Acta de 2 de setembre de 2015
S’acorden els següents punts:
1. Replanteig general d’elements de vialitat.
Es demana al contractista que aporti els mitjans necessaris (serveis de topografia) per al
replanteig dels elements varis (alineacions, rasants, fanals, arbres, pilones,...) a la Plaça
de l’Esglèsia.
2. Modificació de la rasant transversal al carrer Figaric.
Es decideix, a peu d’obra, la rasant transversal que s’haurà d’adaptar a la rasant
longitudinal ja consolidada en aquest carrer.
3. Adaptació de les escomeses d’abastament d’aigua a les noves rasants.
Cal allargar les escomeses actuals per tal de poder executar correctament la
pavimentació dels vials. S’aporten fotos on es visualitzen casos concrets trobats al
carrer Figaric.
D’altra banda, cal que es faci de nou i a una fondària mínima de 40 cm. la
doble escomesa d’aigua situat al carrer Figaric (prop del carrer d’Amer).
4. Seguretat i Salut.
Cal vetllar perquè els veïns 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.
5. Compactació d’explanada abans de la col·locació del ferm.
Es ratifiquen els acords als quals es va arribar a l’acta de 12 d’agost:
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 35 cm.: es
farà assaig próctor del sòl de terraplè i es verificarà la seva compactació mitjançant
assaigs de “densitats in situ” amb la cadència suficient indicada pel laboratori acreditat.
En cas que no es compleixin aquestes condicions, s’haurà d’humitejar o assecar el
terreny segons el cas i tornar a compactar-lo mecànicament.
- Si hi ha més de dues capes de terraplenat: es farà una placa de càrrega en els punts
assenyalats en anteriors actes.
En cas que no es compleix amb la compactació requerida, s’haurà d’excavar la zona
afectada i tornar-la a compactar per capes de no més de 35 cm. i amb el control del
punt primer.
No s’autoritzarà la col·locació de cap capa de ferm fins tenir justificada
documentalment la compactació requerida

