R-02 ACTA DE REUNIÓ

Dia:

D’equip
Direcció PAC
Individual
Altres: Seguiment de les obres
13 de desembre de 2006

Hora d’inici:

19:00

Lloc:

DGPT
Jordi Jubany, (DGPT)

Tipus de reunió:

Informativa

Laura Carrasco, (DGPT)
Àlex Claramunt, (GISA)
Mireia Laguna, (GISA)
Josep Felices, (DO Paymacotas)
Jordi Matas, (DO Paymacotas)
Lluís Moya, (BOMA, assessor veïns)
Rafael Fernàndez, (Districte de Sant Andreu)
Assistents:

Lluis Gonzàlez, (President AV Sant Andreu del Palomar)
Carles Mercader, (Comissió de seguiment de les obres)
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)
Miquel Jaumot, (Comissió de seguiment de les obres)
Pau Maduell, (Comissió de seguiment de les obres)
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
L’AV demana l’acta de la passada reunió celebrada el dia 20 de novembre. La DGPT li farà
arribar, conjuntament amb aquesta, abans de la propera reunió que s’ha acordat pel dia 15 de
gener del 2007.
L’AV demana que es respecti el compromís establert en l’acta del 27 de setembre de 2006: “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 en la propera reunió els hi lliurarà una
proposta d’escrit.
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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. De moment, encara no
s’ha arribat al punt 0, tot i que, en algunes zones, s’està injectant ciment amb acelerants perquè
se solidifiqui abans. La demora d’aquesta actuació continua essent una qüestió vinculada a
l’absorció de material injectat en el terreny, la qual és molt més superior a la prevista. Es recorda
que el terreny en el barri de Sant Andreu és molt granular.
El que sí que s’ha aconseguit és incrementar la pressió d’injecció.
La DGPT informa que s’ha decidit fer més estudis dels edificis més problemàtics, o sigui, els més
susceptibles (Parellada 28-30 per estar recalçat , Virgili 45-47 per trobar-nos en la zona de menys
cobertura amb el pas de la tuneladora i Quintí Mallofre 22-modernista).
La raó és tenir més informació sobre aquests edificis és que són punts més susceptibles a que un
assentament es tradueixi en fissura i per això cal veure si és necessari, en cas de que els
tractaments no funcionin del tot correctament, si cal alguna actuació addicional sobre els
mateixos.
La previsió a procedir amb aquests estudis en aquestes finques és durant la setmana del 18 al 22
de desembre. En aquest sentit, es demana la col·laboració dels veïns.
La DO i la DGPT informen que fins que no hi hagi un diagnòstic clar sobre aquests edificis, a
banda de continuar fent injeccions, no es procedirà a engegar la tuneladora.
L’AV manifesta que continua havent intranquilitat en el barri. La DGPT es compromet a continuar
informant en tot moment, amb claredat i transparència en les reunions de seguiment de les obres.
ALTRES
Els veïns recorden a la DGPT que el contracte del Sr. Lluís Moya acaba aquest desembre.
Per solucionar-ho el Sr. Moya es posarà en contacte amb GISA i s’ampliarà el termini.
Els veïns es mostren la seva preocupació pel tema del mosquit tigre. Es demanarà a l’obra
que l’aigua que no es necessiti per l’obra es buidi.
Els veïns demanen al Districte que es netegi al voltant dels pous.

PROPERA REUNIÓ
S’acorda la propera reunió pel proper dilluns 15 de gener de 2007 a les 19:00 a la DGPT,
cinquena planta.
informadors que en
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