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Pablo Conde Salan, com a president de l'Associació Ve"inal Sant Andreu Sud, amb
seu social al Casal Can Portabella, carrer Virgili, 24, 08030 de Barcelona i número
de CIF: G-58460338.

E X P O S O:

Que alguns ve'ins/es ens han portat a la nostra Associació la carta que han rebut
de la DGTP en relació a la queixa presentada pel dany ocasionats en els seus
immobles per la construcció de la línia 9 del Metro,
Aquesta carta és una carta tipus per a tothom, i no esta personalitzada en cap cas,
tot i així, segons es despren de I'escrit , I'empresa COTCA ha emes un informe
personalitzat per a cada vivenda, Entenem que en aquest informe hi ha detallat els
desperfectes que hi ha a cada vivenda i els danys que s'hauran de reparar, tot i
que sigui un cop hagi passat la tuneladora.
Per tal de no causar indefensió a les persones que han tramitat la queixa i que
puguin saber en realitat quins son els danys que es repararan perque han estat
causats per les ODres ael metro.
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Per tot aixo,

SOL. L CITO

Que a totes les persones que s'ha enviat aquesta carta en resposta a la queixa que
van presentar en el seu dia, se'ls trameti també un informe emes per I'empresa
COrCA, en el qual es reconeixi quins danys han estat ocasionats per les obres de
la línia 9 i que els interessats rebin aquest informe abans que comencin els treballs
de la tuneladora a Sant Andreu.

Barcelona, 10 d'octubre de 2006

Sr. David Prat
Subdirector General de Planificació i Projectes

