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L’Ajuntament
oferirà una borsa
d’habitatges per
als joves de L’H

Premios a las
Mejores Iniciativas
Empresariales
La Diputación entregó el
día 3 los premios a las Mejores Iniciativas Empresariales. Uno de ellos recayó en
Incorporated Services, de
L’H, como la mejor empresa promovida por mujeres.

Editada la guía
joven ‘¿Qué sabes
sobre las drogas?’

En conveni amb el Consell Comarcal i
la Secretaria General de la Joventut

El accidente de la
c. Uva se cobra la
segunda víctima

«

A la plaça Espanyola hi haurà la seu del servei

Amb aquest conveni,
l’Ajuntament es
compromet a gestionar,
a través de l’empresa
municipal L’H 2010, els
serveis d’aquesta borsa
d’habitatges per a joves

l’import del lloguer en el cas
que aquest no hagi estat satisfet. El conveni té una vigència
anual i es prorrogarà de manera
expressa durant el primer trimestre de cada any. També es
preveu la creació d’una comissió formada per un representant de cadascuna de les institucions implicades que s’encarregarà de fer el seguiment i l’avaluació dels resultats. # REDACCIÓ

José Ruiz era uno de los heridos ingresado en el hospital de Bellvitge en estado
muy grave por las lesiones
causadas por el hundimiento del piso de la c. Uva el
pasado mes de junio.

EUiA e IC-V harán
listas conjuntas en
las municipales
El 55% de los militantes de
la asamblea de EUiA y el
90% de los de IC-V ratificaron el acuerdo de sus direcciones nacionales para
concurrir juntos a las municipales de 2003.
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promet a gestionar, a través de
l’empresa municipal L’H 2010,
els serveis d’aquesta borsa
d’habitatges per a joves.
El Consell Comarcal del Barcelonès realitzarà una aportació
econòmica de 24.000 euros
per a la implantació d’aquesta
Oficina d’Habitatge i a més organitzarà un servei d’assessorament per correu electrònic sobre habitatge per als joves.
Per la seva banda, la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat incorporarà a la seva
web d’Habitatge Jove, les ofertes de pisos que la borsa de
L’Hospitalet reculli.
Aquest servei s’incorporarà a
l’estructura organitzativa de l’Oficina d’Habitatge de L’Hospitalet i, per tant, els contractes d’arrendament d’habitatges per a
joves que es tramitin, tant per
aquesta oficina com pel Consell
Comarcal del Barcelonès, es beneficiaran d’una pòlissa multirisc i d’una assegurança de caució, que assegura als propietaris
dels immobles una indemnització en cas de desperfectes i
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Els joves de la ciutat podran disposar, a partir del
mes d’octubre, d’una borsa
d’habitatges on podran trobar pisos de compra, de
lloguer, també per compartir i habitacions. Aquest servei el posarà en marxa l’Ajuntament en col·laboració amb el
Consell Comarcal del Barcelonès i la Secretaria General de
Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
L’objectiu és facilitar als joves la feina de trobar un pis de
lloguer o de compra; informarlos sobre les subvencions i els
ajuts públics per a l’accés a l’habitatge i també assessorar-los,
de manera jurídica i tècnica, sobre residències per a grups i associacions juvenils. La seu de la
Borsa Jove d’Habitatge estarà a
la plaça Espanyola, 21, a les antigues instal·lacions de la Bibliote c a Josep Janés . L’oficina
comptarà entre el personal amb
un cercador de propietaris que
vulguin posar el seu pis en lloguer. Amb la signatura d’aquest
conveni, l’Ajuntament es com-
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Aporta datos sobre los riesgos del consumo de drogas, y direcciones y teléfonos sobre recursos y servicios. Está editada por las
áreas municipales de Política Social y Juventud.

L’empresa ISS s’instal·la a la ciutat
És un dels centres especials de treball més gran de Catalunya
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El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Alfons
Bonals, i el conseller en cap
de la Generalitat, Artur Mas,
van inaugurar les instal·lacions de l’empresa ISS, dedicada al sector de la neteja i que destina més de

300.000 euros anuals a formació. ISS està ubicada al carrer
Cobalt, junt a la zona industrial
de la carretera del Mig, i hi treballen un centenar de persones. Aquesta empresa té una
especial sensibilització en la
contractació de persones amb

alguna disminució per la qual
cosa és un dels centres especials de treball més grans de
Catalunya.
Bonals va felicitar als responsables de l’empresa per haver triat L’Hospitalet per a la seva nova factoria. # M. S .
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Bonals i Mas van inaugurar les instal·lacions

La Farga acogió la reunión del Consejo General del Plan
Estratégico Metropolitano durante la cual el alcalde,
Celestino Corbacho, afirmó que el crecimiento urbanístico, social y económico
de la ciudad depende
del desarrollo general
de este área. Corbacho añadió que la zona ha de tener
un instrumento de gobierno propio. A la reunión también asistió el alcalde de Barcelona, Joan Clos.

VIST A L’H

