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Es construiran pisos per a
joves a Isabel la Catòlica
La sessió plenària va aprovar definitivament les ordenances municipals
L’últim Ple de l’any va aprovar

p
el text del conveni de col·labo
l
ració amb l’Institut Català del
e

Sòl per construir habitatges
per a joves, un equipament i
m
un aparcament en un solar de
u
propietat municipal a la cruïlla
n
de les avingudes d’Isabel la
i
Catòlica i de Josep Tarradellas.
c
El text va aplegar la unanimitat
i
de totes les forces polítiques
p
presents a l’Ajuntament.
a
Mitjançant aquest conveni,
l
l’Ajuntament cedirà a l’Institut
Català del Sòl els terrenys ne
cessaris per a la construcció d’uns
65 habitatges de lloguer per a joves

El Ple municipal va aprovar la
imposició de sancions econò
miques d’entre 12.000 i 19.000
euros, segons el tinent d’alcalde
d’Activitats Reglades, José Con
de, a diversos establiments de
L’Hospitalet. A la sessió, també
es va aprovar el tancament, durant un període que oscil·la entre 30 dies i els sis mesos, de
cinc locals de pública concurrèn
cia, per incompliment de la nor
mativa vigent.
Durant l’any passat, l’Àrea de
Civisme, Participació Ciutadana
i Activitats Reglades de l’Ajun
tament va obrir 190 expedients
a comerços, bars i locals de pública concurrència. Es va orde
nar el tancament de 16 locals
perquè no tenien llicència.
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i ICV-EUiA
rebutgen les mocions
de l’oposició
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L’Ajuntament cedeix
a l’Institut Català del
Sòl els terrenys per
construir 65 habitatges
de lloguer per a joves
a l’avinguda de Josep
Tarradellas

L’Ajuntament
�������������
expedienta diversos
establiments

Solar a la cruïlla d’Isabel la Catòlica i Josep Tarradellas on es construiran habitatges

banització d’un espai verd de 1.450
metres quadrats vinculats als nous
habitatges, i també un equipament
de dues plantes i un aparcament
subterrani amb capacitat per a 180
vehicles.
Unanimitat també per aprovar
un conveni amb la Caixa d’Estalvis
de Catalunya i la Fundació Viure i
Conviure per tal d’impulsar la cons
trucció i gestió d’una residència

a la part del solar que dóna a l’avin
guda de Josep Tarradellas, i farà una
altra promoció de 30 habitatges, a la
façana de l’avinguda d’Isabel la Catòlica, destinats al reallotjament dels
afectats per la reordenació urbanís
tica de l’avinguda de Josep Tarrade
llas. El projecte preveu també la ur

assistida i centre de dia per a la gent
gran a Bellvitge i el Gornal. Amb una
capacitat per acollir 140 persones,
100 a la residència assistida i 40
més al centre de dia, les obres co
mençaran al llarg d’aquest any.
D’altra banda, a la sessió de desembre es van aprovar definitiva
ment les ordenances fiscals i les
ordenances reguladores del preu
públic per a l’exercici 2007. El do

cument es va aprovar sense cap
modificació, segons ha explicat la
tinenta d’alcalde de Coordinació i
Economia, Núria Marín, malgrat haver estat presentades nombroses
esmenes, entre les quals destaquen
les 132 que havia presentat el Partit
Popular. Els grups polítics d’ERC, el
de CiU i el del PP van votar en con
tra de les ordenances tal com estaven redactades. # redacció

Les mocions que havien presen
tat els grups del Partit Popular,
Convergència i Unió i Esquerra
Republicana van ser rebutjades
amb els vots en contra del PSC i
d’ICV-EUiA. El grup d’ERC també
va votar en contra de la moció
de CiU que sol·licitava “accions
encaminades al cessament de
les immissions que pateixen els
veïns de l’entorn de l’immoble
conegut com l’Òpera.
Una de les mocions del Par
tit Popular demanava la retrans
missió íntegra dels plens per la
televisió municipal.
ERC havia presentat una mo
ció que sol·licitava la creació del
bus de barri a L’Hospitalet, de la
mateixa manera que existeix a
Barcelona.

Buenos resultados del
tratamiento con células madre
El Hospital General de L’H las utiliza en los casos de fracturas de hueso
El Hospital General de L’Hospi
talet ha tratado con éxito las
fracturas de hueso con células
madre procedentes del mismo
paciente. El tratamiento forma
parte de la segunda fase de un
ensayo clínico en el que se ha
intervenido a 10 pacientes.
Los primeros resultados ob
tenidos confirman las expectativas
generadas durante la primera fase
del ensayo. Los usuarios interveni
dos no han sufrido complicaciones
y evolucionan muy favorablemente.
En los cinco primeros pacientes tra
tados en la primera fase del estudio
se ha producido una regeneración
ósea que ha soldado el hueso. Los
pacientes no sufrieron efectos ad
versos, recuperaron la funcionalidad
de los miembros tratados y pueden
hacer vida normal.
La terapia consiste en la aplica
ción de un material preparado para
regenerar el tejido en la fractura
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Las células madre se desarrollan en laboratorio

mediante una operación quirúrgica.
Para obtener este material se ex
traen células madre del paciente al
que se le efectua una punción en
la pelvis y se multiplican en labo

ratorio hasta obtener una cantidad
adecuada. Las células se expanden
durante doce días en un biorreactor
en el Banco de Sangre y Tejidos.
# redacción

El alcalde, Celestino Corbacho, ofreció su visión sobre la trans�
formación que ha vivido L’H en los últimos años ante un cen�
tenar de representantes
del tejido económico de la
ciudad, en una conferen�
cia organizada por la Cámara de Comercio. Corbacho estuvo
acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de
Barcelona, Miquel Valls y el presidente de la delegación de
L’Hospitalet, Calixto Corral.
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