S’ha dut
a
terme
diferents
tasques
de manteniment

262

Avda. de la Pau- S’ha realitzat
t a s ques de pintura en passos
de vianants i senyalització
horitzontal diversa

264

Camí de
M i r al c a m p S’ha realitzat tasques de reparació del paviment

266

C/ del Firal - S’ha dut a term e
tasques de reparació en
diferents trams de la
vorera

268

Carretera de Palau– S’ha
fet la vorera de la zona
que
es va pavimentar en la
cruïlla amb el carrer del
Firal

270

Avda. del
CanalS’ha renovat les
senyeres
de
les
rotondes

271

Parc de
la Serra
– S’han
dut a terme
la reparació
de la zona de
barbacoes
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272

C/de
Ferr er
i Busquets- S’ha dut a terme la
senyalització horitzontal
de zones de seguretat

273

C/de Llorenç
Vilaró– S’han
arranjat senyals verticals amb desperfectes
en aquests carrer i altres

274

Ctra. de Miralcamp– S’ha
pint a t
diferents passos de vianants

276

Parc
mu-

nicipal– S’han realitzat
tasques de neteja i manteniment a la zona del

278

Parc
de la
Serra
– S’han fet tasques de
manteniment i neteja de
la zona del llac

280

Piscines municipals– S’ha
ressembrat diferents trams
d e
gespa en aquest recinte de cara a la temporada d’estiu

275

C /
d e l
Mestre Enric Subirós– S’han
realitzat tasques de reparació del paviment

277

Passeig de la Salle– S’ha
reparat la tanca malmesa
de l’espai dels jocs infan-

279

Pça.
d
e
Francesc Pané– S’han reposat
embornals que havien estat sostrets

281

Salt del Duran– S’han
realitzat tasques de ne-

teja i manteniment
d’aquest espai municipal

