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CATALUNYA
Campi y Jové estrena denominación social
tras la reorganización accionarial

Apertura en el
centro Splau

Ayudas por 1,8
millones en residuos

Renovación de la presidencia y dirección
general de la filial del grupo japonés

RAVAGO CHEMICALS SPAIN La multinacional química belga
Ravago ha procedido a cambiar la denominación social de la compañía catalana de distribución de productos químicos Campi y Jové,
que, a partir de ahora, pasa a llamarse Ravago Chemicals Spain. El
cambio se produce casi dos años después de que el grupo belga se
hiciese con el 100% de Campi y Jové al adquirir a los hermanos Ramón y Carlos Jové el 50% del capital que no controlaba . Fundada en
1923, Campi y Jové facturó 195 millones de euros en 2016, un 3%
menos, y contabilizó un beneficio neto de 3,9 millones, un 14% más.

GREEN VITA La cadena de
restaurantes ecológicos Green
Vita ha abierto un establecimiento en el centro comercial
Splau, situado en Cornellà (Baix
Llobregat), que se convierte en
su cuarto local en Catalunya. El
nuevo Green Vita emplea a
quince personas.

GENERALITAT La Agència de
Residus de Catalunya ha resuelto otorgar 1,8 millones de euros
a varios ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y universidades para financiar proyectos orientados a la prevención
de generación de residuos municipales y a su reutilización.

NIFCO PRODUCTS ESPAÑA El fabricante de componentes de
plástico para el sector de la automoción Nifco España, con fábrica
en Terrassa y almacén en Rubí (Vallès Occidental), ha renovado el
consejo de administración y la cúpula directiva de la compañía. Desde enero, Koji Watanabe ha asumido la presidencia de la empresa,
mientras que Albert López ha sido nombrado director general de la
filial de la multinacional japonesa. El consejo se completa con Fukuo
Iwasaki, Masaya Nagaoka y Tsukasa Naganawa. Nifco España emplea a 220 trabajadores y fabrica gran variedad de piezas plásticas.

Rubau construirá una
autopista en Polonia
por 120 millones

Norwegian se trasladará
en otoño a la sede de Nike

Expansión. Barcelona

Grupo Rubau, con sede en Girona, consolida su presencia
en Polonia con la adjudicación de las obras de construcción de la autopista S-61, una
ruta internacional que va desde este país a Lituania, Letonia y Estonia.
El importe que cobrará por
los trabajos es de 120 millones
de euros, algo que será posible
después del acuerdo firmado
en Varsovia, la capital polaca,
con los responsables de la dirección general de Carreteras
y Autopistas Nacionales de
Polonia. El contrato contempla el diseño y la construcción
de 19,4 kilómetros de autopista en el tramo entre Ostrow
Mazowiecka y Szczuczyn,
con un plazo de ejecución de
31 meses, informa Efe.
La anterior obra de Grupo
Rubau para la Dirección General de Carreteras y Autopistas Nacionales de ese país fue

La compañía de
Girona facturó 212
millones de euros en
2016 y ganó 4,5
millones
la ampliación de la vía 8 y su
adaptación a los parámetros
de autovía entre Voievodato
de Mazovia y Zambrow.
El valor de aquel contrato,
firmado en enero de 2015, superó los 120 millones de euros
y el 22 de diciembre de 2017
se abrió al tráfico.
Rubau está presente en el
mercado polaco desde 2011 y
ha realizado diferentes proyectos tanto de vías rodadas
como de líneas ferroviarias,
puentes o hangares de aeropuertos. En 2016, último ejercicio con datos disponibles,
facturó 211,83 millones, un
4% más, y ganó 4,53 millones,
lo que supone un 15% más.

