
 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LES PEDRITXES 
c/ Pare Llaurador, 56 L2 – 08224 Terrassa 

Telf. 93 733 35 33 – Fax 93 733 35 95 info@fabrafinques.com 
www.lespedritxes.cat 

 Associació de veïns de les Pedritxes 
 

  

 

Reunió Ajuntament 20/6/2012 
(Xavier Cabot, Cap Policia Local) 

 
 
CARRER SERRAR DEL GALL.  
 

1) Posar bandes rugoses per evitar l’excés de velocitat. NO, fan molt soroll al 
passar els cotxes i al frenar abans, i a més, amb terra mullat rellisquen 
molt.  

2) Deixar estacionar només en un sentit, i posar miralls per comprovar l’existència 
de vehicles circulant en sentit contrari. NO 

3) Establir un únic sentit de circulació. Reorganització del trànsit a la urbanització. 
S’ESTUDIARÀ. 

4) Prohibir l’estacionament quinzenalment a cada costat correlativament. NO 
5) Poder aparcar els cap de setmana. NO 
6) Posar lector/avisador de velocitat. NO 
7) Posar un radar.  NO és possible ni sostenible econòmicament.  

 
Es decideix que es contestarà als veïns dient que les mesures de prohibició 
d’aparcament son necessàries i útils, i que per alleugerir l’impacte del soroll de 
la velocitat dels vehicles es pintaran senyals de prohibició de circular a més de 
30 km./h, es posaran senyals de corba perillosa, i s’estudiarà fer una reordenació 
del trànsit a tota la urbanització, per instaurar sentits únics de circulació.  
 
Es posaran avisos de la Policia en els vehicles mal aparcats de totes les zones 
pintades amb línea groga, abans de començar a multar. 
 
La instància de queixa la va presentar el senyor Rafael Villagrasa, del carrer 
Serra del Gall 13, amb signatura d’alguns veïns, alguns d’ells no socis. (entre 
ells J.Manuel Fernandez i Anabel Diaz Miranda del c/ Serra del Gall 20) 
 
El renault 18 estacionat-abandonat al carrer Serra del Gall està sancionat i es 
podrà retirar en breu. 
 
 
Veïna que sembla que viu al carrer del Mig, i que condueix un Volvo familiar de color 
fosc, que circula a un excés de velocitat força elevat, i alhora increpa als conductors 
que van a poc a poc, així com acció la botzina a hores que molesta, i fotografia els 
possibles vehicles aparcats sobre les ratlles grogues. LI HAN COMENTAT JA PER 
ALTRES BANDES, HO PROCURARAN CONTROLAR.  
 
 
 
 
 
 


