
  
 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 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 
 
 

 
 

LLISTAT DEFICIÈNCIES ENVIAT EL 13 DE MAIG 2010. 
 

 
EN GENERAL NO S’HAN FET GAIRES REPARACIONS A EXCEPCIÓ DE LA PODA DE 
L’ARBRAT DAMUNT LES LÍNIES ELÈCTRIQUES QUE HA ESTAT ELIMINADA GAIREBÉ 
DEL TOT.  
 
 
Zones arreglades: 
 
Zona 6. Castellsapera II, Mig, Serra del Gall, Font de la Pola, Bell Racó i Pi Bonic. 
 
-Forat a l’asfalt a la cantonada del C/ Font de la Pola. ARREGLAT. 
-C/ Pi Boni 8, 2 forats a la vorera. ARREGLAT. 
-C/ Serra del Gall 21, pi caigut dins la parcel·la. ARREGLAT. 
 
 
Zona 1. Turó de la Carlina, Alba de la Barata, Gabi i Castellsapera. 
 
TURÓ DE LA CARLINA: 
-núm. 19, arbrat sobre els fills d’electricitat. ARREGLAT 
-núm. 27, arbrat sobre els fills d’electricitat. ARREGLAT 
-núm. 29, branca trencada penjada sobre els fils electricitat. ARREGLAT 
 
 
CASTELLSAPERA: 
-cruïlla amb carrer Turó de la Carlina: senyal de trànsit de “cediu el pas” posada del revés, 
ARREGLAT.  

* Aquí s’ha fet més del demanat. S’ha posat el senyal del dret. S’ha pintat un STOP al 
terra de color blanc. S’ha pintat la ratlla blanca separadora d’ambdós sentits de la 
marxa. S’ha pintat la ratlla groga al costat de la vorera, conforme no es pot aquesta 
trepitjar, i per tant no s’hi pot aparcar. 
 

 
Zones deficients noves: 
 
Carrer de Dalt.  
 
- Dalt, 24: mal estat de la tanca, és provisional, des de fa molt. 
- Dalt, 26: Obra parada de fa uns quatre anys (o més). 
- Vegetació a l'acera: requereix manteniment. 
- Terra esllavissada de la muntanya sobre l'asfalt: requereix neteja. 
- Sense número ( més/menys al 29): terreny molt brut amb perill d'arbres caient sobre el fil 
elèctric. 
- A l'alçada del dipòsit d'aigua: muntanya de terra a l'asfalt que molesta la conducció. 
- Propietats sense aceres. 
- Embornal taponat, no xucla l'aigua de la pluja a l'alçada de Dalt, 10. 


