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AAVV St. Andreu Sud

Sr. David Prat
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Sr. Miquel Jaumot
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Sr. Àlex Claramunt

GISA
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Sr. Jordi Matas

DO Paymacotas
DO Paymacotas

Acta reunió:
1.

APROVACIÓ ACTA 19 DE JUNY

Es llegeix l’acta del 19 de juny. S’accepta per totes les parts.
Els veïns puntualitzen que volen un escrit on es parli de l’estat dels fonaments de l’edifici del carrer Josep
Soldevila 45
2.

AMPLIACIÓ ÀREA PERITATGES

Es dóna la següent resposta a l’email enviat pel Sr. Lluís Moya en data 3 de juliol del 2006:
-

-

3.

En la carta es demanava l’ampliació dels peritatges als edificis del carrer Josep Soldevila 53 i 55
(l’àmbit establert era dels edificis nº 47-49 i 51): s’estudiarà tècnicament el tipus de fonamentació
i segons els resultats s’explicarà al Sr. Lluís Moya si cal o no ampliar els peritatges en aquesta
zona.
Es notifica als veïns que es té constància de l’existència del pàrquing del carrer Parellada 32:
s’explica que tan la UTE com la DO han tingut problemes ja que no els deixen col·locar els
“claus” per mesurar els moviments. Des de la DGPT i GISA es comenta la gran importància que
té aquesta actuació pel bon control dels treballs

TREBALLS DE CAP DE SETMANA

Els veïns demanen si es treballa el cap de setmana.
S’explica que es va treballar el cap de setmana passat, amb horari restringit (dissabte de 10 – 21 i diumenge
de 10 15 h) per tal de poder efectuar els estudis sonomètrics (mesures de sorolls quan es treballa i quan no)
corresponents i poder treballar un cap de setmana sí i l’altre no.
S’explica que no s’està treballant amb grups electrògens sinó amb escomeses elèctriques, i que tancar-les per
reduir el soroll pot provocar perjudicis a les bombes hidràuliques.
Es conclou que , seguint la petició dels veïns, es treballarà només els dissabtes i per part de l’obra s’estudiarà
com reduir els sorolls.
DO refarà el planning amb aquest nou condicionant.
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4.

VARIS

Els veïns demanen un paper per l’entrada, per prendre mesures, al pàrking de Virgili 45. La UTE els hi ho
entregarà).
Els veïns comenten que l’escrit de Virgili 45 (finques Regius) no va ser respost en els termes que ells
esperaven.
Es torna a comentar el tema de les vibracions durant l’explotació i el sistema que s’adopta per tal de que
aquestes no es produeixin.
5.

PROPERA REUNIÓ

S’acorda tenir la propera reunió de seguiment quinzenal (segons el pactat amb la DGPT) el proper dia 17 de
juliol a les 19:00h a la DGPT.
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