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Dimarts, 20 de novembre a les 20.30h

La Unió d’Empresaris 

d’Automoció de Catalunya

et convida a la Conferència-col·loqui a càrrec

del Secretari General 

del Cercle Català de Negocis,

el Sr. Joan Canadell.

Lloc:
Seu Unió d’Empresaris 
d’Automoció de Catalunya
Av. Europa, 21 - 08401 Granollers

Dia i horari:
Dimarts, 20 de novembre a les 20.30h

Inscripció gratuïta:
Preguem confirmació al telèfon: 93 860 47 00,
o al correu:

secretaria@unioempresarial.com

A causa dels moments difícils que estem 

passant arreu de tota la nostra geografia, 

hi ha famílies senceres que estan patint 

moltes dificultats, ja no només econòmiques 

sinó fins i tot per poder menjar i vestir-se.

La Unió d’Empresaris 

d’Automoció de Catalunya

comença, un any més, la campanya de

recollida de roba i aliments per 

a la gent necessitada a través 

dels seus tallers associats

Divendres, 16 de novembre de 2012
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Josep Espinasa, Jordi Borràs i Ferran Nonell han estat distingits

Tres metges del Vallès Oriental 
reben els premis del col·legi a 
l’Excel·lència Professional

Josep Espinasa Jordi Borràs Ferran Nonell

Granollers

EL 9 NOU

Tres metges del Vallès Orien-
tal han estat distingits aques-
ta setmana amb els Premis 
a l’Excel·lència Professional 
2012, que atorga cada any 
el Col·legi de Metges de 
Barcelona. El lliurament dels 
guardons es va fer dilluns en 
un acte que va tenir lloc al 
teatre Romea de Barcelona 
amb la presència del conse-
ller de Salut, Boi Ruiz. Els 
facultatius distingits són 
Josep Espinasa, del Centre 
d’Assistència Primària Sant 
Miquel, de Granollers, per 
la seva activitat en el món 
de l’atenció primària; Jordi 
Borràs, de l’Hospital de Sant 
Celoni, per la seva contribu-
ció a desenvolupar l’àrea soci-
osanitària i Ferran Nonell, de 
Granollers, per la seva activi-
tat en la docència i divulgació 
del coneixement científic. 
Nonell treballa actualment a 
l’Hospital de l’Esperit Sant de 

Santa Coloma de Gramenet 
(el Barcelonès).

Els premis volen distingir 
metges que han destacat pel 
seu comportament exem-
plar. Segons destaca en un 
comunicat la junta comarcal 
del col·legi al Vallès Oriental 
“és un reconeixement moral 
en què se subratllen valors 
professionals en el terreny 
de l’assistència, l’educació 
mèdica, la recerca o en el 
camp de la bioètica i també 
els dels equips assistencials 
per tal de poder reconèixer 
els lideratges i l’excel·lència 
dels metges que treballen en 
equip. La junta comarcal ha 

expressat la seva felicitació 
als premiats aquest any.

DEU DISTINGITS

Espinasa, Borràs i Nonell 
s’afegeixen a la llista metges 
i metgesses vallesans que 
han rebut el premi. Són Ger-
mà Morlans, de Llinars; Pilar 
Loncan, de Caldes; German 
Lozano, de Llinars; Xavier 
Busquet, de l’equip PADES; 
Ramon Velayos, de les Fran-
queses; Francesc Jané i Pere 
Plana, de Granollers; Jordi 
Cebrià, del CAP Sant Miquel; 
Jaume Ordi, de Granollers, i 
Joan Padrós, de la Garriga.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Amb un retard de més 
d’un any, l’Ajuntament de 
les Franqueses ha rebut 
aquesta setmana els prop de 
2,9 milions d’euros que la 
Generalitat li devia encara 
per la construcció de l’escola 
Camins, de Corró d’Avall, 
que va entrar en servei l’any 
2009. L’Ajuntament, gover-
nat llavors per l’alcalde Este-
ve Ribalta (PSC), va firmar 
un conveni amb la Genera-
litat, governada pel segon 
tripartit, segons el qual el 
municipi avançaria els diners 
i la Generalitat retornaria els 
diners entre els anys 2010 i 
2011. A finals de l’any passat 
encara quedaven pendents 
per pagar 2,86 milions dels 4 
que va costar el centre esco-
lar.

Els prop de 2,9 milions cor-
responents a l’escola Camins 
era la part més important 
del deute que la Generalitat 
tenia amb l’Ajuntament de 

les Franqueses i que, segons 
va explicar l’exregidor d’Hi-
senda, Àngel Profitós (ERC), 
suma uns 4,4 milions. L’altra 
part més important són els 
900.000 euros pendents de 
cobrar per la construcció de 
la zona esportiva de Corró 
d’Avall. 

D’altra banda, l’Ajun-
tament ha informat que 
aquesta setmana la delegació 
d’Hisenda ha retornat a la 
societat municipal Les Fran-
queses Entorn Verd el deute 
d’IVA que mantenia de la 
declaració de l’exercici del 
2011 i que pujava a prop d’1,3 
milions. El deute corresponia 
a l’excés d’IVA que la societat 
va ingressar. Hisenda també 
ha ingressat 17.168 euros per 
interessos de demora. L’alcal-
de, Francesc Colomé (CiU), 
destaca que els cobraments 
són “una excel·lent notícia 
per a la hisenda municipal” 
i que “de mica en mica anem 
posant ordre a les arques 
municipals, que estaven molt 
malmeses”.

Les Franqueses cobra els 
2,9 milions que li devia la 
Generalitat per la construcció 
de l’escola Camins 
L’escola va obrir el curs 2009-2010


