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A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro, diputats, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El barri de Gavà Mar està dividit per la carretera C31,
l’anomenada autovia de Castelldefels, donant lloc a la
Pineda Nord (interior) i la Pineda Sud (platja).

Aquests dos nuclis estan comunicats per dos ponts, un
fronterer amb el terme municipal de Viladecans de re-
cent construcció per a vehicles i un altre al mig del
barri. Una tercera zona del barri, coneguda com La
Pava, al llindar amb el terme municipal de Castellde-
fels, i on es concentra un major quantitat de població a
ambdós costats de la carretera no disposa de cap comu-
nicació entre una banda i l’altre de la carretera.

És precisament en aquesta zona on situant-se els co-
merços i serveis a la zona de la platja i un important
centre d’ensenyament a la banda de l’interior on es fa
necessària la construcció d’una passarel·la per a via-
nants adaptada per a persones amb minusvàlua, ja que
el pas elevat més proper es situa a més de mig quilòme-
tre de distància, no està adaptat i els veïns han de apro-
par-se per la mateixa autovia.

Els veïns tenen que creuar l’autovia per anar als comer-
ços, a la farmàcia, a la platja, per anar els infants a l’es-
cola, o per fer servir l’autobús depenent del sentit del
viatge.

Altrament, aquesta zona de Gavà, al llindar amb Cas-
telldefels, és una zona on previsiblement es concentrarà
en el futur el creixement urbanístic del municipi, fent
que aquesta carència sigui encara més evident.

Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Construir una passarel·la per a vianants adaptada
sobre la carretera C31, a la zona de la Pava del Barri de
Gavà Mar de Gavà (Baix Llobregat).

2. Dur a terme les obres de millora i adaptació a la pas-
sarel·la de vianants situada al punt quilomètric 182,700
de la carretera C31 al terme municipal de Castelldefels
per que pugui ser utilitzada per persones amb
minusvàlua.

Palau del Parlament, 18 de gener de 2005

Francesc Vendrell i Bayona Josep Llobet Navarro


