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EUROFRAGANCE

JuanRamónLópez,
nou director financer
]Eurofragance, empresa dedicada al
disseny i la creació de fragàncies, ha no
menat Juan Ramón López nou director
financer. El directiu, procedent del grup
constructor Comsa, es responsabilitzarà
també de l’assessoria legal a escala global.
Juan Ramón López està especialitzat en
gestió internacional, posada enmarxa de
filials i desenvolupament demercats i
aliances. / Efe

AENA

El trànsit del Prat creix
un 7,7% fins al setembre
]L’aeroport del Prat acumula un incre
ment del 7,7% del trànsit de passatgers
fins al mes de setembre, amb una xifra
total de 36,7 milions. Durant el mes de
setembre passat van passar per l’aeroport
de Barcelona 4,6 milions de viatgers, un
6,4%més que l’any anterior. El trànsit
domèstic va créixer un 7,2%, mentre que
els usuaris internacionals van augmentar
un 6%. / Redacció

SOLVIA

A la venda tres hospitals
del grupQuirón
]Solvia, la immobiliària deBancSabadell,
haposat a la venda treshospitals que són
propietat de l’entitat financera i que el
grupQuirónsalud té arrendats a les ciutats
deBarcelona,Erandio (Biscaia) i Sant
Sebastià. Aquests hospitals sumen85.000
m2, i Solvia ha assegurat que estàprevist
que l’operació es tanqui abansde final
d’any i que sigui “unade les demésvolum
d’aquest 2017”. /Redacció

MANÉ ESPINOSA / ARXIU

Imatge de la T1 del Prat

La licitació d’obra
pública creix gràcies
als ajuntaments
ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

L’obra pública segueix sota mí
nims a Catalunya, segons les últi
mes dades de la Cambra de Con
tractistes, amb un volum aproxi
mat d’un terç de la mitjana dels
últims 20 anys. La tendència del
2017 és de creixement, gràcies, fo
namentalment, a l’empenta dels
ajuntaments. La licitació del con
juntd’administraciódegener a se
tembre va augmentar un 25% res
pecte al mateix període de l’any
passat, i es va situar en 1.044mili
onsd’euros.
L’evolució del present exercici

és elevadaenpercentatgeperòpe
tita en termes absoluts ja que es
parteixdevalorsbaixoscomparats
amb la sèrie històrica. El 2017 està
trencant les caigudesdel 2015 i del
2016, que van succeir a les inci
pients recuperacions del 2013 i el
2014, lesprimeresdesprésde l’ini
cidelacrisi,segonsl’últiminforme
de l’esmentadaorganitzaciód’em
preses que contracten amb els di
ferents governs, que tornen a ex
pressar la seva preocupació per la
baixa inversiópública, la qual cosa
redunda, insisteix, en pèrdua de
competitivitatdel’economiaidela
qualitatdevidadelsciutadans.
L’administració central és l’úni

ca que retalla les seves licitacions,
segonslaCambradeContractistes.
En els nou primersmesos de l’any
ho ha fet en un 59%, havent publi
cat anuncis perun total de99mili
ons. S’inclou en aquest import el
dels concursos d’organismes com

Aena, Enaire, els ports deBarcelo
na ideTarragona,Renfe iCorreos.
La Generalitat ha incrementat les
seves en aquestmateix període en
un61%, fins a 327milions. I els ens
locals, en un 58%, arribant a 618
milions,mésde lameitatdel total.
Les activitats licitades que són

d’interès per als grups construc
tors van pitjor que el conjunt, se
gons les dades dels contractistes.
Entre gener i setembre van supo
sar 314 milions d’euros, un 29%
menys. En aquest cas, el reparti
ment per administracions és molt
diferent. La local va liderar la reta
llada(36%),lacatalanavaretroce
dirun25%i lade l’Estat, un1%.c

Unipost presenta unERO
per als 2.200 empleats
La companyia va presentar concurs de creditors al juliol

BARCELONA Redacció

L’operador postal Unipost, en
concurs de creditors, va presen
tarahirunExpedientdeRegula
ciód’Ocupació(ERO)d’extinció
que afecta a 2.200 treballadors,
tota la seva plantilla, després de
no poder referse de la greu si
tuació econòmica. La direcció
d’Unipost va presentar la sol∙li
citudd’acomiadamentcol∙lectiu
davant el Jutjat Mercantil nú
mero 7 de Barcelona, segons el
bufet d’advocats Jausas, el seu
administradorconcursal.
L’administrador concursal

asseguraquel’objectiuésbuscar
un comprador, que podria ser
una altra companyia del sector
comunfons, laqualcosaperme
tria mantenir l’ocupació de part
de la plantilla, repartida per tot
el territori espanyol. Unipost,
propietat d’una branca de la fa
mília Raventós i amb seu a Bar
celona, vapresentarel 12de juli
olconcursvoluntaridecreditors
en un jutjat de la capital catala
na,ambundeutede47,4milions
d’euros i actiusde40,6milions.
L’administradora concursal

Laia Folguera es vamostrar op
timista respecte a la possibilitat
de trobar un comprador, ja que
“en aquest moment hi ha diver
sos operadors interessats en
l’adquisició de l’empresa”. Els
sindicats temien que l’empresa
presentésunEROperaunapart
de la plantilla, però no espera
ven que els acomiadaments po
guessin afectar tots els treba

lladors, segons fonts sindicals.
Unipost, principal operador

privat del país, mantenia nego
ciacions amb els representants
dels treballadors per aprovar un
pla de viabilitat que permetés
redimensionar la plantilla a les
actualsnecessitatsdelnegoci.

Unipost, fundada el 2001 per
la integracióde lacatalanaSure
sa, lavalencianaFlechai l’arago
nesa Urbandisa, va ajustar
aquestsúltimsanys la sevaplan
tilla i, a començamentsdel 2016,
va aconseguir un acord amb la
banca per refinançar el seu deu
te.Lacompanyia, ambingressos
superiors als 110 milions d’eu
ros, gestiona 600milions de tra
mesesal’anyperamésde15.000
clientsde totsels sectors i també
fa trameses amés de 200 països
gràcies a la seva associació amb
DHL Global Mail, el principal
operador de correu a escala
mundial.c

CRISTINA GALLEGO / ARXIU

L’administradorconcursalconfiaavendre launitatproductiva

L’operadora postal
té un deute de
47milions d’euros
i uns actius de
prop de 40milions
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Per administració, en milions d’euros
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Tu mejor préstamo
Soluciones Urgentes de Liquidez

Concedemos Préstamos
Desde6.000€ hasta 500.000€

Solo con la garantía de una propiedad

www.tumejorprestamo.com
Visítanos en Paseo de Gracia 37, 3º 1ª - Barcelona

L O C A L S C O M E R C I A L S

EN VENDA LOCALS I EDIFICIS
CÈNTRICS COMERCIALS AMB

RENDIMENT A GIRONA

vendes@urbinium.com
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