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El Parlament va aprovar aquesta iniciativa per unanimitat, a instàncies 
del PPC, el setembre de 2005 i hores d’ara encara no s’ha fet res  
El PPC reclama l’adequació de la passarel·la per 
a persones amb mobilitat reduïda sobre la C-31 
a la zona de la Pava de Gavà  
 
 Josep Llobet  presenta una pregunta sobre el tema i insta el Govern a realitzar 

l’obra de manera urgent perquè “malgrat el canvi de Govern, el tripartit és el 
mateix i no esperarem els cent dies de gràcia per seguir insistint en l’execució 
d’aquesta vella reivindicació de l’Associació de veïns de Gavà Mar”. 
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22.11.06.- El portaveu del PPC a l’Ajuntament de Gavà, Josep Llobet, ha 
tornat avui a reclamar al Govern de la Generalitat l’adequació per a 
persones amb mobilitat de la passarel·la existent sobre la C-31, a la zona 
de la Pava del barri de Gavà Mar. Llobet ha explicat que la legislatura 
passada el Parlament va aprovar una proposició no de llei en aquest 
sentit a instàncies del PPC, que ell mateix va defensar a la Comissió de 
Política Territorial, “però hores d’ara encara no s’ha fet res”. Per al 
portaveu del PPC a Gavà “és una presa de pèl que per a una obra menor 
es trigui més d’un any”. 
 
Per aquest motiu, Llobet ha anunciat que el PPC “farà un seguiment 
exhaustiu d’aquest tema. D’entrada ja s’ha presentat una pregunta al 
Parlament per tal de saber quins són els terminis i pressupost d’aquesta 
obra. Així mateix, el portaveu del PPC a Gavà ha instat al Govern a 
incloure un partida amb aquesta finalitat als propers pressupostos de la 
Generalitat. “En cas que no sigui així, el PPC presentarà esmenes als 
pressupostos per tal que l’adequació de la passarel·la sigui una realitat”, 
ha afegit. Josep Llobet ha assenyalat que “malgrat el canvi de Govern, el 
tripartit és el mateix i no esperarem els cent dies de gràcia per seguir 
insistint en l’execució d’aquesta obra”.  
 
Llobet ha explicat que aquesta és una vella reivindicació de l’Associació 
de Veïns de Gavà Mar i que fins i tot l’any 2004 s’havien començat les 
obres, però que es van haver de suspendre per uns problemes tècnics  
que no es podien resoldre sense la col·laboració d’altres administracions.  
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