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Plans per dinamitzar el
comerç i els mercats de L’H
Els primers tenen cinc anys d’experiència i el segon és pioner a Catalunya
L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, i el tinent d’alcalde de
l’Àrea de Promoció Econòmica,
Alfons Bonals, han presentat
els plans de dinamització per al
comerç i els mercats de la ciutat. A la presentació del conveni
per dinamitzar els mercats hi ha
participat el president de l’Agrupació de Comerciants Concessionaris dels Mercats, Lluís Murlà, i a la
dels Plans de dinamització comercial per a l’any 2008, els presidents
de l’Associació de Comerciants de
Collblanc-la Torrassa, de l’Associació
de Comerciants de Santa Eulàlia, de
l’Associació de Comerciants de la
Florida i del Grup de Botigues del
Centre i Sant Josep.
Del conveni del Pla de dinamització dels mercats de L’Hospitalet
2008-2011, l’alcaldessa, Núria Ma
rín, ha destacat que “som la primera
ciutat de Catalunya que té un acord
d’aquest tipus i estic segura que
se’n parlarà molt i que serem referència i referents per a altres ciutats
similars a la nostra”.
Sobre el que representa aquest
Pla, Alfons Bonals ha destacat que
“afecta la principal empresa comercial de L’H perquè inclou 8 mercats
i 13 associacions de comerciants,
1.000 botigues i 3.000 treballadors”. Les principals mesures, que
es començaran a posar en marxa el
setembre, seran: un concurs amb
les escoles de la ciutat per trobar la
mascota dels mercats; la unificació

Expedient
per al servei
de recollida
de neveres
L’Ajuntament ha tancat l’expedi-

m
ent informatiu obert per aclarir
e
les deficiències detectades en el
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servei de recollida de frigorífics
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que presta Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
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De la documentació revisada,
m
es conclou que l’Ajuntament va
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mació a FCC sobre la recollida
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d’aquests residus domèstics
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que poden contenir gasos de
t
clorofluorocarboni (CFC). L’empresa reconeix que de gener del
2005 a febrer del 2008 va recollir
de manera incorrecta 460 neveres,
un 15% del total. L’Ajuntament,
conclou que aquest fet suposa un
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L’empresa FCC reconeix
que va recollir de manera
incorrecta el 15% d’aparells

Moment de la presentació dels plans de dinamització comercial

de les campanyes de promoció i
la creació del Portal dels Mercats,
una important eina informativa i de
gestió.
Pel que fa als plans de dinamització comercial, ja tenen cinc anys
de vida. A la presentació dels de
l’exercici del 2008, Núria Marín ha
encoratjat els presidents de les associacions de comerciants a continuar
treballant per millorar el comerç.
“Les botigues són generadores de

L’objectiu és impulsar
una gestió comuna
perquè les zones
comercials i els mercats
tinguin les eines
necessàries per ser més
organitzats i competitius

riquesa, economia i llocs de treball, i
tot plegat millora L’H perquè els ciutadans són els beneficiaris d’aquesta
activitat que fem plegats els comerciants, l’Ajuntament i la Generalitat,
sumant esforços i rendibilit zant
recursos”, ha dit l’alcaldessa.
Els primers barris que van tenir
pla de dinamització comercial van
ser Collblanc i la Torrassa, el 2003, i
els darrer, el Centre i Sant Josep, que
es va fer l’any 2005. # marga solé

incompliment contrac tual i que
comporta penalització econòmica.
Sobre el possible impac te medi
ambiental, una empresa especialitzada ha dictaminat, per encàrrec de
l’Ajuntament, que les conseqüències han estat mínimes.
Paral·lelament, l’entitat Ecologistes en Acció ha denunciat els fets
davant la Fiscalia de Medi Ambient,
mentre que ERC demana que l’Ajuntament rescindeixi tots els contractes
amb FCC i ICV-EUiA proposa que es
sancioni l’empresa amb la màxima
contundència. El PP va denunciar
aquestes irregularitats en el Ple del
mes de març , dies després que
l’Àrea de Serveis Municipals obrís
una investigació. # r .

El nou mercat de la
Florida es començarà
a construir l’any 2009
El nou mercat de la Florida començarà a construir-se el pròxim any. Finalment, els conces
sionaris de les parades interiors
i exteriors i l’Ajuntament han
tancat un acord per a la cons
trucció d’un nou edifici, en el
mateix lloc on es troba l’actual,
que tindrà una superfície total de
20.000 metres quadrats repartits
en cinc plantes.
A més de les parades d’alimen
tació i d’equipament per a la persona, el nou mercat tindrà també
aparcament soterrani, un supermercat, establiments de restauració i
equipaments municipals.
Segons l’alcaldessa, Núria Marín,
“l’actual Mercat de la Florida té 50
anys i les seves instal·lacions estan
antiquades. Es podia haver fet una
reforma parcial, però hem apostat
per un nou edifici, pensat per al
futur, modern i confortable. No ha
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estat una decisió senzilla i al final
hem arribat a un acord amb els
comerciants”.
L’alcaldessa ha explicat també
que les necessitats actuals dels clients han canviat. “Abans els mercats
estaven pensats per anar a comprar
tots els dies. Ara compres un cop a
la setmana o cada quinze dies. En
aquest sentit tenir un aparcament
facilitarà la compra dels clients”.
Núria Marín considera que el
nou edifici millorarà les condicions
de venda dels comerciants i també
la comoditat dels clients. “Esperem
que sigui un impuls per augmentar
les vendes”, ha dit.
El nou mercat de la Florida també redimensionarà la seva oferta.
Disminuirà l’espai dedicat a mercat
interior i augmentarà sensiblement
l’oferta de parades exteriors. Les
����
obres del nou mercat tenen un
termini d’execució de tres anys i un
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Mentrestant s’ubicarà al carrer de la Primavera

Imatge virtual del nou edifici en l’emplaçament de l’actual mercat

pressupost de 22 milions d’euros.
La construcció d’un nou edifici
per al mercat forma par t de les
activitats del Pla integral de la Florida i Pubilla Cases. De la mateixa
manera, l’Ajuntament també im-

pulsa altres plans de dinamització
comercial que afecten el Mercat de
la Florida.
Mentre durin les obres de construcció del nou edifici, el mercat es
traslladarà a un envelat climatitzat

d’uns 2.000 metres quadrats de superfície ubicat al carrer de la Primavera, entre els carrers de l’Enginyer
Moncunill i de la Florida, al costat de
la parròquia de la Mare de Déu de la
Llum. # redacció

