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Serveis Públics millora l'entorn del carrer dels Màrtirs de la Independència amb la
renovació...
sábado, 02 de diciembre de 2017

L'Ajuntament de Vila-real segueix treballant en l'adequació i millora dels carrers de la ciutat. Per aquest motiu, la
Regidoria de Serveis Públics està actuant en la renovació de voreres, iniciada fa alguns anys, al carrer dels Màrtirs de la
Independència. Una intervenció que respon a la petició veïnal, donat el grau de deteriorament que presentaven les rajoles
d'alguns trams.
Els treballs, amb un termini d'execució de dos mesos, compten amb una inversió de 23.236 euros i se centren en el tram
comprès entre els carrers del Cronista Traver i de l'Ermita. "Com sempre, és una empresa local l'encarregada de dur a
terme aquesta actuació tan necessària, ja que no per comptar amb una inversió relativament baixa és menys important que
altres que realitzem", explica el regidor de l'àrea, Francisco Valverde.
L'equip encarregat de les obres aprofitarà la renovació completa del paviment de les voreres per a substituir les canonades
i millorar la xarxa de sanejament urbà a la zona. Valverde, qui ha visitat els treballs, destaca els "bons resultats que
s'aconsegueixen amb una inversió mínima" i assegura que "a pesar que les obres solen ser molestes, estem segurs que
els veïns ho agrairan quan vegen el resultat, ja que per damunt de tot busquem fer un entorn més amable, accessible i
pràctic".
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=44979&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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