notícies de l’Ajuntament
10 -

Acords presos en Junta de Govern Visites escolars
Ordenació viària
La Junta de Govern Local
del passat 7 de novembre va
acordar l’ordenació viària de
la zona centre-sud del nucli
urbà corresponent als carrers
d’Anselm Clavé, Pau Claris,
Països Catalans i Doctor Bonet, per tal de millorar-ne la
mobilitat i la seguretat, tant de
vehicles com de vianants. Les
actuacions a executar són les
següents:
1.- Semaforització de la intersecció del carrer de Pau Claris
amb el carrer d’Anselm Clavé.
2.- Modificació del sentit i
construcció de la vorera del
carrer de Pau Claris.
3.- Millora de l’accés al carrer
de Pau Claris des de l’avinguda dels Països Catalans.
4.- Obertura i explanació del
carrer de Folch i torres, des
del carrer de Pau Claris fins al
carrer de Torrent Merdanç.
5.- Ordenació de l’aparcament
del torrent del Bosc.
6.- Calçada del carrer de Torrent Merdanç fins a l’avinguda
dels Països Catalans.
7.- Modificació de les voreres
del carrer de Baronia de Montbui amb el carrer d’Anselm
Clavé.
8.- Fer de sentit únic el carrer
de Doctor Bonet i ordenar la
secció de la plataforma.
9.- Millorar l’accés al carrer de
Doctor Bonet des de l’avinguda dels Països Catalans.
La mateixa Junta de Govern

Local va aprovar la semaforització de les interseccions del
carrer d’Anselm Clavé amb
els carrers de Pau Claris i de
Francesc Macià amb un pressupost de 22.677,44€ d’obra
civil i 13.156,38€ d’instal·lació
del semàfor, amb la voluntat de millorar la seguretat de
la travessera de la carretera
BV-1602, anomenada carrer
d’Anselm Clavé al seu pas pel
municipi.
Aquesta Junta de Govern Local també va aprovar dues
ofertes presentades per l’empresa DBA Estudios y Proyectos SL:
- per a la realització dels treballs de redacció del projecte
de calçada al carrer de Torrent
Merdanç entre el carrer de
Sala Ambròs i l’avinguda dels
Països Catalans, per un import
de 3.509€ (IVA inclòs).
- i per a la realització dels
treballs de redacció del projecte de millora de l’espai de
vianants a la intersecció del
carrer de Baronia de Montbui
amb el carrer d’Anselm Clavé,
per un import de 4.114€ (IVA
inclòs).
Aparcaments de la Piscina Municipal i del carrer de
l’Aliança
La Junta de Govern del passat 21 de novembre va ratificar el Decret d’Alcaldia en
què s’adjudicava, de manera
provisional, el contracte per

Racó de Salut:
La sang està constituïda per un líquid anomenat plasma i per tres classes de cèl·lules, cada una de les quals
té una funció específica. Totes les cèl·lules sanguínies
són el resultat de la diferenciació i maduració de les
cèl·lules mare. En l’adult, les cèl·lules mare es localitzen a la medul·la òssia, una substància tova i esponjosa que es troba a l’interior del ossos.
En condicions normals, les cèl·lules es produeixen de
forma controlada a mesura que el cos ho necessita.
L’alteració d’aquest equilibri origina diverses malalties

a l’execució de les obres de
pavimentació i drenatge dels
aparcaments de la Piscina Municipal i del carrer de l’Aliança
a l’empresa Obras y Pavimentos Brossa SA, per l’import de
88.162,01€ més IVA.
La mateixa Junta de Govern
Local va aprovar el Pla de Seguretat i Salut per aquest projecte elaborat per l’empresa
adjudicatària de les obres i el
nomenament de Josep Lluís
Sala Sanguino com a Coordinador de Seguretat i Salut
per l’import de 544,50€ (IVA
inclòs).

a l’Ajuntament

Alumnes de 3r B

Adquisició de maquinària de
treball cardiovascular
La Junta de Govern Local del
passat 21 de novembre va
aprovar la compra de dues
bicicletes estàtiques i una cinta per al gimnàs del Pavelló
Municipal d’Esports a l’empresa Salter per un import de
6.059,68€ (IVA inclòs).
Estudi de Mercat per a la
instal·lació d’un parc tecnològic a Can Malé
La Junta de Govern Local del
passat 21 de novembre va
acordar encarregar a l’empresa E2c Consulting la redacció de l’Estudi de Mercat per
a la instal·lació d’un Parc Tecnològic a Can Malé al voltant
del sector agroalimentai i el
posterior Pla de Negoci, per
un import de 9.101€ més IVA.

Alumnes de 3r A

Els alumnes de 3r de Primària
de l’escola Rosa Oriol i Anguera van visitar l’Ajuntament
el passat mes de novembre
dins del marc de l’activitat
“Conèixer l’Ajuntament”, inclosa en el PAE (Programa
d’Activitats Educatives) que
l’administració local ofereix

als centres escolars.
Els objectius d’aquesta activitat són apropar l’Ajuntament als nens i nenes, que
coneguin el mecanisme de
funcionament de l’administració local i que prenguin
consciència de pertànyer a
una comunitat.

Malalties hematològiques malignes

(unes per insuficient producció, altres per producció
de cèl·lules incapaces de realitzar les seves funcions
i finalment altres que són degudes a la producció de
cèl·lules canceroses en grans quantitats (leucèmies).
Tipus de malalties hematològiques: 1.- Malignes: Leucèmies, limfomes, síndromes mielodisplàsiques, gammapaties monoclonals, etc. 2.- No malignes: insuficiències medul·lars, immunodeficiències primàries.
Tractaments actuals: La quimioteràpia consisteix en la
utilització de medicaments que destrueixen les cèl·lu-

les malignes. La Radioteràpia s´utilitza conjuntament
amb la quimioteràpia en alguns casos de malalties hematològiques malignes. El transplantament de medul·
la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical és
una altra opció de tractament que es pot administrar
en determinats pacients. La medul·la òssia sana pot
procedir d’un donant (transplantament al·logènic) o bé
del propi malalt (transplantament autogènic o autòleg).
Equip d’Atenció Primària Vall del Tenes

