R-02 ACTA DE REUNIÓ

Dia:

D’equip
Direcció PAC
Individual
Altres: Seguiment de les obres
20 de novembre de 2006

Hora d’inici:

19:00

Lloc:

DGPT
David Prat, (DGPT)

Tipus de reunió:

Informativa

Mireia Laguna, (GISA)
Jordi Matas, (DO Paymacotas)
Carles Chico, (Ajuntament de Barcelona)
Regina Garcia, (Cicsa-Esteyco)
Alejandro de Mir, (Cicsa-Esteyco)
Pablo Conde, (President AV Zona Sud de Sant Andreu)
Lluis Gonzàlez, (President AV Sant Andreu del Palomar)
Assistents:

Rosa Maria Tomàs, (Comissió de seguiment de les obres)
Antonio Espinar, ( Comissió de seguiment de les obres)
Gemma Serrasolsas, (Comissió de seguiment de les obres)
Antonia Sanabra, (Comissió de seguiment de les obres)
Miquel Jaumot, (Comissió de seguiment de les obres)
Pau Maduell, (Comissió de seguiment de les obres)
Rafael Fernández (Districte de Sant Andreu)
Lucia Salcedo, (PAC L9 Sagrera)

TEMES A TRACTAR
1. Aprovació d’actes de les darreres reunions
2. Informar sobre la situació de la tuneladora i actuacions previstes en el barri de Sant
Andreu
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. Aprovació d’actes de les darreres reunions
Es comenten les actes dels dies 27/09, 18/10 i 30/10:
L’AV demana que a partir d’ara s’anomeni als veïns que assisteixen a les reunions com a
membres de la comissió de seguiment de les obres, tal i com ja s’ha fet en l’acta del passat
30/10/06.
L’AV demana que es respecti el compromís establert en l’acta del 27 de setembre de 2007: “La
DGPT es compromet a signar un acord per escrit amb l’AV per adquirir el compromís d’arreglar
els desperfectes causats per l’obra”. La DGPT comenta que els hi enviarà una proposta d’escrit.
De l’acta del dia 30/10 els veïns demanen que es puntualitzi que es va acordar que s’enviaria els
informes de COTCA a aquells veïns que havien rebut la carta de la DGPT.
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GISA informa que aquests informes ja han estat enviats.
2. Situació de la tuneladora i actuacions previstes en el barri de Sant Andreu
La DGPT informa que la tuneladora continua aturada al pou de ventilació del carrer de Josep
Soldevila. Actualment, es continua injectant en els pous de compensació 1’ i 2’ i allò més probable
és que l’acció s’allargui durant tot el mes de novembre i part del mes de desembre per una
qüestió vinculada a l’absorció de material injectat en el terreny, la qual és molt més superior a la
prevista. En aquest sentit, el retard en l’obra ha generat que alguns operaris s’hagin resituat en
altres obres.
S’estima que la tuneladora no engegarà fins l’any que ve.
Tenint en compte aquesta última variable els veïns demanen que no es treballi en caps de
setmana, la DO informa que el calendari es dilataria encara més.
S’acorda treballar de dilluns a divendres segons l’horari establert per l’ajuntament i el dissabte fins
a les 14:00h; fora d’aquests horaris s’haurà de comunicar oportunament.
Davant d’aquesta petició d’horaris, DO demanarà un calendari a la UTE de previsió dels treballs
fora d’horari.
No obstant, s’aclareix que mentre estigui passant la tuneladora pel barri s’haurà de treballar les
vint-i-quatre hores del dia i tots els dies de la setmana de dilluns a diumenge.
La DGPT i la DO informen que es continua injectant en els pous 1’ i 2’. De moment, en el pou 2 i 3
no s’està treballant i en el pou 4 s’està finalitzant la neteja dels trepants i encara no s’ha perforat
ni col·locat els tubs costat rambla d’Onze de Setembre.
L’AV demana explicacions sobre el desplegament d’actuacions per tot el barri d’aquesta setmana
i que ha tornat a aixecar una certa alarma social.
DO aclara que s’està col·locant en el barri instrumentalització addicional per més seguretat i que
també s’estan fent més cates i sondeigs per contrastar la geologia.
L’AV demana que s’informi en el barri abans d’actuacions que puguin alarmar als veïns.
GISA respon que poden trucar al PAC sol·licitant qualsevol tipus d’informació i que, si en aquell
moment la responsable la desconeix té les vies suficients per aconseguir-la.
En aquest sentit, la DO explica que a dia d’avui queden pendents encara sondeigs +
instrumentació al pou nº 4 i que s’està acabant la dels pous 1’ i 2’.
PRECS I PREGUNTES
L’AV sol.licita més informació sobre els plannings de treball i demana que a part de les actes se’ls
entregui quinzenalmet una planificació per escrit del calendari de l’obra. La DGPT i GISA
consideren que les reunions de seguiment es fan precisament per anar actualitzant la informació i
que es preferible que els veïns preguntin a la DO o al PAC sobre les qüestions puntuals que
desconeixen.
L’AV demana que es traslladi puntualment el PAC al barri de Sant Andreu, doncs consideren que
físicament està molt lluny. Demanen, que durant els mesos que passi la tueneladora i es treballi
en el barri, i donat que les obres de l’intercanviador estan finalitzant, que es desplaçi el punt
d’informació a Sant Andreu. GISA i la DGPT comenten que ho estudiaran.
L ‘AV pregunta sobre el diagnòstic de les fissures en la finca del carrer de Josep Soldevila, 47. La
DO aclara que les fissures poden estar causades per les injeccions del pou 1’ i en cap cas per la
influència de la tuneladora,
Un membre de la comissió de veíns, la presidenta de la finca del carrer de Virgili, 45-47, comenta
que el passat dijous 16 de novembre es varen fer treballs nocturns en la piscina de Sant Andreu
prop d’on està projectada la futura estació de la L9 de Metro. La DO aclareix que es tractava
d’una actuació puntual per subjectar el panell decoratiu de la piscina i que l’empresa encarregada
en dur a terme l’actuació, va decidir fer-ho en horari on no hi hagués gent utilitzant la piscina. En
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aquest sentit, es van adaptar a l’horari del poliesportu i van començar a treballar a partir de les
22:00h provocant, així, les molèsties acústiques de les quals es queixen els habitants d’aquesta
finca. El veïns demanen, en el cas d’actuacions d’aquest tarannà, solucions alternatives, o, en el
seu defecte, informació prèvia. La DGPT hi està d’acord.
La comissió de seguiment pregunta sobre l’estat de la incidència de les filtracions del pàrquing del
carrer de Segre, 63. La DO respon que s’està fent el seguiment per determinar la causa de la
filtració i que, de moment, no es pot analitzar degut a que no surt aigua suficient, i la filtració és
gairebé una humitat que no permet recollir aquesta mostra. La causa d’aquesta filtració pot tenir
diverses naturalesa (degut a la injecció, a la instrumentació col·locada encara que queda massa
lluny, a un col·lector, a una canonada d’aigua potable, a humitats, etc.). En qualsevol cas, al no
poder recollir una mostra de l’aigua, l’únic que es pot fer és un seguiment de la humitat, que és el
que s’està fent actualment.

PROPERA REUNIÓ
S’acorda la propera reunió pel proper dimecres 13 de desembre a les 19:00 a la DGPT, cinquena
planta.
informadors que en
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