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Reunió amb l’Ajuntament. 24 de juliol de 2013.  
 
-Alcaldessa Mireia Solsona  
-Regidor de Governació Christian Codony 
-Cap de la Policia Local, Xavier Cabot 
-Junta Directiva: 
*Emili Torrente 
*Sílvia López 
*Alícia Mirabent 
*Mercé Bardolet 
-socis i o veïns: 
*Jordi Estrada i Marisa Pérez. Carrer Castellsapera 14 
*Carlos Baqués i Olga Borrell. Carrer de la Serra del Gall 11 
*Manel Bosch i Mª Luisa Espinosa. Carrer Castellsapera 22 
*Joan Marqués. Carrer Castellsapera 32 
*Manuel Garcia, Siom Ubasart i Jordi Garcia Ubasart,. Carrer de la Serra del Gall 18 
*Anabel Diaz. Carrer de la Serra del Gall 20 
*Miquel Palos. Carrer de la Serra del Gall 9.  
 
Ordre del dia de la reunió:  
-queixa d’alguns socis i veïns respecte a les ratlles grogues pintades als carrers de la Serra del Gall i Castellsapera 
 
Comença la reunió amb l’exposició dels fets per part del president de l’Associació:  
 
 
A) Enquesta per a la millora dels serveis i la convivència. Any 2010.  

 
Resultats: 

 
-Es proposen, entre d’altres, les següents possibles actuacions: 

 
-millorar la senyalització viària 

 
ACTUACIONS/QUEIXES DESTACADES PELS VEÏNS I VEÏNES EN LES ENQUESTES 

 
No estacionar vehicles en llocs de visibilitat reduïda, sobretot en trams de corbes, ni tampoc en paral·lel en els dos 
sentits de circulació, per tal d’evitar més accidents, perquè ja se’n han produït. 
 
Reduir la velocitat de circulació dels vehicles dins de la urbanització, als mateixos efectes i per les mateixes causes. 
 
 
 B) Reunió amb l’Ajuntament. 24 de novembre de 2010. 
 

Temes tractats  
 
-Posat en coneixement de l’Ajuntament les queixes manifestades pels veïns i veïnes en l’enquesta de millora dels 
serveis i la convivència duta a terme aquest any 2010, per tal que s’hi posi solució: 
 
 -les queixes principals són: mala recepció de la TDT, impossibilitat d’accés al WIFI municipal, mal 
 aparcament de vehicles en zones de visibilitat reduïda, excés de velocitat, defectuosa senyalització 
 viària, molèsties causades pels gossos, existència descontrolada de gats silvestres, abandonament de 
 deixalles a la via pública, neteja de les parcel·les, reparació de voreres i eliminació de l’arbrat sobre les línies 
 elèctriques. 
 
 -es decideix pintar ratlles grogues a 4 punts del carrer Castellsapera, 2 punts del carrer de la Serra del Gall i  
 2 punts del carrer del Mas Sallés, al ser els llocs conflictius informats en l’enquesta.  
 
 -també es decideix pintar senyalització horitzontal de separació de carrils, i de limitació de velocitat.  
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C) Reunió amb l’Ajuntament. 26 d’octubre de 2011 
 

Temes tractats  
 
-L’incompliment de la prohibició d’aparcar als carrers de la Serra del Gall i Castellsapera, s’intentarà solucionar pintant 
més ratlla groga. 
 
 
D) Reunió amb l’Ajuntament. 8 de febrer de 2012 
 
Assistents:  
 
Alcaldessa. Mireia Solsona 
Regidor d’Obres. Joan Figueras 
Tècnic. Josep Lao. 
President Associació. Emili Torrente 

Temes tractats 
 
-Pintar amb ratlles grogues discontínues els espais entre els guals a les zones que ja es va pintar l’última vegada, per 
evitar que s’aparqui als guals. Pintar el sentit pujada del carrer Serra del Gall, perquè al haver pintat el sentit baixada 
ara s’aparquen a l’altre costat. 
 
