R-02 ACTA DE REUNIÓ
D’equip
Direcció PAC
Individual XInformativa. La DGTT informa als
Tipus de reunió: veïns sobre la situació actual de l’obra i les previsions pel següent tram.
Altres
__________
Dia:
3 de juliol de 2007
Hora d’inici:

19:00

Lloc:

Seu de DGTT av. Josep Tarradellas 2-4-6
Jordi Jubany (DGTT)
Laura Carrasco (DGTT)
Àlex Claramunt (GISA)
Mireia Laguna (GISA)
Rafael Fernández (Districte de Sant Andreu)
Núria Alegret (DO Paymacotas)
Francesc Mañé (PAC L9 Sant Andreu)
Raül Parera (PAC L9 Sant Andreu)
Antonio Espinar (Comissió de seguiment de les obres)

Assistents:

Pablo Conde (Comissió de seguiment de les obres)
Carles Mercader (Comissió de seguiment de les obres)

TEMES A TRACTAR
1. Situació actual de l’estat de les obres
2. Calendari.

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
La DTPT inicia la reunió explicant a l’associació que la tuneladora es troba aturada al solar de
Castro realitzant una doble aturada: per una banda una aturada tècnica de manteniment de la
maquinària i per una altra banda una aturada de descans dels operaris. Se’ls informa també de la
previsió d’inici de posada en marxa de la tuneladora pel següent tram, finals del setmana del 9 de
juliol o principis de la següent. La previsió és que finalitzi el tram al llarg del mes d’agost, però
sense data concreta.
Els veïns mostren interès per saber quan es procedirà al tancament dels pous i a la posterior
urbanització de les zones afectades. Des de la DGTT s’informa de la situació de cada pou:
 Pou1:Ja es troba tapat i condicionat.
 Pou 1‘:Previsió de tapar al llarg del mes en curs.
 Pou 2’: S’haurà d’esperar que avanci la tuneladora, segurament es tapi al llarg del mes de
juliol-agost.
Quan s’acabi el pou de ventilació es procedirà a condicionar el barri en la major brevetat possible.
Els veïns també mostren interès respecte a les incidències produïdes en el tram anterior. se’ls
comunica que la majoria de les incidències gestionades pel PAC no semblen ser conseqüència de
l’acció de la tuneladora. També són informats de les perfectes condicions en les què es troba
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l’edifici al qual se li reforçà la fonamentació que queden uns baixos pendents d’arreglar. En
general se’ls transmet que al tram anterior ha anat molt bé.
Un altre punt tractat va ser les possibles dificultats que es podrien trobar en el tram que s’ha
d’iniciar. El conflicte es focalitza bàsicament en dos punts:
1. Les cases baixes: Des de la DGTT s’avisa que és possible que apareguin fissures en
aquestes construccions degut al tipus de fonamentació, superficial en alguns casos i
gairebé inexistent en d’altres, i a l’estat actual de conservació que presenten respecte els
blocs d’edificis alts. També s’aclareix que la posterior reparació dels possibles
desperfectes es realitzaran un cop hagi passat la tuneladora.
2. L’edifici modernista i el de l’11 de setembre: per tal de minimitzar els possibles danys
sorgits el que es farà es reforçar aquells elements que es considerin susceptibles de
provocar perill, com poden ser les baranes o altres sortints de les façanes.
Es va recalcar per part de la DGTT que durant l’avanç de la tuneladora en el PAC de Sant Andreu
sempre hi haurà un tècnic, 24 hores al dia, per resoldre qualsevol incidència que pogués sorgir.
Un tema pel qual l’ AV va manifestar preocupació va ser el de les fissures, no elles en si mateixes
sinó més aviat per les possibles molèsties que els pugui generar la restauració dels seus pisos.
Des de la DGTT se’ls explica que es procuren minimitzar les molèsties generades als particulars.
També se’ls comunica que s’intentarà establir un calendari per tal d’organitzar, entre l’empresa
que realitza les reparacions (contractista) i els afectats, la reparació desperfectes ocasionats per
l’obra.
L’associació de veïns va sol·licitar que se’ls avisés quan la tuneladora reiniciés les obres i també
quan acabessin, per tal de poder assistir a l’arribada de la tuneladora al macropou.
La reunió finalitza a les 20:00 hores.

ACORDS I TEMES PENDENTS
S’acorda la propera reunió dimarts 4 de setembre del 2007 a les 19:00 hores
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