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282 
C / d e 

l ’ A c a -

dèmia- 

S’ha arranjat el solar que 

servei com a aparcament 

públic 

283 
Avda. del Canal- S’ha 

reparat el sistema 

de reg que s’havia 

avariat 

284 
Avda. de Catalunya- S’ha 

o b e r t 

u n 

nou aparcament munici-

pal que s’ha pintant i se-

nyalitzat 

285 
Avda. de la Generalitat- 

S ’ h a 

millo-

rat la seguretat amb la 

reducció d’aparcaments i 

senyalització horitzontal 

286 
A v d a . 

de la 

Sarda-

na- S’han dut a terme tas-

ques de jardineria específi-

ques per retallar les bran-

ques de l’arbrat 

287 
Avda. de la Fira- S’ha dut 

a terme les habituals 

tasques d’aplicació 

d ’herb ic ides  en 

aquest carrer i altres 

zones de la ciutat 

 

288 
Banqueta del Canal- S’han 

realitzat tasques de des-

brossament en aquest es-

pai 

289 
C/de Barcelona- S’ha 

repa-

r a t 

diferents peces de mobi-

liari urbà a la ciutat, en-

tre elles, aquesta pilona  

290 
C/ del Comerç- S’ha adequat 

e l 

so-

lar que es destina a 

aparcament municipal 

 

291 
C/ de la Diputació- S’ha 

reparat diferents peces 

d e 

mobiliari urbà que es-

taven malmeses 

 



Mollerussa en xifres 
 

          Actuacions a la via pública 

           Maig-Juny 2017 

 

292 
C/de Francesc Mir- 

S’ha dut a terme la 

reparació d’un tram 

de paviment 

293 
C/ del Palau– S’ha instal·lat 

u n 

m i -

rall per millorar la segu-

retat en aquest encreua-

ment 

294 
C/de Santa Anna- S’ha dut a 

t e r -

m e 

tasques de reparació 

del paviment en dife-

rents trams 

 

295 
Ctra. del Palau- S’ha 

netejat d’herbassar 

els marges per millo-

rar la visibilitat en 

els encreuaments 

296 
Avda. del Canal- S’ha 

repintat la senyalitza-

ció del carril bici i la 

línia que el defineix 

297 
C/de Domènec Carde-

nal- S’ha arranjar i ade-

quat el solar destinat 

a parcament públic 

 

 

298 
A v d a . 

d ’ E r -

mengol 

V– S’ha 

r e p a r a t 

diferents 

peces de 

mobiliari 

urbà mal-

m e s e s 

per actes 

de vanda-

lisme 

299 
C / d e 

Ferrer i 

B u s -

quets- S’ha arranjat el solar 

que s’utilitza com a aparca-

ment públic 

300 
G r u p 

J a u m e 

d’Urgell- 

S’ha netejat diferents solars 

del municipi, entre ells, el 

d’aquesta zona 
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301 
Avda. del Canal- S’ha 

adequat el solar que 

es destina a aparca-

ment públic 

 

302 
Avda. d’Er-

mengol V- 

S ’ h a 

col·locat una font en la zona pro-

pera a la pista de patinatge i a la 

pista de bàsquet 

 

 

 

304 
C/de Ferrer i Bus-

quets– S’ha arranjat 

una part del paviment 

que presentava des-

perfectes 

303 
C / d e 

J o a n 

Burniol- 

S’ha reposat diferent mobili-

ari urbà malmès per vanda-

lisme 

 

 

 

305 
Parc de la Serra- S’ha 

arranjat el camí que 

puja a la pista d’atle-

tisme 

 

 

306 
Parc municipal- S’ha protegit 

u n 

qua-

dre de llums en aquest 

espai per a major segu-

retat 

307 
Passeig de Bee-

thoven- S’ha dut 

a terme l’espor-

ga d’estiu en diferents vies de la ciu-

tat 

308 
Passeig de la 

Salle– S’ha 

millorat la vi-

sibilitat a la cruïlla amb la rotonda 

al modifi-

car la ubi-

cació de 

la zona 

d’aparca-

ment 

309 
Piscines mu-

nicipals- S’ha 

fet l’habitual 

neteja i manteniment de l’espai 

abans de la temporada d’estiu 
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312 
Zones enjardinades- 

S’han plantat més de 

1.600 plantes de flor 

en les rotondes i les 

diferents jardineres 

de la ciutat 

 

 

 

310 
Pça. d’Àngel Bonvehí- 

S’ha netejat i fet el 

manteniment de la 

zona dels jocs infan-

tils 

311 
Parc municipal- S’han 

arranjat els jocs infan-

tils que presentaven 

desperfectes  

314 
Torre Pintó- S’ha re-

posat diferent senya-

lització vertical que 

estava malmesa 

 

316 
Urbanització Els Vilars- 

S’ha actuat contra la proli-

feració de pugó i cendrosa 

en diferents zones 

arbrades   

 

 

 

 

313 
Escola Ignasi Peraire- S’ha 

col·locat una tanca 

per separar la zona 

del Cruyff Court i el 

nou gimnàs 

 

315 
Travessera de Domè-

nec Cardenal- S’ha re-

parat un tram de pavi-

ment que pre-

sentava desper-

fectes 

 

 

 

317 
Avda. de la Pau- S’ha ar-

ranjat l’enrajolat de 

trams de vorera d’aques-

ta via que esta-

ven en mal estat 

 

 

 


