ACTA
REUNIÓ CONSTITUTIVA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT D’OBRES DEL PASSEIG SALZEREDA
1 de març del 2018. 17.00h
Sala de Plens. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

ASSISTEIXEN:
Entitats i veïns de l’entorn:
Tomàs Fernandez-FAVGRAM.
Andrés Aguilar Mellado- FAVGRAM
Antonio Atienza-RUNNING VIGIA
José Canosa-AIRIÑOS
Juan Bustos –AAVV RIO NORTE
Santiago Tornero-AAVV RIO NORTE
Emilio Marin-AAVV RIO NORTE
Cristina Vargas- AAVV RIU SUD
Juan José Alvarez – AAVV RIU SUD
Antonio Moraleda Núñez- AAVV RIU SUD
Mª José Gutierrez–PLATAFORMA PG SALZEREDA
Olga Llavero–PLATAFORMA PG SALZEREDA
Magdalena Habas–PLATAFORMA PG SALZEREDA
Alicia Montoro–PLATAFORMA PG SALZEREDA
Amalia Pérez –PLATAFORMA PG SALZEREDA
Mª Teresa Francos –SOM GRAMENENT
Bonifacio Gómez- Comerciant
Rubén Corral- ACI L’Agrupació
Cristina –AMPA ESCOLA SANTA COLOMA
Fernando Borrego –veí

1

Per part de l’Ajuntament en formaran part,
Per part del govern,
Esteve Serrano, Tinent d’Alcaldessa
Lidia Montero, Tinenta d’alcaldessa
Jordi Mas, Tinent d’Alcaldessa i Regidor de Districte IV
Belen Moreno, Tinenta d’Alcaldessa
Mireia Gonzalez, Regidora d’Educació i Regidora Districte IV
Pedro Cano, Regidor de comerç.

A nivell tècnic:
Zaida Muxí
Isuka Palau
Gemma Bellvehi
Tomás Carrión
Manel Sierra
Inma Moraleda
La reunió s’inicia a les 17.10 amb presidència de l’Alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon.
Constitueixen la Mesa també, la segona tinent d’Alcaldessa, Lídia Montero, i el regidor d’Urbanisme,
Jordi Mas.
L’Alcaldessa dóna la benvinguda i descriu les funcions de la Comissió referides a la definició dels espais i
usos funcionals i la distribució dels mateixos, i el seguiment de les obres.
Aquesta comissió té per objecte,
1.

2.

3.
4.

Ser una eina de interlocució , de diàleg , de traspàs d’informació i acord entre l’Ajuntament de
Santa Coloma i els representants de la ciutadania que formen la comissió, a fi de poder seguir
els treballs a fer en el Passeig de la Salzereda.
Treballar per tenir el màxim de consens en la proposta definitiva del projecte de remodelació
triat pels veïns i veïnes, i recollir el màxim d’idees i propostes formulades per les persones
participants en representació dels seus veïns i veïnes.
Incorporar les demandes de col·lectius específics que utilitzen el passeig, com son l’Escola
Santa Coloma, els comerços i la restauració i altres grups de veïns.
Fer seguiment del procés de redacció i tramitació del projecte de remodelació i fer
seguiment, posteriorment, de l’execució de les obres.
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L’Alcaldessa informa sobre el calendari previst, que consistirà en les fases següents:
Es plantegen les següents fases de treball:









Fase 0. Abril 2018-Abril 2019.
Treballs de renovació del Carrer Llorenç Serra (fase 2) i de construcció de la rotonda que
substituirà el pas per sota del pont.
Fase 1 . Febrer 2018- Setembre 2018.
Un cop escollida l’opció 2 , és a dir situar la vorera ampla al costat dels edificis, es treballarà en
la definició dels elements del passeig ( zones de parcs infantils, zones d’estada, terrasses,
zones de passeig, aparcament, arbrat, etc.), fins a l’aprovació definitiva del projecte.
Fase 2. Juny 2019- Final obra Tram.
Inici obres Pompeu Fabra- Moragas, afectació principal Escola Santa Coloma.
Fase 3. Inici obres Moragas – Jacint Verdaguer.
Fase 4. Jacint Verdaguer- Pont Potosí.
Fase 5. Avda. Pallaresa- Pont vell.

Pel que fa a les dates claus previstes, l’Alcaldessa anuncia que:





La licitació del projecte està prevista a principis del 2019. En cas de què es necessiti fragmentar
les licitacions per fases, queda assegurat que el projecte estarà licitat abans d’acabar el mandat
municipal, abans del juny del 2019.
El principi de les obres es preveu per al juny del 2019.
El final de les obres es preveu per finals del 2020.

Pel que fa al funcionament de la Comissió de Seguiment d’Obres, es proposa una reunió plenària amb
caràcter trimestral, així com la constitució de dos grups sub-grups de treball:



Comerç i restauració.
Escola Santa Coloma.

Després d’un torn de preguntes per aclarir dubtes i incidències, es procedeix a l’acceptació dels següents
acords:
1.
2.

S’acorda el calendari de treball exposat, i es garanteix que la licitació quedarà assegurada abans
de juny del 2019.
S’acorda el funcionament proposat per a la Comissió de Seguiment d’Obres.

La reunió queda closa a les 17.47h.

Santa Coloma, 1 de març del 2018
Servei de Participació
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
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