R-02 ACTA DE REUNIÓ

Dia:

D’equip
Direcció PAC
Individual XInformativa. La DGPT informa als
veïns sobre la situació actual de l’obra.
Altres __________
15 d’ octubre de 2007

Hora d’inici:

19:00

Lloc:

Seu de DGTT av. Josep Tarradellas 2-4-6
Jordi Jubany (DGTT)

Tipus de reunió:

Mireia Laguna (GISA)
Jordi Folch(GISA)
Josep Felices (DO Payma)
Xavier Marcelino (DO Payma)
Fidel Robles(UTE GORG)
Assistents:

Raül Parera (PAC L9 Sant Andreu-Sagrera)
Xavier Segura (Districte Sant Andreu)
Antonio Espinar (Comissió de seguiment de les obres)
Pablo Conde (Comissió de seguiment de les obres)
Carles Mercader (Comissió de seguiment de les obres)
Gemma Serrasolsas (Comissió de seguiment de les obres)

TEMES A TRACTAR
1. Actes.
2. Situació superfície (pous).
3. Inspeccions prèvies i reparacions.

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
Per part de la DGTT s’informa als presents de la marxa del sotsdirector de la DGTT, David Prat, i
que la persona que el substituirà, Xavier Flores, serà present la propera reunió.
Es manifesta la data oficial que el conseller va posar per la finalització de les obres del tram 4rt de
la L9, que comprèn des de Sagrera fina a Can Zam i Gorg, que serà pel 2010.

1-Actes:
Es fa entrega de l’acta corresponent a l’ última reunió, celebrada el 13 de setembre de 2007.
Per petició de l’AAVV es prenen dues mesures:
1-L’acta serà enviada a l’AAVV en un termini no superior a 7 dies a partir de la celebració de la
reunió.
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2-Previ a l’enviament de l’acta definitiva serà tramesa una proposta d’acta per tal que es puguin
afegir o modificar aquells aspectes que es considerin dignes de constar en acta.

2-Situació dels pous:
Tots els pous seran coberts i urbanitzats abans de Nadal.
La planificació és la següent:
1-Per la Puríssima, 1a setmana de desembre, els pous 3 i 4 ja estaran urbanitzats.
2-Abans de Nadal els pous 2 i 2’ estaran coberts i urbanitzats.
3- el pou 1’ es cobrirà i reurbanitzarà abans de la primera setmana de desembre però l’asfaltat del
carrer es farà abans de Nadal (es farà de cop els pous 1’-2-2’ )
L’ AAVV presenta disconformitat amb els terminis exposats doncs ,a la reunió anterior, es va
establir un temps d’un mes o mes i mig per urbanitzar el pou 2. El contractista argumenta que el
pou 2 presenta alguna dificultat, passen 5 col·lectors i un d’ells és el rec comtal, i per aquest motiu
el seu tancament és més dificultós i tardà.
L’ AAVV manifesta la seva molèstia respecte la brutícia acumulada als pous i l’ àmplia zona que
encara aquests ocupen, volen que quedin reduïts a la mínima expressió. Des de GISA s’informa
que es durà control de la brutícia de manera setmanal, realitzant fotografies dels mateixos per
comprovar que realment es mantinguin nets, per part del contractista s’exposa que els pous no
poden ser reduïts mentre s’estigui treballant per cobrir-los i urbanitzar-los i que es farà una
brigada de neteja que mantingui els pous en condicions.
Per últim l’ AAVV es queixa del cas omís fet a la reclamació posada respecte el trencament d’una
tapa del clavegueram del pou 2.

3-Inspeccions prèvies i reparacions:
1-Des de GISA s’ha elaborat un llistat amb totes les reclamacions.
2-S’iniciaran les reparacions a partir del Novembre. Es començarà des de Josep Soldevila i
s’anirà avançant fins a les piscines.
3-La previsió és que en un termini d’ entre 4-6 mesos s’hagin pogut reparar totes les vivendes
afectades, això sempre que no sorgeixin imprevistos. Més endavant aquesta data s’anirà perfilant
amb més detall, ara es tracta només d’una aproximació
4-Es consideraran també aquells edificis que, segons les reclamacions posades al PAC, van patir
danys abans de la realització de la inspecció prèvia (presumptament han estat afectat pels pous
de compensació), i es determinarà si els danys han estat ocasionat per les obres de la L9
mitjançant els registres d’auscultació existents, i segons el tipus de patologies observades.
5-La planificació de les reparacions és flexible i s’emmotlla a les necessitats i horaris dels afectats,
això implica una més que possible demora en els terminis previstos per concloure les reparacions.
6-Al PAC hi haurà un calendari de les reparacions a mesura que aquest es vagi tancant.
7-El contacte per programar les visites amb els veïns afectats es realitza mitjançant les trucades
telefòniques pertinents.
8- L’AAVV es pot posar en contacte amb Jordi Folch, responsable de reclamacions de GISA, per
consultar aquells aspectes que considerin oportuns referents a les reclamacions.

4-Precs i preguntes:
1-Situació de la finca de Josep Soldevila 45: Es va fer sanejament de les lloses que estaven
despreses tal i com es va acordar en la reunió anterior encara que l’informe presentat per
COTCA, empresa externa a l’obra i encarregada de peritar i detectar possibles patologies en els
edificis, dictaminés que els despreniments estan ocasionats per les mancances del sistema
constructiu.
2-Molèsties pou ventilació. Soroll – El mateix dia de la reunió s’ha col·locat una pantalla acústica
amb la finalitat de minimitzar el soroll ocasionat per les obres realitzades.
Brutícia camions – Els camions continuen circulant sense estar nets. El contractista informa que
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no hi ha prou espai per col·locar una netejadora de rodes i que la única mesura que es pot
prendre és un cop de manguera amb la relativa efectivitat que suposa.
La reunió finalitza a les 20:30 hores.

ACORDS I TEMES PENDENTS
S’acorda la propera reunió dilluns 19 de novembre del 2007 a les 19:00 hores
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