
 
 

Andreu Pérez Lorite, com a regidor/a del Grup Municipal d'Esquerra 

Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert 

a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de 

2019 i l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per 

a ser tractat al proper ple municipal. 

En base als següents 

Antecedents 

Segons es va explicitar en un ple recentment, els residus voluminosos 

recollits per PRESEC de la via pública deixats sense previ avís superen de 

molt els que es recullen segons el procediment establert d’avís previ; això 

provoca molta brutícia al carrer, ja que les deixalles tarden més de l’habitual 

a ser recollides. Per altra banda, moltes vegades poden suposar un perill 

per a les persones ja que poden tenir parts punxegudes o tallants. 

Moltes vegades és a causa de l’incivisme de persones que no es volen donar 

la molèstia de fer un tràmit senzill i gratuït; en altres casos, es tracta de 

residus que haurien de tenir un tractament que implicaria un cost, i els 

incívics prefereixen abandonar-los a la via pública abans de pagar pel 

tractament corresponent. Però també, sovint, es tracta de casos de 

persones que no saben que existeix una forma senzilla, gratuïta i ràpida de 

desfer-se de residus que no poden abocar-se al contenidors genèrics.  

Vist això formulem el següent  

Prec: 

-Que es facin campanyes informatives a través dels mitjans de comunicació 

locals informant de la normativa de tractament i recollida de residus 

voluminosos i de les sancions corresponents. 



 
-Que s’extremi la vigilància al voltant de les zones de contenidors, almenys 

en les que presentin més incidencia d’aquest problema, per intentar 

dissuadir i si escau sancionar a qui en faci un mal ús. 

-Que d’estudiï la possibilitat d’habilitar algun nou sistema de recollida de 

residus voluminosos, a més dels ja existents, que permeti que es dipositin 

aquests residus en dies i punts determinats i fixos a la via pública, més o 

menys com es fa amb la deixalleria mòbil, de forma que els ciutadans 

sàpiguen on poden deixar els seus residus. 

 

 

 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA 

 

 


