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A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei so-
bre l’arranjament del pas de vianants sobre el Km. 18
de la C-31, en la zona dela Pava del barri de Gavà Mar,
a Gavà (Baix Llobregat).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La carretera C-31, «autovia de Castelldefels», represen-
ta una barrera difícil de superar per als veïns del barri
de Gavà Mar, al municipi de Gavà (Baix Llobregat), ja
que divideix en dos la barriada.

A l’alçada del km 18 d’aquesta carretera existeix des de
fa molts anys un pas elevat per a vianants, al paratge
denominat «La Pava», just entre els termes municipals
de Gavà i Castelldefels. Aquest pas és molt antic i pre-
senta un aspecte molt degradat: té les baranes oxidades,
no està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, i
a més l’accés per la banda de muntanya ocupa gairebé
tota la vorera, de forma que obliga els vianants que van
per la vorera a trepitjar la calçada central de l’autovia
C-31.

La restauració d’aquest pas elevat, i sobretot la seva
adaptació per a persones amb mobilitat reduïda, és una

vella reivindicació de l’Associació de Veïns de Gavà
Mar, que en diverses ocasions ha fet arribar la seva pre-
ocupació per l’estat del pont a l’Ajuntament de Gavà i
al Departament de Política Territorial i Obres Públiques
–en època de l’anterior govern–.

A inicis de novembre de 2004 el Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques va iniciar la rehabili-
tació d’aquest pas elevat, però l’obra va haver de ser
suspesa per raó d’uns problemes tècnics que no es po-
den resoldre sense la col·laboració d’altres institucions.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a:

Dur a terme, conjuntament amb l’Ajuntament de Gavà,
els estudis necessaris per modernitzar i adaptar, per a
persones amb mobilitat reduïda, l’actual passarel·la
existent sobre la carretera C-31, a la zona de la Pava del
barri de Gavà Mar de Gavà (Baix Llobregat), procurant
evitar els efectes als carrers colindants i realitzant, a
càrrec del DPTOP, les obres que corresponguin».
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