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A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui
contestada amb resposta escrita:

El mes de setembre de 2005, el Parlament de Catalunya
va aprovar la Resolució 268/VII per la modernització i
adequació per a persones amb mobilitat reduïda de la
passarel·la damunt de la carretera C31 a la zona de la
Pava del barri de Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobregat).

Al mes de febrer de 2006, el govern va remetre el con-
trol de compliment de la resolució en el qual anuncia-
va que l’empresa GISA havia realitzat ja l’assistència
tècnica per a la redacció del projecte i que aquest po-
gués estar enllestit abans de final d’any.

Interessa saber aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari:

1. En quin estat es troba el projecte per modernitzar i
adaptar a persones amb mobilitat reduïda la passarel·la
sobre la carretera C31 a la zona de la Pava del barri de
Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobregat)?

2. En quina data te previst el Govern que es puguin
començar les obres a la passarel·la i quina serà la dura-
ció aproximada de les mateixes?

3. Quin serà el pressupost total de les obres?

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2006

Daniel Sirera i Bellés