Audax Renovables
reestructura su deuda
A. Zanón. Barcelona

Audax Renovables firmó ayer
la reestructuración de su deuda corporativa. La antigua
Fersa Renovables tenía un pasivo bancario de 4,6 millones,
del que ha amortizado 1,2 millones con fondos propios. El
resto, 3,6 millones han pasado
a un nuevo préstamo con
Banco Santander y Banco Popular –este último está en manos del banco cántabro–.
CaixaBank y Bankinter, que
participaban en el anterior
préstamo, han quedado fuera
de la nueva operación. Audax
Renovables es la filial de energías limpias de Audax, el grupo propiedad de Jose Elías
cuya principal actividad es la
comercialización de energía.
En el nuevo préstamo permite reducir significativa-

mente los gastos financieros
de Audax Renovables, ya que,
además de reducir el importe
del préstamo, se recorta el tipo de interés del 6% que se
abonaba hasta ayer al 1,75%
que se ha acordado ahora. El
vencimiento del préstamo será el 31 de julio de 2020.
En este préstamo no está
incluida la deuda vinculada
con los parques eólicos, financiados con una estructura de
project finance y que suman
un pasivo de 125 millones de
euros. Audax Renovables intentó renegociar esta deuda,
pero finalmente desistió por
los elevados costes aparejados con la propia operación.
La firma ganó 3,1 millones
hasta octubre. Ayer, subió un
2% y cerró a 0,578 euros. Vale
81 millones en Bolsa.

AEROLÍNEAS/ El grupo escandinavo prevé doblar su plantilla en Barcelona en tres

años, hasta los 400 empleados. Las nuevas instalaciones están al lado de Vueling.
A. Zanón. Barcelona

La aerolínea Norwegian trasladará en el tercer trimestre
las oficinas que ahora ocupa
en la antigua torre de control
del Aeropuerto de Barcelona
a los números 5-7 de la Avinguda del Baix Llobregat, en el
polígono Mas Blau II de El
Prat, justo a 300 metros de la
sede de Vueling.
Con el traslado, el grupo
presidido por Bjørn Kjos casi
triplicará la superficie actual,
de 1.910 metros cuadrados,
hasta los 5.376 metros cuadrados. La nueva ubicación
quedará libre en el segundo
trimestre, cuando Nike se
traslade a La Rotonda, en el
Passeig de Sant Gervasi de
Barcelona, como avanzó EXPANSIÓN Catalunya el pasado 2 de junio. El edificio modernista fue rehabilitado por
Núñez i Navarro tras una inversión de 70 millones.
La compañía noruega ocupa actualmente unas instalaciones que tiene alquiladas a
Aena. A pesar del traslado, la
empresa sopesa mantener
parte de su actividad allí.
La mudanza se producirá
para dar salida al crecimiento
de personal de Norwegian en
sus instalaciones del Sur de
Europa, las segundas más importantes que tiene, tras Oslo,
con 550 personas.
Con siete empleados
La compañía aterrizó enfrente de la terminal T2C en 2015
con apenas siete empleados.
Actualmente, cuenta con 210
trabajadores en las citadas
instalaciones, aunque la cifra
llega a 700 empleados si se
añaden la tripulación y los pilotos de sus aviones.
Norwegian posee una base
en El Prat para vuelos de corto radio y otra para sus cuatro
operaciones intercontinentales (con EEUU), conexiones
para las que este año prevé

Nike dejará este edificio del polígono Mas Blau II de El Prat de Llobregat para trasladarse a La Rotonda, el
inmueble modernista del Passeig de Sant Gervasi, en Barcelona. Su espacio lo ocupará Norwegian.

elevar el número de plazas
ofrecidas en un 70%, que se
añaden a las que lanzará desde Madrid. En 2017, la aerolínea escandinava fue la cuarta
en El Prat, con 1,99 millones
de pasajeros, un 96,8% más
que dos años atrás.
La intención de Norwegian
es, al menos, duplicar la plantilla que tiene en la capital catalana en los próximos “dos o
tres años”, según explicó un
portavoz, quien recordó que

“más de un 90%” de estos empleos realizan labores corporativas, no vinculadas estrictamente con la operativa en el
Aeropuerto.
“Ello es una muestra elocuente del arraigo de Norwegian en Barcelona y de sus
planes de futuro para la ciudad y su aeropuerto”, aseguró
Bjørn Erik Barman-Jenssen,
consejero delegado de recursos de Norwegian Air.
Los principales perfiles la-

borales de la sede de Norwegian en la capital catalana son
de márketing online –el área
global del grupo se dirige desde la capital catalana–, finanzas y contabilidad, atención al
cliente en diferentes idiomas,
planificación de rutas –este
departamento se comparte
con más ciudades– y control y
coordinación de tripulaciones. También se gestionan
desde Barcelona el touroperador del grupo.

