posició durant aquestes setva ser el repartiment dels
d’administració de les emmunicipals. Finalment, i a
de l’oposició, el govern va acmantenir
la representació
15 Julio, 2015
ps en les empreses municicom estava en el mandat
que en el cas de Barcelona
eis Municipals (B:SM) s’hi
ixi el ple. També va aprovar
timent d’assessors i les cos i les seves presidències.
si d’alguna cosa va servir el
hir va ser perquè els grups
ció marquessin perfil exigint
àleg” al govern. Van acusar
haver pres les primeres dedes que va arribar al consisno als Jocs d’Hivern i la models hotels, entre d’altres–
mptar amb ells. L’exalcalde
cap de l’oposició, Xavier TriU), va acusar l’alcaldessa
més pendent dels selfies
ltres coses” relacionades
uncionament de Barcelona,
que Carina Mejías (C’s), Alsch (ERC), Jaume Collboni
Alberto Fernández (PP) van
e al govern de Colau les de“unilaterals” i van instar-lo
ar amb ells en un futur. MaLecha, de la CUP, va assel’alcaldessa que els tindrà
costat” si opta per “polítipturistes”.e
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goma, una tesi que contradiu el jutge d’instrucció.

■ El Vall d’Hebron inaugura el nou
centre de dia per a nens amb càncer
L’Hospital de la Vall
d’Hebron va inaugurar
ahir el nou centre de dia
per atendre nens malalts
de càncer. L’espai ha
comptat amb una
inversió d’1,6 milions
d’euros, recaptats per les
fundacions Small, Joan
Ribas Araquistain i Vila
Casas, a més de l’Obra
Social de La Caixa.

■ Sis detinguts en una operació
contra la prostitució a Manresa
La Policia Nacional va desarticular ahir una xarxa a
Manresa que es dedicava a la prostitució de dones
des de feia set anys. Els agents van detenir sis
persones i van alliberar deu dones, captades
mitjançant falsos anuncis de feina. Els proxenetes
mantenien les seves víctimes en captivitat i fins i
tot els negaven el menjar per doblegar-les.

NASA
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■ El Govern aprova el nou consorci
que gestionarà l’Hospital Clínic
La Generalitat va donar ahir llum verda al consorci
que gestionarà l’Hospital Clínic. El nou ens estarà
integrat pel Servei Català de la Salut (CatSalut) i la
Universitat de Barcelona (UB), i comptarà també
amb representació de metges i personal
d’infermeria. En els pròxims tres mesos s’aprovarà
el consell de govern del centre, tot i que, segons
remarca l’hospital, el canvi normatiu en cap cas
suposa una privatització, ja que seguirà oferint un
servei públic.

