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Sr. Pablo Conde

AAVV St. Andreu Sud

Sr. Lluis Moya

Assessor AAVV

Sr. Antoni Espinar

AAVV St. Andreu Sud

Sr. David Prat

DGPT

Sra. Gemma Serrasolsas AAVV St. Andreu Sud

Sr. Jordi Matas

DO Paymacotas

Sra. Rosa Mª Tomàs

Sra. Mireia Laguna

GISA

AAVV St. Andreu
Palomar

Sr. Lluís González

Acta reunió:
1.

APROVACIÓ ACTA 17 DE JULIOL

Es llegeix l’acta del 17 de juliol. S’accepta per totes les parts.
2.

ENTREGA DOCUMENTACIÓ

S’entrega als veïns la següent documentació:
3.

Carta amb comunicació de l’aprovació tècnica del projecte TM-00509.3-M2 que havia estat
retornada per correus.
Carta demanada en la darrera reunió on s’explica les assegurances dels contractistes de l’obra.
Informe UTE Gorg sobre els pilots de Josep Soldevila 43 –45 que els veïns van demanar.
Carta UTE Gorg – Geocisa d’entrada al pàrking de Virgili 45 i control de visites.

HORARIS OBRA

Els veïns es tornen a queixar dels horaris de l’obra; la setmana passada els horaris es van allargar en dues
ocasions més enllà de les 21:00h.
DO informa que aquests treballs eren inevitables al tractar-se d’algun taladro amb el que van tenir problemes
en un cas (pou 1’ taladros molt llargs, amb els que poden sortir imprevistos i per tema de seguretat cal acabarlos i no es poden aturar a mig fer); l’altre motiu d’allargament d’horari fou l’execució de les pantalles més
llargues del pou de ventilació.
DO i GISA informen que en una setmana i mitja –dues, s’acabarà l’execució de les pantalles més llargues del
pou de ventilació. També s’informa que s’ha comunicat a la UTE que es reduïssin al màxim totes les possible
fonts de soroll.
Des de la DGPT i GISA es demana comprensió amb els horaris, en aquests casos excepcionals i es torna a
explicar que en cas de sorolls fora d’horari i seguint el protocol establert en la darrera reunió d’obra s’informarà
en tot moment de els causes dels treballs als veïns.
4.

ESTAT TREBALLS
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DO informa que des de divendres ja s’han iniciat els treballs del pou 2’; per tant en aquests moments s’està
treballant en els pous 4, 1’ i 2’ i al pou de ventilació.
Hi ha tres equips treballant, i possiblement l’equip que actualment està al pou 4 passarà a executar els taladros
del pou 3.
Les inspeccions prèvies estan totes finalitzades i entregades excepte en els casos en que no s’han pogut fer o
entregar per no trobar i/o localitzar ningú, tot i que COTCA continuarà treballant fent les visites d’aquells qui no
es van apuntar en la primera tanda.

5.

VARIS
-

6.

Els veïns demanen què és una cata que s’ha executat a l’alçada del C. Dr. Sant Ponç nº137: DO
respon que probablement es tracti d’una base de nivellació topogràfica
DGPT, GISA i DO encara estan intentant poder entrar a posar els claus de nivellació al pàrking
de Parellada 32; la UTE els ha enviat una carta certificada.
Les inspeccions prèvies estan finalitzades tret dels casos exposats. A mesura que es van
entregant es comencen les injeccions.
Segons la planificació vigent, es preveu l’arrancada de la tuneladora cap a l’octubre del 06.
segons els rendiments obtinguts en els tractaments es podrà precisar més aquesta data.
Les AAVV recorden a la DGPT que el conveni d’assessorament tècnic del Sr. Lluís Moya
s’acabarà cap al mes d’agost. Demanen que sigui comunicat que les AAVV creuen
imprescindible la continuació d’aquest conveni fins al menys un cop passada la tuneladora.

PROPERA REUNIÓ I VISTA TUNELADORA

A petició de les AAVV es programa una visita al túnel del ramal de Badalona i a la tuneladora EPB, pel proper
dimecres dia 9 a les 18:00. Punt de trobada caseta d’obra de la Direcció d’obra Payma Cotas situada a l’antic
escorxador de Badalona.
El Sr. Lluis Moya, DO i GISA mantindran una reunió tècnica per el proper divendres dia 4/08/06 a les 9:30 a les
oficines de la L9 de GISA
S’acorda tenir la propera reunió de seguiment quinzenal (segons el pactat amb la DGPT) el proper dia 12 de
setembre a les 19:00h a la DGPT.
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