Glovo abrirá un almacén con oficinas en el 22@
La compañía de reparto a
domicilio Glovo prevé
inaugurar un almacén en la
calle Pujades del distrito
22@ en Barcelona. Se trata
de un espacio de 1.200
metros cuadrados que
dispondrá también de una
zona de oficinas que todavía
sigue en obras, según
confirmaron ayer fuentes de
la compañía. La empresa de
mensajería ultrarápida

liderada por Oscar Pierre
trasladará a cerca de 40
empleados a las
instalaciones, según
informó Moda.es. Aún así, la
sede principal de la start up
continuará en la calle
Pallars, donde posee tres
oficinas contiguas. La
operación de Glovo se suma
a la de otras empresas que
están trasladando sus
sedes al distrito tecnológico

de la capital catalana. Es el
caso, por ejemplo, de King,
la compañía desarrolladora
del popular videojuego
Candy Crush. El grupo ha
alquilado 9.000 metros
cuadrados en un edificio
construido por Colonial,
que también albergará la
sede de Schibsted. Otras
empresas que llegarán al
distrito tecnológico son
Amazon o Wework.
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-0’7%
CAUEN LES VENDES A
GRANS SUPERFÍCIES

L'índex de vendes de les grans
superfícies en el 2017 en preus
corrents va disminuir el 0,7% en
relació amb l'exercici del 2016,
segons l'Institut d'Estadística de
Catalunya (Idescat).



MÉS BENEFICI PER AL
BANC SANTANDER

 Banc Santander obté un
benefici de 6.619 milions d'euros
en el 2017, el 7% més que el 2016,
després de comptabilitzar 897
milions dels apunts de plusvàlues
i despeses de l'exercici.
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JORNADA D’«STARTUPS» A L’AUDITORI

Rubau obté l'adjudicació d'un tram
d'autopista a Polònia per 120 MEUR
La constructora va entrar al país el 2011 i ha rebut encàrrecs que superen els 400 MEUR d'inversió
ACN/DdG GIRONA

■La gironina Grup Rubau consolida presència a Polònia, on ha obtingut l'adjudicació d'un tram
d'autopista per  milions d'euros (MEUR). La Direcció de Carreteres i Autopistes Nacionals del
país (la GDDKiA) li ha encarregat
construir  quilòmetres de la
S, que formarà part de la ruta
Via Bàltica, una carretera internacional que va des de Polònia a Lituània, Letònia i Estònia.
El contracte es va formalitzar
dimarts a Varsòvia i s'estima que
les obres durin cap a dos anys i
mig. Amb aquest tram de la S,
Grup Rubau amplia la seva cartera de projectes viaris i ferroviàries
al país bàltic, on va desembarcarhi l'any . Fins ara, el govern
polonès li ha encarregat obres que
superen els  milions d’euros
d'inversió.
Grup Rubau ha rebut aquest
nou encàrrec just quan està a punt
d'acabar una altra obra viària per
a la a la GDDKiA. Es tracta de
l'ampliació de la carretera nacional  i la seva conversió en autovia
al tram que va del Voivodato de

L’adjudicació es va formalitzar dimarts a Varsòvia. RUBAU

Mazovia fins a la intersecció de la
circumval·lació de Zambrów.
L'obra ha suposat una inversió de
més de  MEUR i es va obrir al
trànsit el passat  de desembre,
després de dos anys d'obres. En
aquests moments, s'estan finalitzant els acabats de les vies laterals.
Grup Rubau és present al mercat polonès des del . Al país
bàltic, la constructora gironina ja
hi ha fet diverses carreteres, línies
ferroviàries, ponts i hangars d'ae-

roports. Fins ara, per exemple,
Grup Rubau ha modernitzat uns
 quilòmetres de vies de tren al
país (unes obres que han superat
els  MEUR d'inversió). A més,
també ha construir un pont de 
metres sobre el riu Soła a Żywiec
(amb un valor de contracte d'uns
 MEUR).
Més adjudicacions
L'agost de l'any passat, Grup Rubau va signar un altre contracte

