
LLISTAT DE DESPERFECTES I DEFICIÈNCIES 
DETECTADES 

 
1. Zona Turó de la Carlina, Alba de la Barata, Gabi, Castellsapera (I) 

 
Carrer del Turó de la Carlina:  
 
-Inici del carrer, cantonada C/ del Mig: plaça pública abandonada, farcida de bardisses. 
-Núm. 4 (dona la volta fins al C/ del Mig): vorera sense fer 
-Des de l’inici fins al núm. 21: voreres sense fer. (no hi ha cap casa) 
-Núm. 19: arbrat sobre els fils electricitat 
-Núm. 21: pal d’electricitat en molt mal estat (foto) 
 

 
 
-Núm. 27: arbrat sobre els fils electricitat 
-Núm. 29: branca trencada penjada sobre fils electricitat 
-Núm. 33: asfalt rebentat (foto) 
 
 

 
 



Carrer de l’Alba de la Barata:  
 
-Des de la cruïlla amb C/ del Mig i C/ Turó de la Carlina i fins el Camí de la Riba, 
voreres per fer. (no hi ha cap casa) 
-Des de la cruïlla amb el carrer Mas Sallés i fins a la primera casa, a les dues bandes 
del carrer, les voreres estan per fer. (no hi ha cap casa en aquest tram) 
 
Carrer del Gabi:  
 
-Núm. 7 a 11 i 15: voreres sense fer 
-Núm. 21: casa a mig fer, des de fa molt temps, amb vorera sense fer. (foto) 
 

 
 
Carrer Castellsapera:  
 
-Núm. 11 a 23: voreres sense fer 
-Núm. 14 a 18: voreres sense fer 
-Cruïlla amb carrer del Turó de la Carlina: senyal de trànsit de “cediu el pas” posada 
del revés. (foto) 
 

 
 
 
 
 



 
2. Zona Montcau, Mas Ferrés, Alzina Gran, Tres Creus, Bell Camp, 

Pedritxes (I), Coll de l’Ós (I), Moleta, Notalena. 
 
 
Carrer del Montcau:   
 
 - tota la vorera del costat que no hi han cases, que dona a un camp, està aixecada 
 - a l'alçada del número 7 hi ha un  sotrac de banda a banda del carrer. 
 
Carrer de Les Tres Creus  
 
 - la vorera que pertany al número 7 està molt aixecada per llocs diversos. 
 
Carrer Notalena   
 
 - davant del número 14, no hi ha vorera. 
 - per diversos llocs d'aquest carrer que donen a una mena de barrancs no hi ha 
vorera. 
 
Carrer Moleta   
 
 - al costat del número 6 falta la vorera, davant del mateix número forats al paviment. 
 

3. Zona Raval de Rocabruna 
 
Immediatament desprès de la nevada el carrer esta cada dia sense enllumenat, i si 
algun dia es posa en marxa es molt tard a la nit (24 hores passades). 
 

4. Zona Av. Catalunya, Roureda, Coll de l’Ós (II) 
 
Av. Catalunya  

-Manca fer les voreres, davant dels números 32, 35, 76, 78 i 84 

-Hi ha arbrat sobre els fils elèctrics en el número 32. 

 

5. Zona Mas Sallés (I), Dauradella, Dalt 

 
Num. FOTO CARRER ESTAT 

7630 Dauradella arbres tocant a la línia de llum /telèfon 
7631 Dauradella arbres tocant a la línia de llum /telèfon 
7632 Dauradella pi molt inclinat. Perill pot caure 
7634 De dalt camí del dipòsit, espatllant  l'acera 
7635 De dalt Branques caigudes. Perill de foc 
7636 De dalt Cartell malmès de les finques i abandonat 
7637 De dalt Serveis del Ajuntament en mal estat 
7638 De dalt Falta de neteja de terreny i de la pròpia casa 
7639 De dalt Propietat sense acera i vegetació envaint el carrer 
7640 De dalt Propietat sense acera 
7641 De dalt Malt estat de la valla i acera 
7642 De dalt Ídem 
7643 De dalt Obres parades des de fa mes de 2 anys 



7644 De dalt Vegetació envaint la cera 
7646 Mas Salles casa reformada recientment i sense quartet per la deixalles 
7647 Mas Salles Vegetació envaint la cera 
7648 Mas Salles Vegetació envaint la cera 
7649 Mas Salles arbres tocant a la línea de llum /telèfon 
7650 Mas Salles Vegetació envaint la cera 
7651 Mas Salles arbres tocant a la línea de llum /telèfon 
7652 Mas Salles Serveis del Ajuntament en mal estat 
7653 Mas Salles Pintada a la plaça de Rubí 
7654 Mas Salles Cera de la plaça de  Rubí  en mal estat  
7655 Mas Salles arbres tocant a la línea de llum /telèfon 
7656 Mas Salles Vegetació envaint la cera 
7657 Mas Salles Vegetació envaint la cera 
7658 Mas Salles Caixa llum provisional i la casa fa molt de temps que hi viuen 
7659 Mas Salles falta de neteja de terreny  
7660 Mas Salles falta de neteja del terreny 
7661 Mas Salles falta de neteja del terreny 
7662 Mas Salles Cera en mal estat 

 
  
 



 



 



 



 
 

















 
 
 



 
6. Zona Castellsapera (II), Mig, Serra del Gall, Font de la Pola, Bell 

Racó, Pi Bonic 
 
Carrer del Mig  
 
 - num. 1 vorera en mal estat 

 
 - num. 9 no hi ha vorera (és una casa) 

 
 - num. 9 la casa no té mur, hi ha un filferro d’obra 



 
 - num. 9 cablejat entremig arbres 

 
 
 - num. 13 no hi ha vorera (és un terreny) 
 - num. 16 vorera enfonsada 



 
  
- num. 17 comptador d’aigua per terra 

 
 
Carrer Castellsapera  
 
 - num. 1-3 pal de telèfon molt torçat 



 
 - num. 4 cable de llum penjant a baixa alçada 

 
 



 - num. 10 no hi ha vorera 
 

 
 
 - cantonada amb Font de la Pola, forat per terra 

 
 
Carrer Font de la Pola  
 
 - num. 3 llum tort 
 - num. 11 branques per damunt cablejat de llum 



 
 - num. 7 pals comptador d’obra a la vorera abandonats (sense cables) 

 
 
 - num. 6 mur en mal estat 



 
 
Carrer Pi Bonic  
 
- num. 8 dos forats a la vorera 
 
Carrer Serra del Gall  
 
 - num. 2 cablejat que travessa arbrat 

 
 - num. 1 sense vorera 
 - num. 20 vorera plena d’herbes 
 - num. 21 pi caigut dins parcel·la 
 
 
 
 



7. Zona carrer de les Pedritxes, Mas Salles 
 
 
CARRER  MAS SALLES  
   

30365 desde plaça rubi al num 40 
30366 desde plaça rubi al num 40 
30367 desde plaça rubi al num 40 
30368 pals electrics num 36 
30369 vorera 35  
30371 vorera 27  
30372 pals electrics 34 
30373 pals electrics 26 
30374 pals electrics 24 
30375 pals electrics 24 
30377 pals electrics 24 
30376 vorera num 17 
30378 vorera num 14 
30379 vorera davant del 14  
30380 vorera num 14 
30387 escombreries   
30388 escombreries   
30389 escombreries   
30390 escombreries   

 
 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
CARRER LES PEDRITXES  
   

30381 pals electrics num 37 
30382 pals electrics num 35 
30383 vorera num 35 
30384 pals electrics 33 
30385 vorera num 29 



30386 davant del num 29 
 





 


