Acta 26 d’agost de 2015
S’acorda els següents punts:
1. Canal de reg.
Es realitza una prova d’aigua per comprovar la correcta canalització del reg existent a la
plaça de l’Església. Es detecta que el reg ha estat connectat erròniament a la xarxa de
sanejament d’aigües pluvials a la zona de confluència amb la plaça de la Vila i s’ordena
la correcció de l’error.
Abans de procedir a la preparació de l’explanada es comprovarà que la canalització
d’aigua funcioni adequadament.
2. Soterrament de línies elèctriques a la Plaça de la Vila.
S’ordena la realització d’una cata per tal de localitzar els serveis sota la vorera de can
Dalmau i determinar el traçat del soterrament. Si és possible la línia se soterrarà tot
evitant afectar la zona destinada al pas de vehicles.
3. Desaigua del baixant de l’església.
Aquest desaigua situat entre la plaça de l’Església i la travessera Estreta es connectarà a
la nova reixa de sanejament marcada al projecte. Pel seu allargament es procedirà de la
mateixa manera que amb la resta de baixants.
4. Xarxa d’enllumenta públic.
Es fa un seguiment exhaustiu de tota la xarxa d’enllumenta públic i es determinen els
següents punts:
- S’especifiquen i marquen els tubs de canalització de les línies d’enllumenat públic,
sonorització y previsió de parquímetres.
- Es planteja la qüestió de si els fanals Neovilla han de portar o no vidres de protecció.
L’empresa exposa que, a l’anar equipats amb leds, les pantalles blanques dificultaran la
il·luminació. Es decideix que es realitzarà la instal·lació tal com està prevista i que es farà
una prova amb el primer fanal que s’instal·li.
- Es determina la dimensió de l’armari del quadre de maniobra segons la nova ubicació
(encastat a la paret de l’església), la millora del quadre i la integració dels comptadors
existents. El nínxol tindra una dimensió de 70 cm. d’amplada, 190 cm. d’alçada i 30 cm.
de profunditat. La porta mesurarà 70x170 cm. amb sòcol inferior fixe de 70x30 cm. i
serà de xapa d’acer corten de 6 mm de gruix amb el marc amagat.
- Es sol.licita a l’empresa adjudicatària la valoració de la millora sol·licitada al quadre
d’enllumenat, així com els abonaments provocats pel canvis d’ubicació i modificacions
de les seccions de les línies.
- L’empresa sol·licita la factura corresponent al comptador on s’ha de connectar la

instal·lació per a poder fer les legalitzacions i comprovacions oportunes.
5. Formigonat del carrer Figuerich.
Per a poder extendre la primera capa de formigonat, l’empresa adjudicatària haurà de:
- Aportar les proves de compactació sol·licitades a l’acta núm 7.
- Replantejar amb estaques i cordills la rasant central del carrer i tenir clares les
ubicacions de les pastilles de formigó.
6. Actuacions al carrer d’Amer.
Es prohibeix fer cap mena d’actuació al carrer d’Amer que impedeixi la circulació del
transit fins que no quedi restituït l’accés a la plaça de la Vila pel passeig de l’Estació i la
plaça de l’Església.