amb la GDDKiA per construir un
nou tram de la carretera S entre
l'aeroport de Varsòvia i Lesznowola. L'obra ha de millorar el trànsit entre la capital de Polònia, Cracòvia i la frontera sud del país. A
més, també ha de permetre descongestionar l'elevat trànsit que
suporta Varsòvia. El nou tram de
la S farà , quilòmetres i comprèn dos enllaços (els de Lotnisko
Okęcie i Lesznowola). L'obra té un
termini d'execució de tres anys i
un pressupost de  MEUR. Actualment, Grup Rubau n'està redactant el projecte.
D'altra banda, al juny del ,
la constructora gironina va aconseguir una altra adjudicació a Polònia. Aquesta, conjuntament
amb la gallega COPASA. Es tracta
de la modernització de la línia de
tren  en un tram de  quilòmetres. En concret, el trajecte entre Jabłonowo Pomorskie i IławaOlsztyn-Korsze (situat a la regió
polonesa de Warmia i Masuria, al
nord-oest del país). L'obra durarà
cap a un any i mig i compta amb
un pressupost de més de  milions d’euros.

 La Cambra de Comerç ha
convocat per a avui la jornada
d'«Empreses emergents i
finançament» que es va
suspendre per la vaga del passat 8
de novembre.

La SICAV de
Gerard Piqué
tanca 2017 amb
14 MEUR, el seu
rècord en 3 anys
DdG GIRONA

■ Kerad  Invest, el vehicle d'inversió de Gerard Piqué, va acomiadar l'any amb els seus millors
nombres des que es va rear l'abril
de . Ho va fer concretament
amb un patrimoni de , milions d'euros, un , per sobre
dels , milions que mantenia
en lloc segur l'últim dia de ,
tal com va publicar el digiotal Valencia Plaza. Des de , la societat s'ha revalorat des de llavors
un ,.
Tampoc mai abans havia tingut
tan pocs actius espanyols en la
seva cartera (,). Al tancament del tercer trimestre de 
el percentatge de les inversions financeres en la cartera interior de
la seva sicav ascendia al ,. Tot
el contrari que les posicions en actius estrangers, que a  de desembre passat arribava al ,
superant el , precedent.
La presidència, que segueix ostentada pel seu pare Joan Piqué,
el domicili social madrileny i la
gestió a càrrec dels belgues de Degroof Petercam, que la tenen delegada dels suïssos d'UBS.

Catalunya va ser la segona regió on més obra pública
es va licitar, amb 451 milions d'euros, un 9,3% més
L'estirada inversora dels

ajuntaments dispara un 39%
les licitacions el 2017 després
de dos anys de caigudes
EUROPA PRESS/DdG BARCELONA

■La licitació d'obra pública es va
disparar un  el passat any,
quan el conjunt de les administracions públiques van promoure
projectes per valor de . milions d'euros, amb el que va tornar
així a créixer després de dos anys
de caiguda, segons va informar la

patronal de grans constructores i
concessionàries Seopán.
Les regions van licitar treballs
per . milions, un , per
cent més, malgrat els descensos
registrats a Aragó i Balears. Catalunya va ser la segona regió on
més obra es va licitar, amb  milions d'euros, un , més, per darrere de la Comunitat de Madrid
(, milions, un , més).
Per la seva banda, Foment va
treure a concurs obres per .
milions, gràcies a l'impuls donat
en els últims mesos de l'any a la licitació de treballs d'AVE, que a

tancament d'any van sumar 
milions i gairebé es multipliquen
per quatre. Els de carreteres es van
elevar un ,, fins als . milions.
Quant a les obres de ports i aeroports, que financen Ports de
l'Estat i Aena i, per tant, no es paguen amb el pressupost públic,
van presentar diferent evolució.
Les d'aeròdroms van créixer un
 i les portuàries, van caure un
,.
Pel que fa a l’administració que
ha fet el concurs, l'increment és
fruit de l'impuls donat a la inversió

en obres per les comunitats autònomes i els ajuntaments, que van
engegar el  dels projectes del
país. El Ministeri de Foment, principal òrgan inversor de l'Administració central, va promoure un altre  de la licitació total. El Departament que dirigeix Íñigo de la
Serna va accelerar l'engegada de
noves obres en els tres últims mesos de l'any i va aconseguir així
saldar l'exercici amb un augment
del ,, fins a . milions.
Malgrat tot això, la patronal
constructora assenyala que la licitació pública es manté en "ni-

