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Ple municipal. Es modifica el pla d’usos del sòl per permetre que el recinte firal guanyi 90.000 metres quadrats

FIRA DE BARCELONA

Recreació virtual de l’ampliació del recinte de Fira Granvia per sobre de l’avinguda de Joan Carles I

L’H fa un pas més per facilitar
l’ampliació de la Fira Granvia
El Ple ha aprovat
inicialment la modificació
del Pla general
metropolità per facilitar
l’ampliació del recinte de
la Fira Granvia LH
La modificació puntual del
PGM, que ha tirat endavant amb
els vots a favor del PSC, ERC,
C’s i PP, i el vot en contra de
LHECP, afecta diferents solars
compresos entre els carrers de
les Ciències, Salvador Espriu,
Goytisolo i l’avinguda de Joan
Carles I. La mesura permetrà
que el recinte firal augmenti la
zona d’exposicions en 60.000
m2 i l’espai destinat a activitats
complementàries i oficines, en
30.000 m2 més. “Amb aquesta ampliació, que finalitzarà el
2024 –ha explicat el primer
tinent d’alcaldia Francesc Bel-

ver–, la Fira ocuparà a Granvia
L’H un total de 300.000 m2,
unes dimensions que juntament
amb les instal·lacions de Montjuïc la situaran com un dels recintes capdavanters a Europa
equiparable al de Milà”.
El 2018 la Fira Granvia L’H
va generar 40.000 llocs de
feina i un volum de negoci equivalent al 2% del PIB català.
Ana González, portaveu de
LHECP, ha argumentat el vot
en contra del seu grup adduint
que es fomenta “un model de
creixement econòmic i productiu basat en l’especulació i en la
precarització del treball”.
Al mateix temps el Ple també ha aprovat la modificació
del PGM per a la regulació de
l’ús hoteler a l’entorn de la Fira
Granvia. Una proposta que ha
comptat amb el vot en contra
d’ERC i LHECP. El portaveu
republicà, Antoni Garcia, ha

MOCIONS APROVADES
ERC
yyy Garantir espais d’ombra
en parcs infantils, places i
llocs d’esbarjo. Aprovada per
unanimitat, la moció demana
dissenyar un pla de zones
d’ombra i que estigui executat
l’estiu del 2020. També
planteja prioritzar la plantació
d’arbrat i, on no sigui possible,
instal·lar-hi pèrgoles o tendals.
L’equip de govern ha destacat
que la proposta va en la línia
de les mesures previstes en el
Pla de verd urbà.
yyy Modificar els reglaments
de participació ciutadana i del
Ple. Proposta aprovada per
unanimitat. Segons el govern,
aquestes revisions estan
en marxa i en uns mesos es

podria concretar el redactat.
Ciutadans
yyy Ampliar l’oferta pública del
servei de residència assistida
per a gent gran a L’H. En
la línia de la proposta de
resolució que C’s va presentar
al Parlament i que va ser
aprovada per unanimitat.
L’H en Comú Podem
yyy Desenvolupar un pla
d’ombres per als patis de
les escoles i dotar-lo de
pressupost.
PP
yyy Renovar el terra actual del
camp de rugbi de L’Hospitalet,
a la Feixa Llarga, i substituir-lo
per gespa artificial.

demanat un debat urgent sobre
el model hoteler a l’àmbit metropolità per definir el nombre
de places, un creixement sostenible i garantir llocs de treball
de qualitat.
Residència d’estudiants
A la mateixa sessió plenària ha tirat endavant, amb els
vots en contra d’ERC i LHECP,
l’abstenció del PP i els vots a
favor de C’S i PSC, el pla urbanístic per a la construcció d’una
residència d’estudiants privada
al carrer de Ferran i Clua, de
Collblanc. L’oposició ha alertat
del perill que aquest equipament acabi sent una residència
d’ús turístic.
El Ple també ha aprovat una
declaració institucional de suport a la plantilla d’Extel, call
center situat a la plaça d’Europa, i les festes locals del 2020:
l’1 de juny i el 24 de setembre. y

