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President AV Sto Andreu Sud

Sr. Lluis Moya

Comissió Seguiment obres

Sr. Antoni Espinar

-

Sra. Gemma Serrasolsas Comissió Seguiment obres

Sr. Jordi Jubany
Sr. Jordi Matas
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Assessor AA VV

IDGPT
DO Paymacotas

Sra. Rosa Ma Tomas

Comissió Seguiment obres

Sr. Josep Felices

DO Paymacotas

Sr. Lluís González

President AV Sto Andreu Palomar

Sr. Nestor Moya

DO Paymacotas

Sr. Carlos Mercader

Comissió Seguiment obres

Sr. Alex Claramunt

I GISA

Sra. Irene Pérez

Presidenta esc. Perellada 30

Sra. Mireia Laguna

GISA

I Districte de Sant Andreu

Sr. Rafael Fernández

Acta reunió:

1

ESTAT OBRES

S'informa a!s ve'ins de !'estat de les obres
tuneladora: aturada al pou de ventilació
Treballs pous aturats, excepte en el pou 4 on s'estan fent uns taladres per acabar de confirmar geologia i
pilots sota Virgili 45.
S'ha projectat el refor9 a executar als trasters de Parellada 28-30. Oilluns dia 05/02/07 hi va haver reunió amb
I'administrador, advocat i arquitecte deis trasters i amb el president de' Perellada 28 per notificar a les parts
en que consistiria el refor9 i per que es necessario Aquest refor9 ha estat projectat via UTE Gorg per
INTECSA i sera presentat al Sr. Lluis Moya en la reunió tecnica prevista pel dia 08/02/07.
Oilluns dia 12/02/07 hi ha una reunió entre la 00, UTE i els propietaris deis trasters per acabar de parlar del
refor9 a executar, les tasques del qual es te previst que duri una setmana.
Tota la documentació que s'esta generant al respecte, on surten les diferents modelitzacions realitzades pass
ara a formar part d'un altre modificat que s'esta redactant.
Pous aiQua: s'ha tapat ja el de Virgili 64. S'esta acabant de localitzar la resta amb diferents estudis +
georadars. Aquells que estiguin oberts o mal reomplers caldra que abans del pas de la tuneladora s'omplin,
com a mesura de seguretat. En Gas de que durant aquests treballs s'ocasioni algun desperfecte, la OGPT es
compromet a que la UTE ho repari a satisfacció del veí. Es recorda que és vital al col'laboració deis ve'ins
durant I'execució d'aquestes tasques.

2. VARIS
L'AV demana que es respecti el compromis establert en ¡'acta del 27 de setembre de 2006: "La DGPT es
compromet a signar un acord per escrit amb ¡'AV per adquirir el compromis d'arreglar
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els desperfectes causats per I'obra", La DGPT comenta que esta en mans deis juristes de la casa i que veura
que pot ter,
L'AV demana que es convoqui una reunió amb tots els ve'ins de Perellada 28 i 30 per explicar- los el tema del
refor<;:, La DGPT es compromet a buscar data per aquesta reunió i assegura que de lotes formes no es tara
res fins haver parlat amb els vei'ns,
Els ve'ins informem que les fissures de Soldevila 47 s'estan obrint, DO explica que són encara les del principi,
es passara a comprovar-ho, Aquestes fissures s'han tingut en compte en els calculs,
L'AV demana reduir més I'ambit d'ocupació deis pous, El pou 2' es reduira per ubicar el PAC, el pou 3 ja s'ha
redu'it i el pou 4 encara no es pot, DO de lotes formes ho estudiara,
Es té previst instal'lar durant la setmana del 19/02 el PAC a la zona del pou 2', El tecnic en patologies estara a
la zona a part!r de I'arrencada de la tuneladora,

3. PROPERA REUNiÓ
S'acorda tenir la propera reunió de seguiment el proper dia 28 de febrer a les 19:00h a la DGPT.
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