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escrit sobre l’estat d’execució del projecte per a la
modernització i l’adequació per a persones amb mobi-
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D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

L’actuació d’adequació de la passarel·la de vianants
existent a la zona de Gavà Mar i l’estació de servei de
la Pava, per creuar la carretera C-31, actualment està en
fase avançada la redacció el projecte de «Modernitza-
ció i adequació per a persones amb mobilitat reduïda de
passarel·la a la C-31, pk 182+600. Tram: Gavà Mar
(Gavà)».

 

D’acord amb l’anterior es preveu que la licitació de les
obres corresponents a aquesta actuació es farà durant el
primer trimestre del 2007. L’inici de les obres, tenint en
compte la necessitat d’ocupar nous terrenys per execu-
tar-les, es preveu per al tercer trimestre del 2007.

Pel que fa al pressupost de les obres, es considera un
cost inicial d’uns 230.000 euros, si bé aquest cost
s’haurà de confirmar un cop estigui el projecte aprovat.
El termini d’execució també es determinarà dins del
projecte constructiu, si bé no es preveu una duració
superior als 6 mesos.

Barcelona, 8 de gener de 2007

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques


