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Sr. Pablo Conde

AAVV St. Andreu Sud

Sr. Rafael Fernández

Districte de St. Andreu

Sr. Carles Mercader

AAVV St. Andreu Sud

Sr. David Prat

DGPT

Sra. Laura Carrasco

DGPT

Sr. Àlex Claramunt

GISA

Sra. Mireia Laguna

GISA

AAVV St. Andreu Sud

Sr. Josep Felices

DO Paymacotas

AAVV St. Andreu Sud

Sr. Jordi Matas

DO Paymacotas

Sra. Gemma Serrasolsas AAVV St. Andreu Sud
AAVV St. Andreu
Sr. Pau Maduell
Palomar
AAVV St. Andreu
Sr. Lluís González
Palomar
Sr. Miquel Jaumot
Sra. Rosa Mª Tomàs
Sra. Antonia Sanabra

AAVV St. Andreu Sud

Acta reunió:

1.

ESTAT TREBALLS

S’informa als veïns de l’estat dels treballs:
-

2.

pou 1’: s’està injectant
pou 2’: s’està injectant
pou 2: treballs de perforació
pou 3: treballs de perforació
pou 4: perforació/injecció
pous: queden aproximadament unes 2-3 setmanes de treballs
arrancada tuneladora: la tuneladora va arrencar el dilluns dia 16 d’octubre i està obtinguent
rendiments molt bons (aprox. uns 10 m/dia d’avanç). Els moviments detectats a les vies de
RENFE són ínfims. Es preveu que aquest cap de setmana la tuneladora arribi al pou de
ventilació on es farà una altra inspecció de la roda de tall.
Els veïns demanen saber quan s’arrencarà de nou la tuneladora, per així poder avisar als veïns
que aleshores des dels pous s’haurà e treballar les 24 h durant totes els dies en que la
tuneladora passi per la zona.

VARIS
-

-

Els veïns del C. Santponç mº125 s’han queixat de noves fissures. DO i COTCA faran una nova
inspecció i es compararan amb el peritatge existent. L’AAVV informarà dels pisos en concret que
cal visitar
Pou 4: es tornarà a visitar C. Virigili 45 – edifici modernista davant la queixa de que les fissures
s’han obert.
Es rep una queixa de que no s’ha rebut resposta a les reclamacions de Virgili 45, àtic 1º, entresol
3ª i 1º-3ª: es verificarà com estan aquests expedients.
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C. Parellada 28-30: s’ha parlat amb l’arquitecte i per tal de que aquest faciliti els plànols cal
l’autorització de la Comunitat. També caldria tornar a visitar la finca.
L’AAVV ajudarà a fer aquests dos tràmits

-

Es pagarà a través de l’ obra, el consum elèctric general per l’obra a la finca de Virgili 43-45. el
president d’aquesta comunitat es queixa que nos se’l va informar sobre les noves connexions
elèctriques que allí s’han fet.
Josep Soldevila 51-53: els veïns diuen que no s’han fet els peritatges.
i. Respecte a Soldevila 51: estan ja fets i entregats aquells que s’han pogut fer
ii. Respecte Soldevila 53. aquest edifici, no estava en l’àmbit d’influència marcat en la
segona fase de peritatges (ampliació9. Malgrat tot es va dir que es podria fer ja que la
solera entre els dos edificis era conjunta. S’ha donat l’ordre a COTCA – DO per tal de
que es facin aquests peritatges.

-

3.

PROPERA REUNIONS I VISTA TUNELADORA

S’acorda tenir la propera reunió de seguiment quinzenal (segons el pactat amb la DGPT) el proper dia 30
d’octubre 19:00h a la DGPT.
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