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EXPOSEM: 
 
 
El 4 d’agost de 2009 vàrem presentar una instància a l’Ajuntament de Gavà (número 
1961) informant que a l’autovia de Castelldefels (C-31), en sentit Barcelona, a l’alçada 
del sector Llevant Mar de Gavà Mar, hi havia una parada d’autobús que dóna servei a 
les línies L94 i L95. 
 
Informàvem que gran part dels usuaris d’aquesta parada eren clients del càmping 3 
Estrelles. El problema era que la parada d’autobús no disposava de cap paperera i 
alguns incívics acabaven llençant les escombraries a la pineda posterior com es podia 
comprovar a les següents imatges 
 

  
 
 

Sol·licitàvem la retirada de totes les escombraries i la instal·lació d’almenys una paperera 
que s’anés buidant de manera regular. 
 
El 2 d’octubre de 2009 vàrem rebre la resposta de l’Ajuntament de Gavà (registre de 
sortida 9599) informant-nos que s’havien dut tasques de neteja en l’entorn d’aquesta 
parada d’autobús. 
 
I efectivament, vàrem comprovar que l’entorn de la parada havia sigut netejat i agraïm 
aquesta intervenció però la parada segueix sense comptar amb una paperera fet que farà 
que a partir de Setmana Santa (quan el càmping torni a obrir les seves portes) l’entorn de 
la parada d’autobús torni a estar ple de brutícia. 
 
 
Per aquest fet, 



 
 
 

SOL·LICITEM: 
 
 

a) Que el més aviat possible es procedeixi a instal·lar almenys una paperera en 
aquesta parada d’autobús 

 
b) Si actualment l’Ajuntament no té estoc de papereres, proposem la possibilitat de 

traslladar la paperera que avui en dia ha quedat ubicada en l’antiga parada 
d’autobús que hi havia a l’avinguda del mar, just davant de la zona esportiva de 
Can Torelló i que amb la reforma de l’avinguda s’ha desplaçat i urbanitzat uns 
metres més enllà, quedant en l’antiga parada, només la paperera i no tenint cap ús. 

 
c) Que una vegada instal·lada la paperera, es procedeixi al seu buidat de manera 

regular 
 
d) Que ens informin quan s’hagin fet aquestes accions per poder informar 

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

 
 
 
Gavà, 22 de Febrer de 2010 