 
E) Junta Directiva. 11 de juny de 2012 
 
-Assisteixen a petició pròpia el soci senyor Jordi Garcia, (Serra del Gall 18), el veí senyor Miguel Palos (Serra del Gall 
9) i els veïns J. Manuel Fernández i Anabel Diaz Miranda (Serra del Gall núm. 20).  
 
-Havien estat convocats també, a petició pròpia, sense que hagin assistit, els socis Pere Solé (Raval de Roca Bruna 3) i 
Albert Puente (Mas sallés 60). 
 
-Es comença la sessió parlant del tema que preocupa als veïns, socis o no, residents al carrer de la Serra del Gall, en 

relació a les ratlles grogues pintades per a prohibir aparcar vehicles. 
-Aquests veïns han presentat una instància a l’Ajuntament respecte a una queixa per les ratlles grogues, sol·licitant una 
solució, perquè ara es troben que els vehicles circulen a massa velocitat, diuen ells que al no trobar els obstacles que 
els suposaven els vehicles estacionats.  
 
-L’Associació ha estat citada per l’Ajuntament per parlar d’aquest tema el proper dia 20 de juny. 
 
-La Junta manifesta que, a petició d’un bon nombre de veïns que utilitzen el carrer de la Serra del Gall per anar a casa 
seva, es va demanar a l’Ajuntament que es pintessin ratlles grogues per tal d’evitar l’estacionament de vehicles en les 
corbes sense visibilitat d’aquest carrer, per tal d’evitar accidents. També s’informa que no només es va fer aquesta 
actuació en aquest carrer, ja que en d’altres zones de la urbanització, i a petició dels veïns afectats, també es van 
pintar ratlles grogues. Destaca la Junta que l’Associació ha de respondre a l’interès de la majoria dels socis, i no  pas 
només d’un petit sector, i principalment vetllant els interessos de les persones sòcies.  
 
-Posa de manifest la Junta que alguns dels vehicles estacionats en aquest carrer, i que van motivar sol·licitar l’actuació 
de l’Ajuntament, eren precisament d’alguns del socis i/o veïns presents a la reunió, que es va pintar el sentit baixada 
del carrer, i que llavors es varen estacionar al costat del sentit pujada, que es va pintar també el sentit pujada i llavors 
s’estacionaven en els guals, fins que també es va acabar pintant els guals, eliminant així l’estacionament en aquest 
carrer en les zones perilloses. 
 
-Davant d’aquesta situació la Junta demana propostes als socis/veïns dissidents amb la decisió de pintar ratlles 
grogues en el carrer de la Serra del Gall, per tractar el proper dia 20 de juny amb l’Ajuntament, i aquests manifesten el 
següent: 
 
I)Posar bandes rugoses per evitar l’excés de velocitat. 
II)Deixar estacionar només en un sentit, i posar miralls per comprovar l’existència de 3)vehicles circulant en sentit 
contrari.  
III)Establir un únic sentit de circulació. Reorganització del trànsit a la urbanització. 
IV)Prohibir l’estacionament quinzenalment a cada costat correlativament. 
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V)Poder aparcar els cap de setmana. 
VI)Posar lector/avisador de velocitat. 
VII)Posar un radar. 
 
 
F) Reunió amb l’Ajuntament. 20 de juny de 2012 (Xavier Cabot, Cap Policia Local) (En negreta resposta de la 
policia) 
 
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. (TOT I AIXÍ, DAVANT LA INSISTÈNCIA DELS VEÏNS 
ES VA INSTAL·LAR UNA AL CARRER DE LA SERRA DEL GALL A L’AGOST, SENSE CONEIXEMENT 
DE L’ASSOCIACIÓ).  

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

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 es recomana. 
5) Poder aparcar els cap de setmana. NO es recomana. 
6) Posar lector/avisador de velocitat. NO es recomana. 
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.  
 
