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Ple municipal. Es farà un estudi per soterrar les cotxeres del Metro de Can Buxeres

L’Ajuntament aportarà 10 milions
per ampliar la Fira a Granvia L’H
El Ple acorda fer un
estudi per soterrar
les cotxeres del Metro
de Can Buxeres
i participar en
l’ampliació de la Fira
L’Ajuntament de L’Hospitalet aportarà 10 milions d’euros a la societat Fira 2000 per al finançament de
la segona fase de les obres d’ampliació del recinte firal de Granvia
L’Hospitalet. L’aportació es distribuirà en dos lliuraments: un primer de
5 milions l’any 2015 i un segon de 5
milions més l’any 2016.
A més dels recursos que aportarà l’Ajuntament, el Govern de la
Generalitat hi destinarà 58,4 milions
d’euros; l’Ajuntament de Barcelona
n’hi destinarà 31,4 i la Mancomunitat de Municipis i la Diputació n’hi
destinaran 10 cadascuna, amb una
inversió pròxima als 120 milions
d’euros. Aquest finançament per a
l’ampliació de la Fira de Barcelona
s’ha dut a terme per mitjà d’un conveni que ha aprovat el Ple municipal
de l’Ajuntament de L’Hospitalet i
que han signat també l’Ajuntament
de Barcelona, la Diputació, la Mancomunitat de Municipis i la Cambra
de Comerç de Barcelona.
L’any 2006, la Generalitat i els
accionistes de Fira 2000 van firmar
el primer conveni institucional de
finançament d’ampliació de Fira
de Barcelona per al període 2006-

Unanimitat del Ple per
reclamar al Ministeri el
soterrament de les vies
L’alcaldessa, Núria Marín, ha demanat una reunió amb el ministre
de Foment, José Blanco, per reclamar el soterrament de les vies
de Vilanova i Vilafranca, que havia
d’estar enllestit a finals de 2010.
Tots els grups municipals han fet
front comú per aquest tema que
Núria Marín va qualificar de cabdal per al soterrament de la Granvia i per al projecte BiopoL’H. y

Felicitació a la Colla
Jove per la distinció de
la Unesco als castells
En una prèvia del Ple, l’alcaldessa, Núria Marín, i els portaveus
municipals van felicitar la Colla Jove de L’H pel reconeixement de la
Unesco als castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
La presidenta de la Jove, Beatriu
Martínez, espera que el reconeixement els serveixi per tenir un millor local per assajar, que els ajudarà a fer-se grans. y

Façana de la Fira de L’Hospitalet a la plaça d’Europa

2011, que implicava una inversió de
368 milions d’euros. Ara, aquesta
nova aportació de les institucions
permetrà reforçar-ne l’activitat com
a motor econòmic i desenvolupar el
seu pla estratègic.
El Ple també ha aprovat un conveni entre la Generalitat i Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB),
per a la reordenació de l’espai que
ocupen les cotxeres del Metro a Can
Buxeres. “Primer s’haurà de veure la
viabilitat tècnica d’aquesta actuació

El pagament es farà
en dues aportacions
de 5 milions
els anys 2015 i 2016
perquè estem parlant de cobrir un
forat de 40.000 m2 ubicat entre
els barris de Sanfeliu i Can Serra
i que es destinaria a ús dels ciu
tadans”, ha explicat la tinenta d’al-

calde d’Urbanisme i Obres, Ana María Prados.
El Ple ha aprovat també una moció d’ICV-EUiA que insta el Govern
de l’Estat perquè només el bé hipotecat respongui com a garantia del
crèdit hipotecari concedit. També
el president de la Federació d’Associació de Veïns, Manuel Piñar, va
demanar la paraula per explicar la
situació d’atur i de desnonaments
als barris i la previsió que n’hi hagi
8.000 per al 2011. y

L’Escola de MúsicaCentre de les Arts tindrà
dues noves seus
El Ple va aprovar una addenda al
conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat per a l’ampliació de l’Escola de Música-Centre de les Arts
en 152 noves places distribuïdes en dos centres més: l’escola
d’educació especial Estel-Can
Bori, que en guanya 32, i l’Escola Santiago Ramón y Cajal, que
suma 120 places noves. y

Els Jutjats de L’H obren a les tardes
Els Jutjats de L’Hospitalet obren les tardes de dilluns i dimecres, de
16 a 18h, perquè la ciutadania pugui realitzar gestions a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà i al Registre Civil. L’H, junt amb Terrassa, forma
part d’un pla pilot del Departament de Justícia per millorar el nivell organitzatiu. L’alcaldessa, Núria Marín, i la consellera de Justícia, Montserrat Tura, han fet una visita a aquest servei.

