Marta Jiménez Iborra, com a regidora del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a
l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de 2019 i
l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser tractat al
proper ple municipal.
En base als següents
Antecedents
El passat dilluns 7 de febrer al matí es va produir el rodatge a la Rambla de Gavà
d’unes escenes d’una pel·lícula.
Per fer el rodatge es va prohibir l’aparcament al carrer de Bonaventura Carles
Aribau (degudament senyalitzat amb senyalització provisional) i es va tallar de la
circulació de vehicles i vianants a la Rambla (en el tram entre el carrer del
Centre i Màrtirs del Setge) i al passatge de la Rambla; d’aquest tall es va avisar
per xarxes socials (i volem suposar que als veïns i negocis afectats per part de
l’empresa que feia el rodatge amb antelació).
Es va donar la circumstància durant el rodatge que un dels vehicles del set havia
de simular que estigués incendiat, generant una columna de fum molt a prop
dels habitatges adjacents (com es veu a la foto).
Aquesta circumstància no es va avisar ni per xarxes socials ni directament als
veïns afectats, que van haver de tancar a corre-cuita les finestres de les seves
cases per impedir que entrés el fum.

Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el següent
Prec:
-Que en casos d’ocupació important de la via pública (com és el cas), s’avisi
adequadament els veïns directament afectats i no es confiï únicament i
exclusivament en les xarxes socials (que no tothom té ni tampoc està obligat a
tenir).
-Especialment en casos en què hi pugui haver molèsties afegides, com la del
fum que pot entrar a les cases, s’avisi als veïns (i amb prou antelació) per evitar
ensurts i molèsties perfectament evitables si s’avisa adequadament amb un
temps raonable.
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