Acta de 25 i 28 de setembre de 2015
S’acorden els següents punts:
1. Obres elèctriques
A totes les conversions de línies que passin de soterrànies a aèries s’hi obriran cales de
1 m2 de superfície per a poder manipular correctament els cables.
Totes les canalitzacions entubades soterrades disposaran de cinta y placa metàl·lica i
respectaran les profunditats segons el cas
Es fa constar que per modificar les escomeses de les vivendes on s’ha col·locat la nova
caixa de companyia farà falta un lampista per instal·lar la línia entre la caixa i els
comptadors existents. Igualment, les modificacions exteriors de les línies al voltant de
l’església requeriran que un instal·lador modifiqui el voltatge de 380 a 220V.
En l’encreuament de la travessera de l’església es col·locarà xapa metàl·lica i cinta de
protecció.
A la conducció instal·lada entre la Plaça i ca l’Amadeu s’hauran de realitzar cales
intermèdies (zona canvis de direcció) per a poder passar-hi el cablejat.
A la zona de la plaça on s’ha de realitzar el creuament a l’entrada del carrer d’Amer es
disposaran 4 tubs de 160 mm de diàmetre a la cota reglamentaria.
2. Pavimentació de la plaça de l’església
El despecejament del paviment acabat es realitzarà segons els plànols del projecte. En
particular s’ordena que sota la canal de sanejament del carrer Església s’hi col·loquin 20
cm de gruix de formigó per a complir amb la secció de paviment que defineix el
projecte.
3. Plaços d’obra
Es confirma el retard en relació als compromisos que va adoptar el contractista a l’inici
d’obra. Davant aquesta situació, la Direcció Facultativa demana una reunió específica
sobre aquest tema per a reconduir la situació. Es fixa el dilluns 28 de setembre, a les
17:30h a les dependències municipals.
En la reunió de dilluns-28, l’empresa aporta una nova planificació adaptada a la realitat i
que permet acabar les obres dins plaços acceptables.

