Acta de 29 de juliol de 2015
Es revisen els següents punts:
1. Acumulació de runes al dipòsit municipal i extracció regular pel seu
transllat a l’abocador.
Es demana al contractista que compleixi amb el pactes presos amb l’Ajuntament i
incrementi el seu transport a l’abocador amb més viatges dels que està fent
actualment.
2. Seguretat i Salut.
S’anomena a la persona que farà les funcions de Recurs Preventiu i es demana al gerent
de l’empresa Port Narbonne que aporti justificació de la seva formació en matèria de
seguretat i salut.
3. Plaços d’obra i execució de fases.
Es demana a l’empresa que no treballi en fases posteriors a l’actual fins que hi hagi
autorització per part de la Direcció Facultativa de les obres. Cal ser rigorosos amb
aquest punt ja que l’Ajuntament necessita transmetre la informació als veïns afectats.
Es demana a l’empresa que aporti una planificació actualitzada per a poder preveure la
finalització de fases.
4. Assaigs damunt explanada abans rebre el ferm.
Després de la col·locació de serveis soterrats i abans de l’execució del ferm (base
granular i paviments de formigó i doquins) per tal de validar l’explanada resultant, es
faran assaigs per placa de càrrega.
En la 1a fase (carrer Figaric i Travesseres de l’Esglèsia i Estreta) s’executaran en tres
punts:
- Inici carrer Figaric.
- Final carrer Figaric.
- Creuament carrer Figaric amb Travessera Esglèsia.
5. Enllumenat públic a la Travessera Estreta.
L’empresa pregunta per la possibilitat de posar el subquadre elèctric previst a la
cantonada del carrer Amer amb la Travessera Estreta encastat al costat del quadre
elèctric en el mur propietat de l’Esglèsia.
Es farà la gestió corresponent amb el mossèn per tenir la seva autorització.
D’altra banda, i mentre es vagi avançant amb l’execució de l’enllumenat, es demana al
contractista que comenci a posar el cable nu de presa de terra connectat entre piquetes
segons preveu el projecte.
6. Aprofitament vorades de pedra.
Es demana al contractista porti les vorades de pedra al dipòsit municipal per al seu
emmagatzemantge.

