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EXPOSEM: 
 
Fa pràcticament un any, l’11 de maig de 2009, presentàvem una instància a l’Ajuntament de Gavà 
(registre d’entrada 6229) explicant que a l'avinguda d'Europa de Gavà Mar, totes les parades 
d’autobús en direcció Castelldefels disposaven de marquesina excepte una. 
 
Es tractava de la parada situada molt a prop de l’avinguda del mar i on paraven dues línies 
d’autobús: el Gavabús (que ens comunica amb el nucli urbà) i la L-95 (que ens comunica amb 
Castelldefels en aquest sentit i amb L’Hospitalet i Barcelona en l’altre sentit). A més, és la parada 
origen del Gavabús. 
 
Exposàvem com alguns usuaris incívics de la parada havien trencat la reixa de la tanca posterior 
per utilitzar la seva base com banc ja que la parada no tenia marquesina ni banc. 
 
Sol·licitàvem que el més aviat possible, l’Ajuntament de Gavà sol·licités a l’Entitat Metropolitana 
del Transport la instal·lació d’una marquesina d’autobús en aquesta parada i que s’instal·lés una 
paperera al seu costat. 
  
El 16 de juny de 2009 rebíem la resposta de l’Ajuntament (registre de sortida 6503) on ens 
informaven de les tasques de reparació que s’havien fet a la tanca posterior de la parada i de la 
reparació del senyal vertical. Tasques que vàrem comprovar amb molta satisfacció. 
 
Així mateix ens informaven que havien sol·licitat a l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) la 
instal·lació d’una marquesina en aquest punt. Però, malauradament, ha transcorregut 
pràcticament un any i aquesta marquesina segueix sense ser instal·lada: 

 
SOL·LICITEM: 
. 

a) Que el més aviat possible, l’Ajuntament de Gavà reclami de nou a l’Entitat 
Metropolitana del Transport la instal·lació d’una marquesina d’autobús en aquesta 
parada d’autobús. 

 
b) Que la nova marquesina s’instal·li de manera semblant a com es van instal·lar la resta de 

marquesines d’aquesta vorera de l’avinguda Europa, és a dir ampliant la vorera cap enrere. 
En aquest punt no hi ha cap problema per fer-ho perquè hi ha espai de sobres. 

 
c) Que s’instal·li una paperera al costat per minimitzar l’incivisme 

 
d) Que ens informin quan s’hagi sol·licitat la instal·lació d’aquesta marquesina per poder 

informar degudament als veïns de Gavà Mar mitjançant el nostre diari digital 
WWW.GAVAMAR.COM 

 
 
Gavà, 13 d’abril de 2010 


