Acta de 5 d’agost de 2015
Es revisen els següents punts:
1. Acumulació de runes al dipòsit municipal i transllat regular a abocador.
No s’està complint amb els compromisos presos amb l’Ajuntament de treure
regularment les runes. Per contra es deixen apilonar. Es reclama a l’empresa que ha de
complir amb el contracte i els plaços estipulats.
2. Seguretat i Salut.
S’està incomplint sistemàticament la senyalització i adaptació de passos i accessos pels
vianants segons ordres donades verbalment i en actes d’obra. Es demana al Recurs
Preventiu de l’obra que realitzi les seves tasques en matèria de controlador de
seguretat i salut.
3. Execució de serveis.
És imprescindible per a la bona marxa dels treballs, tenir:
· connectada tota la xarxa de sanejament al finalitzar la jornada laboral.
· no deixar la xarxa descoberta a cel obert.
· tenir tapades totes les rases pel cap de setmana.
· tenir senyalitzat i protegir exhaustivament els punts perillosos.
· tenir localitzats els serveis existents. Es realitzaran cates de forma prèvia a l’execució
dels treballs d’implantació de nous serveis. A la plaça de l’Església això no s’està fent i ja
ha provocat ruptures a les xarxes d’aigua potable i gas.
4. Encreuaments del servei d’electricitat a baixa tensió.
D’acord amb les converses amb l’empresa subministradora del servei (FECSA) a mitjans
de juliol, a través del Sr. Sergi Sitges, es va acordar substituir el diàmetre previst en
projecte de 250mm per un diàmetre de 160mm.
5. Subquadre d’enllumenat públic.
S’informa que ja hi ha autorització per a col·locar el subquadre d’enllumenat en el
mateix punt on se situa el quadre elèctric al que s’ha de fer la connexió del servei.
Pel que fa a les línies, s’acorda:
· Mantenir la secció de cablejat de 6mm2 a la línia curta (tram d’enllumenat cap la
Travessera Estreta i de l’Esglèsia).
· Augmentar la secció en 10mm2 a les línies llargues (tram cap a la plaça de l’Esgésia).
· Posar la caixa de connexió de la presa de terra, de 20x25x15, a la part baixa del
subquadre elèctric.
En qualsevol cas es deixa pendent la decisió d’unificar en un mateix punt el subquadre
amb el quadre fins que s’aporti una relació valorada de l’ordre de canvi que això
representa.

Annex acta de reunió. Data: 5 d’agost de 2015
Es realitza aquest annex per a complementar l’acta nº6:
1. Compactació de l’explanada abans de la col·locació de la capa granular de base.
En actes anteriors ja es demana aquesta compactació mitjançant plaques de càrrega
damunt explanada i próctor + densitats en capes granulars.
Una vegada s’hagi acabat l’execució dels serveis soterrats, cal començar a fer aquests
assajos de forma urgent per poder procedir a la pavimentació dels carrers i, d’aquesta
manera, poder garantir la seguretat i millorar els accessos als veïns i vianants.
2. Companyies elèctriques i gas.
És important que el contractista coordini els treballs d’aquestes companyies per a
complir amb els plaços d’obra ja manifestos en anteriors actes. Així com també per
poder garantir la seguretat i millorar els accessos als veïns i vianants.

