Acta de 12 d’agost de 2015
S’acorden els següents punts:
1. Seguretat i Salut.
Cal vigilar constantment que els veïns no transitin per dins l’obra en execució i vetllar
per tal que segueixin els itineraris de trànsit marcat. Es demana un cop més al Recurs
Preventiu que realitzi les seves tasques en matèria de controlador de seguretat i salut.
2. Estat dels treballs al final de cada jornada laboral.
Al final de la jornada laboral és imprescindible tenir:
- Connectada tota la xarxa de sanejament.
- No deixar la xarxa descoberta a cel obert.
- Tenir tapades totes les rases pel cap de setmana,
- Tenir senyalitzats i protegir exhaustivament els punts perillosos.
3. Cal tenir localitzats els serveis existents.
Es realitzaran cales de forma prèvia a l’execució dels treballs d’implantació de nous
serveis.
4. L’empresa durà a terme les accions necessàries per tal d’agilitzar els treballs de FECSA.
5. Treballs de GAS.
Es prendran mesures de seguretat (ventilació) al punt on s’ha trobat una cavitat no
ventilada amb perill d’acumulació de gas.
6. Subquadre d’enllumenat públic.
Es corregirà l’esquema unifilar del subquadre segons la proposta de l’empresa.
7. Compactació de l’explanada abans de la col·locació del ferm.
Per tal de donar validesa a la compactació de les rases dels carrers, es procedirà de la
següent forma:
- Si hi ha una sola capa de terraplenat damunt conductes de gruix no major a 35cm, es
farà assaig próctor del sòl del terraplé i es verificarà la seva compactació mitjançant
assaigs de densitats “in situ” amb la cadencia suficient indicada pel laboratori acreditat.
En cas de no complir, s’haurà d’humitejar o assecar segons el cas i tornar a compactar
mecànicament.
- Si hi ha més de dues capes de terraplenat, es farà una placa de càrrega en els punts
assenyalats en anteriors actes. En aquest cas, i si no es compleix amb la compactació
requerida, s’haurà d’excavar la zona afectada i tornar-la a compactar per capes no
majors de 35cm i realitzar de nou els assajos descrits en el punt primer.

No s’autoritzarà la col·locació de cap capa de ferm fins a disposar de la justificació
documental de la compactació requerida pel projecte.

