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Sr. Pablo Conde

AAVV St. Andreu Sud

Sr. Manel Nadal

DGPT

Sr. Miquel Jaumot

AAVV St. Andreu Sud

Sr. David Prat

DGPT

Sr. Carles Mercader

AAVV St. Andreu Sud

Sr. Jordi Jubany

DGPT

Sra. Gemma Serrasolsas

AAVV St. Andreu Sud

Sr. Àlex Claramunt

GISA

Sr. Lluís González
Sr. Lluís Moya

AAVV St. Andreu Palomar

Sra. Mireia Laguna

GISA

Tècnic veïns

Acta reunió:
1.

ESTAT OBRES

Estat Administratiu: els representants de la DGPT expliquen que, després de que s’aprovés durant el mes de
maig l’extracte d’informació pública, el passat divendres dia 16 de juny es va aprovar el projecte constructiu que
inclou l’esmentat extracte i que té de títol: “Línea 9 del Metro de Barcelona. Tram 4t Sagrera TAV – Gorg.
Infrastructures i estacions” Clau TM-00509.3-M2.
Estat constructiu: els representants de la DGPT expliquen que els únics treballs que s’estan realitzant a la zona
dels pous de compensació és l’execució dels “taladros” (de moment al pou nº4).
També notifica que al llarg de els properes setmanes aquests seran els únics treballs que es realitzaran en els
pous, i que de moment no es produiran les injeccions dels pretractaments.
2.

ÀREA INFLUÈNCIA PERITATGES

El Sr. Lluís Moya, GISA i la DGPT expliquen als veïns el criteri de zona d’influència per executar els peritatges
que s’ha pactat entre totes les parts.
Es remarca que la zona d’influència del túnel és en tot cas, inferior la zona de peritatges.
Abans però, el Sr. Manel Nadal recorda que el primer criteri establert pels tècnics era perfectament vàlid, però
que de forma excepcional i sense que això representi un precedent per les obres de metro que fa la Generalitat,
es va optar per prendre un criteri més conservador.
La nova àrea d’influència es basa en l’anomenat “mètode de Madrid”, que aplicat en el cas concret que ens
ocupa representarà un 200 peritatges més a afegir als ja executats.
Un cop explicat aquest criteri, la DGPT remarca que, seguint la petició dels veïns, els treballs de pretractament
(injecció) previstos no s’iniciaran fins que els peritatges no s’hagin entregat al veïns i en definitiva la tuneladora
tampoc no passarà per la zona fins que s’hagi produït aquest fet ; de moment només es faran els taladros.
Es preveu tenir tots els peritatges durant el mes d’agost.
Es torna a explicar el procediment d’execució dels peritatges així com dels seu repartiment (via PAC i en cas de
no trobar a la persona es pot passar pel mateix PAC a recollir-lo)
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3.

VIBRACIONS DURANT L’EXPLOTACIÓ DE LA L9

La DGPT explica que en la construcció dels darrers anys del metro, ja s’ha millorat molt en el tema de les
vibracions durant l’explotació (mitjançant vies en placa, sobre elastòmers, etc.) i que això es pot comprovar
veient les noves línies contruïdes (per exemple ampliació L3 Canyelles, Línia 2 a Sagra família, L11 de Trinitat
Nova a Can Cuiàs, etc.). En tot cas les línies amb problemes existents són les que s’estan arreglant en
l’actualitat i són les antigues.
4.

DOCUMENTACIÓ
-

Es lliurarà a cada una de les AAVV un plànol on s’indicarà amb dos colors diferents: els
peritatges ja realitzats i els nous peritatges a realitzar.
les dues AAVV podran passar a recollir per la DGPT una còpia del projecte esmentat en el
primer apartat d’acta acta, clau TM-00509.3-M2
també es farà arribar al Sr. Lluís Moya una còpia del present projecte
Els veïns també demanen el llistat de totes les reclamacions que hi ha hagut en aquesta zona
per tal de poder explicar als interessats la diferència entre les visites realitzades per poder
executar els peritatges i les visites per tal d’estudiar l’origen de les fissures que presumptament
han aparegut (reclamacions efectuades al Punt d’Atenció al ciutadà)

5.

VARIS

S’acorda tenir la propera reunió de seguiment quinzenal (segons el pactat amb la DGPT) el proper dia 3 de
juliol a les 19:00h a la DGPT.
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