Treballs àrea de serveis i manteniment, agost 2021
VIA PÚBLICA
PARCS:
Repassar tren joc infantil, al carrer Joan de Serrallonga.
Reparar barana de fusta perímetral del parc i repassar fustes, al Passeig de la Generalitat.
Fer fusta del balencí, al Parc d'en Patufet.
Millora barana accés tobogan, al Parc Sant Miquel Xic.
Reparació joc de molla, al parc Gay de Montellà.
Reparar i pintar bancs al parc Monsenyor Esteve Orriols i reparar el pont penjant.
Reparar porta de l'espai de lleure de gossos del carrer Mercè Font i Codina.
Reparar tanca perimetral del parc infantil Manel Anglada i Bayés.
Canviar molla de, parc infantil de Somoto.
VORERES:
Col·locar tapa al dipòsit, Camí de la Tolosa, costat del Molí.
Reparació peces de rigola de formigó, al carrer Bisbe Font Andreu.
Reparació del coronament del mur que baixa al riu, al carrer Soledat.
Reparació rajoles trencades, carrer Joan Serra i Campdelacreu.
Tapar forat contenidors, al Jaume Portell
Reparar i substituir peces de bolondo de la passera peatonal de l'Atlàntida.
Reparació i millora panots av. Pius XII, 24.
Tapar forats de les torres d'activació dels contenidros soterrats, a 5 zones, a la rambla del Passeig.
CALÇADES:
Reparar tapa d'embornal rodona, al carrer Pare Coll.
Aixecar reixa al pas de vianants, que està ensorrada, Avinguda de l'Estadi.
Netejar embornals i refer sifons del carrer St Joan Bosco.
Reparació tapa del pou, carrer Pare Coll amb pla de Balenyà.
Netejar embornals i refer sifons del carrer Tona.
Pintar de blanc les peces de vorada del centre dels passos de vianants, al carrer Ripoll.
MOBILIARI URBÀ:
Es posa nova paperera la Ctra. de La Guixa amb C. St Isidre.
Reparació de banc romàntic a la plça Àngel Custodi.
Reparació banc carrer St Segimon entre Divina Pastora i clinia de les Josefines.
Reparar tanca de fusta al carrer sant Sebastià.
Reparar tanca de fusta a tocar el molí del Puig dels Jueus.
Reparar i pintar bancs al carrer Santa Anna, a tocar escultura Pau Casals.
Reparar i pintar bancs a la plaça de La Farinera.
Muntar 6 nous bancs sobre les estructures de pedra, a la rambla del Passeig i rambla del Carme.
Retirar 2 pilones extraïbles i tapar forats, al carrer Arquebisbe Alemany.
Reparar tanca de fusta Font del Cantarell.
Reinstal.lar pilona vermella carril bici, ronda Camprodon amb crta Manlleu.

OBRES

Remodelació de l'espai destinat a atenció i vestuaris personal, al cementiri municipal.
Dins les millores i reparacions de les escoles municipals, a l'escola del Salarich, nous lavabos.
Obres ampliació de l'escola EBM Caputxins.
Pintar aules EBM Horta Vermella i Serra-de-Senferm.
Pintar aules i passadís a l'escola La Sinia.

Obres d'ampliació de vorera, i formació d'illeta, carrer Ripoll.
Substitució de tot el paviment de l'escola bresso, EBM Serra de Sanferm,
JARDINERIA
MANTENIMENT:

Feines jardineria Polígon dels tortosins, carretera sant Hipòlit i Ctra. Manlleu, La Sinia.El Nadal, Zona esportiva
Mas de Bigas, habitatges Montseny, Can Codina, prat d'en galliners, camí de La Guixa, solar carreterea de Roda,