vells propers als mínims històrics".
Segons les seves dades, l'obra
promoguda en  va aconseguir suposar més d'un punt percentual del PIB espanyol, en concret un ,, després de dos anys
per sota d'aquesta cota.
Seopan subratlla que és encara
inferior a la del , del PIB que
l'obra pública ha suposat a Espanya en les dues últimes dècades.
Així mateix, està lluny dels màxims històrics registrats en  i
, quan es treien a concurs
obres per més de . milions.
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Grup Rubau farà part
de l’autopista entre
Polònia i Lituània
a L’empresa gironina es consolida a Polònia amb

l’adjudicació de 19,4 quilòmetres de la carretera internacional
Ure Comas
GIRONA

Grup Rubau, a través de
Rubau Polska, construirà
un tram de l’autopista
S61, la carretera internacional que uneix Polònia
amb les repúbliques bàltiques. L’obra, de 19,463
quilòmetres, unirà les poblacions poloneses d’Ostrów
Mazowiecka
i
Szczuczyn, i ha estat adjudicada per la direcció general de Carreteres i Autopistes Nacionals de Polònia (Gddkia), per 120 milions d’euros.
La Gddkia i el Grup Rubau van signar dimarts a
Varsòvia el contracte per
al disseny i la construcció
d’aquest tram, que té un
termini d’execució de 31
mesos. L’anterior obra
realitzada per Grup Rubau per la Gddkia va ser
l’ampliació de la carretera
Nacional VIII i la seva
adaptació als paràmetres
d’autovia en el tram des
del límit del Voivodat de
Masòvia fins a la intersecció de la circumval·lació de
Zambrów. En aquell cas,
el valor del contracte també superava els 120 milions d’euros i el 22 de desembre del 2017 es va
obrir al trànsit. Actualment s’hi estan realitzant
tasques d’acabat en les
vies laterals.
També es du a terme la
redacció del projecte del

La signatura del contractes entre Grup Rubau i la Gddkia es v
fer dimarts a Varsòvia. ■ EL PUNT AVUI

A Polònia des del 2011

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Grup Rubau treballa al mercat polonès des del 2011 fent
projectes en contractes de
carreteres, línies de tren i
hangars en aeroports. De moment ha modernitzat 130
quilòmetres de línies ferroviàries per un valor d’obres de
80 milions d’euros. També ha
construït un pont de 108 me-

tres sobre el riu Sola a Zylec, amb un valor de contracte del voltant dels 10 milions
d’euros.
A aquestes obres se li han
d’afegir els projectes que té
en marxa actualment i que,
segons afirma, li permeten
consolidar Rubau Polska com
una empresa reconeguda.

tram de 6,5 quilòmetres
de longitud de la carretera
S7 entre l’aeroport de Varsòvia i Lesznowola. Està
previst que aquesta carretera millori el trànsit que
hi ha entre Varsòvia i Cracòvia i la frontera sud de
Polònia.

El termini d’execució és
de tres anys i té un pressupost de 60 milions d’euros.
D’altra banda, també s’està treballant en la modernització de la línia ferroviària 353 amb un pressupost que supera els 18 milions. ■

Núria Astorch
GIRONA

CCOO de l’hospital Josep
Trueta s’ha afegit a la denúncia feta ahir per les altres forces sindicals del
centre amb relació a les sobrecàrregues de treball
que ha de suportar el personal d’urgències i les hores que han d’esperar els

pacients per ser atesos.
Segons aquest sindicat, el
temps mitjà d’espera a urgències és de prop de quatre hores (els altres sindicats van situar-lo en sis hores i la direcció del Trueta
en 55 minuts). CCOO qualifica de “col·lapse” la situació que es viu al servei
d’urgències i manté que el
personal pateix esgota-

ment físic i psíquic. Segons Àngels Rodríguez, de
CCOO, hi ha personal d’infermeria que fa anys que
treballa al servei i que considera de demanar d’anarse’n. El sindicat ha demanat a la directora d’infermeria una reunió amb tot
el personal d’urgències
per valorar la situació i fer
propostes de millora. ■

181677-1177145®

CCOO parla de col·lapse
a urgències del Trueta
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