 

G)  Reunió amb l’Ajuntament. 12 de juny de 2013 
 
Alcaldessa Mireia Solsona 
Regidor d’Obres Joan Figueras 
Cap de la Brigada d’Obres, Josep Lao 
Regidor de Governació Crhistan Codony 
Cap de la Policia Local, Xavier Cabot 
Emili Torrente 
Sílvia López 
Montse Clapés 

Temes tractats  
 

Es posa en coneixement de l’Associació que uns veïns del carrer de la Serra del Gall, amb motiu d’haver de fer 
unes obres a casa seva que impossibilitaven entrar-hi els vehicles, s’han queixat del fet que es van pintar les 
ratlles grogues prohibint aparcar, i de passada també del baden reductor de velocitat, proposant que s’instaurés 
un sentit únic de circulació en aquest carrer. 
 

 
H) Junta directiva. 2 de juliol de 2013. 
 
Assistència dels socis sr. Jordi Estrada i sra. Marisa Pérez, del carrer de Castellsapera núm. 14, dels veïns sr. Carlos 
Baqués i sra. Olga Borrell, del carrer de la Serra del Gall núm 11, i de la sòcia Sra. Siom Ubasart , del carrer Serra del 
Gall 18, per plantejar les molèsties que els ocasiona les ratlles grogues pintades davant del seu domicili, i perquè  
alguns veïns truquen immediatament a la policia quan simplement es detenen al davant de casa seva, havent-los posat 
fins i tot multes. 
 
S’acorda sol·licitar reunió amb Ajuntament per mirar de trobar solució conjunta a aquesta situació. 
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Arribats a aquest punt de la reunió, l’Associació de veïns pregunta:  
 
 
-A qui es denuncia mes, als cotxes del carrer de la Serra del Gall o del carrer Castellsapera? Es contesta que 
indistintament. 
 
-La policia identifica a la persona que telefona per denunciar els mal aparcaments? 
 
 -Cal saber qui és, si sempre és el mateix, si ell compleix amb la norma d’aparcar correctament a casa seva, si 
 és una actuació de perjudicar innecessàriament, si és per revenja d’haver pintat les ratlles grogues, si 
 realment hi ha o no una situació de perill o és només un fet puntual per circumstàncies excepcionals... 
 etc... es contesta que no hi ha obligació legal d’identificació. 
 
 
 
Arribats a aquest punt de la reunió, l’Associació de veïns proposa:  
 
 
-esborrar determinats trossos de ratlla groga dels trams rectes dels carrers de la Serra del Gall i Castellsapera, per 
poder-hi estacionar. 
 
 
-fer discontínua la ratlla contínua del carrer de la Serra del Gall, per poder permetre l’estacionament on no hi hagi ratlla 
groga. 
 
 
-identificar a les persones que avisen a la policia per mal estacionament, per comprovar si és cert, o es tracta d’un abús 
mal intencionat.  
 
 
-tolerància, com es fa a la resta de la urbanització, quan es tracta de concentració de vehicles per celebracions 
ocasionals.  
 
 
-establir un sentit de circulació únic al carrer de la Serra del Gall. 
 
 
Després d’una intensa discussió, no sempre guardant les formes correctes d’educació per part d’alguns socis/veïns, i 
amb la intenció de solucionar el problema generat, s’acorda: 
 
 
-L’Ajuntament, sota criteris tècnics, decidirà esborrar determinats trossos de ratlla groga dels trams que consideri rectes 
i sense perillositat dels carrers de la Serra del Gall i Castellsapera. 
 
-s’esborrarà la ratlla contínua del carrer de la Serra del Gall. 
 
-es demanarà la identificació a les persones que avisen a la policia per mal estacionament, tot i que legalment no se’ls 
hi pot exigir, però si que cal fer el servei que sol·liciten. 
 
-Tenir tolerància, com es fa a la resta de la urbanització, quan es tracta de concentració de vehicles per celebracions 
ocasionals, i utilitzar el sentit comú per a resoldre aquests tipus de situacions conflictives.  
 
-No establir un sentit de circulació únic al carrer de la Serra del Gall perquè es traslladaria el problema de perillositat al 
carrer del Pi Bonic, i per tant es solucionaria un problema amb la creació d’un altre.  
 

 
 


