R-02 ACTA DE REUNIÓ

Dia:

D’equip
Direcció PAC
Individual
Altres: Seguiment de les obres
27 de setembre de 2006

Hora d’inici:

19:00

Lloc:

DGPT
David Prat, (DGPT)

Tipus de reunió:

Informativa

Jordi Jubany, (DGPT)
Laura Carrasco, (DGPT)
Mireia Laguna, (GISA)
Lluís Moya, (Doctor arquitecte, BOMA)
Pablo Conde, (President AV Zona Sud de Sant Andreu)
Assistents:

Gema Serrasòlsas, (Comissió de seguiment de les obres)
Antonia Sanabra, (Comissió de seguiment de les obres)
Rosa Maria Tomàs, (Comissió de seguiment de les obres)
Lluís Gonzàlez, (President AV Sant Andreu del Palomar)
Pau Maruell, (Comissió de seguiment de les obres)
Miquel Jaumot, (Comissió de seguiment de les obres)
Lucia Salcedo, (PAC L9 Sagrera)

1.
2.
3.
4.

TEMES A TRACTAR
Informar sobre la situació de la tuneladora en el barri de Sant Andreu
Informar sobre actuacions previstes en els edificis del carrer de Parellada, 28 i 30
Contracte amb en Lluís Moya
Estat de les incidències

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
0. aprovació actes darreres reunions
S’aproven les dues actes anteriors.
1. Situació de la tuneladora en el barri de Sant Andreu
La DGPT informa que la tuneladora que actualment està aturada, abans de les vies del nus
ferroviari, té previst arrancar a principis del mes d’octubre. Creuarà les vies fins arribar a la zona
del pou de ventilació, al carrer de Josep Soldevila, on restarà aturada un temps per verificar
algunes peces de la roda de tall. Després, arrencarà per creuar el barri de Sant Andreu.
2. Informar sobre actuacions previstes en els edificis del carrer de Parellada , 28 i 30
La DGPT informa que per extremar les mesures de seguretat s’estan estudiant en profunditat les
estructures dels edificis del carrer de Parellada, 28 i 30. La DGPT informa que s’ha pogut
localitzar l’arquitecte que va fer la reparació d’aquestes finques, i que la DO i el contractista estan
mantenint una reunió amb ell per definir si són necessàries altres línies d’acció. En conseqüència,
segons el resultat d’aquesta reunió, es faria una segona tanda d’inspeccions d’alguns dels
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habitatges d’aquestes finques. Per altra banda, la DGPT avança que potser caldrà fer alguna
actuació prèvia al pas de la tuneladora, com ara una cala. Actualment, hi ha en el barri un equip
tècnic, GEOCISA, estudiant les injeccions i les cimentacions.
3. Contracte amb en Lluís Moya
La DGPT informa que s’està acabant de tramitar via GISA i que en breu es signarà el contracte,
que serà una assistència com la primera que ja es va signar.
4. Estat de les incidències
La DGPT informa que ha enviat cartes de resposta a les incidències presentades dels edificis del
carrer de Josep Soldevila, 43 i 43 bis. La DGPT es compromet a arreglar els desperfectes
ocasionats per les obres de la L9 un cop hagi passat la tuneladora i després d’un temps
prudencial. L’AV demana un acord per escrit. La DGPT hi està d’acord.
S’acorda la propera reunió pel proper dimecres 18 d’octubre a les 19.00 a la DGPT, cinquena
planta

PRECS I PREGUNTES
L’AV demana que es facin les visites pericials en l’edifici de Josep Soldevila, 47-48. GISA i la
DGPT comenten que si no s’han fet ja, que es faran en breu. El PAC s’ho apunta.

L’AV demana que la DO arribi a un acord econòmic amb la comunitat de propietaris del
carrer de Josep Soldevila, 43 bis, ja que l’obra els hi agafa electricitat. El PAC lliura a la
DO el telèfon del president de la comunitat, en Carles Mercader. La DO comenta que no
hi ha cap problema en això.
L’AV es queixa de la senyalització provisional en el barri. La setmana passada hi va haver
un incendi i els bombers van tenir dificultats d’accessibilitat. GISA i la DGPT comenten
que l’ajuntament té un comitè de vialitat amb el qual es reuneixen per informar de les
obres que s’han de fer en un barri per tal d’estudiar l’impacte i les mesures pertinents per
adaptar l’obra al barri . La DGPT comenta que en una propera reunió que mantindran
amb la Guàrdia Urbana i aquest comitè de vialitat estudiaran aquest tema.
LLaa reunió acaba a les

ACORDS I TEMES PENDENTS

La DGPT es compromet a signar un acord per escrit ámb l’AV per adquirir el compromís
d’arreglar els desperfectes causats per l’obra
El PAC ha de consultar la base de dades de pariatges per si cal fer el peritatge de l’edifici
del carrer de Soldevila, 47-49.
GISA i la DGPT comenten que en una propera reunió que mantindran amb la Guàrdia
Urbana i el comitè de vialitat, estudiaran la senyalització en el barri.
S’acorda la propera reunió pel 18 d’octubre a les 19.00 a la DGPT,cinquena plantals
informadors que en
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