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Sr. Pablo Conde

AAVV St. Andreu Sud

Sr. A. Somellos

Sr. David Prat

Sra. Rosa Maria Tomàs

AAVV St. Andreu Sud

Sr. David Prat

DGPT

Sr. José Maria del Mazo

AAVV St. Andreu Sud

Sr. Jordi Matas

DO Paymacotas

Sra. Mireia Laguna

GISA

Sr. Lluís González
Sr. Juan Ruiz Sanz

AAVV St. Andreu
Palomar
AAVV St. Andreu
Palomar

Acta reunió:
1.

APROVACIÓ ACTA 03 de juliol

Es llegeix l’acta del 03 de juliol. Cal corregir el nom de la Sra. Rosa Maria Tomàs. S’accepta per totes les parts.
2.

SOROLLS FORA D’HORARIS

Els veïns es queixen de que es treballa fora dels horaris establerts segons la normativa.
La DO explica que el cas del pou de ventilació, a l’haver-se d’executar pantalles molt profundes (de més de 50
m de profunditat), pot ser que en casos puntuals i per haver d’acabar l’activitat que s’està portant a terme,
s’hagi d’allargar l’horari més enllà de els 21:00h.
Els veïns demanen que se’ls comuniqui aquests casos excepcionals d’allargament d’horari.
S’acorda que en el cas de detectar treballs fora dels horaris establerts (de 8:00 a 21h), sense haver estar
comunicat abans als veïns, l’AAVV trucarà el responsable de GISA i aquest esbrinarà el motiu d’aquest
allargament d’horari, i en cas d’estar injustificat s’aturarà, via la Direcció d’obra, les obres.
3.

VARIS
-

Els veïns demanen informació sobre l’estat de l’auscultació al pàrking de Parellada nº32.
DO explica que la UTE ha enviat una carta certificada al president de la comunitat de Veïns (Sr.
Juan Santos) demanant una altra vegada, poder entrar al pàrking per col·locar els punts
d’anivellació i poder llegir posteriorment els mateixos, actuació que ja s’ha dut a terme en altres
pàrkings de la zona, sense cap mena de problema).
L’AAVV comenta que hi ha una discrepància de criteris entre els propietaris del pàrking i els
propietaris de les vivendes de la finca; aquests darrers volen i així ho indiquen que s’entri al
pàrking per auscultar.

-

S’explica, a petició d’un veí els sistema de la tuneladora de sòls que executarà el túnel al barri.

-

L’AAVV comunica que encara no ha rebut la còpia de la carta on el director General aprova el
projecte.
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-

L’AAVV de Sant Andreu Sud demana una carta explicant les assegurances de què disposa
l’obra. Es tornarà a enviar des de la DGPT

-

Les AAVV demanen l’estat de les incidències.
S’explica que de les incidències rebudes, de la major part, ja es té un informe de COTA al
respecte on s’indica si els danys presentats han estat o no causats per les obres de la L9 i en
cas afirmatiu en quina mesura.
S’està a l’espera de tenir tots els informes del barri perquè la DGPT enviï la carta corresponent
(es calcula que cap al setembre això es podrà fer). Les reparacions però no es duran a terme fins
uns mesos després de que la tuneladora hagi passat (quan els moviments s’hagin estabilitzat).
Els veïns comuniquen que el C. Virgili 45, àtic 1ª, les fissures s’han obert. DO enviarà a COTCA
per tal de que ho revisi.

-

Els veíns demanen poder endur-se a casa les fitxes d’incidències per omplir-les.
DGPT i GISA expliquen el procediment habitual que es segueix i es comenta que es creu que és
millor omplir les fitxes al PAC amb l’ajuda de la informadora. De totes formes existeix la
possibilitat de portar redactat des de casa la incidència i que la informadora l’adjunti al PAC amb
la fitxa oficial.

4.

-

Els veïns es queixen de que des del PAC se’ls ha comunicat que fins que no arranqui la
tuneladora no es podran omplir més fitxes d’incidències. DGPT/GISA desmenteixen aquest fet.

-

Es torna a demanar al carta dels pilots de Soldevila 45. DO, espera tenir-la llesta en breu.

PROPERA REUNIÓ

S’acorda tenir la propera reunió de seguiment quinzenal (segons el pactat amb la DGPT) el proper dia 31 de
juliol a les 19:00h a la DGPT.
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