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]El 74,2% del capital d’Aigües
de Sabadell (Cassa) ha acceptat
l’opa d’Agbar, que haurà de des-
emborsar 24,15 milions d’euros.
Aigües de Barcelona, que ja tenia
el 13,62% de Cassa, ha estat as-
sessorada per l’advocat Miquel
Roca Junyent i la seva sòcia
Natàlia Martí, i Cassa, pel bufet
Jiménez de Parga. / Redacció

]L’empresa d’alta cosmètica
molecular Prima Derm, creada
el 2009 al grup GP Pharm, ha
nomenat José Manuel Pascual
Barea director general. Amb
experiència a Lacer, Montedi-
son, L’Oréal, Isdin o Leti, tindrà
el repte d’impulsar el creixe-
ment nacional i internacional
de l’empresa. / Redacció

]La firma britànica SPC, el
fons PHI i la catalana Vigar han
estat seleccionats per l’adminis-
tració concursal de Jevsa com a
millors ofertes per comprar la
unitat productiva al concurs de
creditors que tramita el jutjat
mercantil número 4 de Barce-
lona, que dirigeix el jutge Luis
Rodríguez Vega. / Redacció

]Alimentaria, que se celebrarà
del 31 de març al 3 d’abril del
2014 al recinte de Gran Via de
Fira de Barcelona, ja té contrac-
tat el 72% de la superfície pre-
vista, principalment per Inter-
vin, Intercarn, Multiproducte,
Restaurama, Interlact i Expo-
conser, al costat del Pavelló
Autonòmic. /Redacció
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L’empresari EnriqueTomás, pro-
pietari de la cadena de venda de
pernils que porta el seu nom, pre-
veu duplicar-ne aquest any el
nombre de botigues, de poc més
de 40 a 80, i incrementar la factu-
ració fins als 50 milions d’euros.
El perniler de Badalona ha indi-
cat que entre les obertures desta-
quen les noves botigues de Lon-
dres i Madrid, que obriran al pú-
blic al setembre.
El cas de la capital britànica

suposa el salt internacional de la
firma, així com una prova de foc
per determinar si elmodel de ne-
goci que el badaloní ha implan-
tat amb èxit a Catalunya funcio-
na a l’exterior. El local londi-
nenc s’ubicarà al Soho. Tomás
sosté que l’increment del preu
dels productes serà al voltant
d’un 16%, per l’aplicació del can-
vi d’euros a lliures, així com per-
què la quantitat de costos de
transport serà més important.
La botiga tindrà una plantilla
d’uns vuit treballadors, tres dels
quals procedeixen d’altres cen-
tres d’Enrique Tomás a Espanya,
mentre que als altres se’ls forma-
rà també als centres del grup a
Catalunya. “És la nostra prova pi-
lot per veure si podem reproduir
el nostre model a tot el món”, ha
insistit Tomás, que ha calculat
que al gener o febrer ja tindran

indicis sobre la marxa del negoci
perniler a la capital britànica.
En aquest sentit, Tomás ha afir-

mat que, si constaten que el mo-
del funciona, l’implantaran amés
de vint països d’arreu delmón al-
hora. L’empresari ha apuntat així
mateix que aMadrid estan estudi-
ant tres locals ubicats al centre
de la capital –als carrers Cruz,
Carmen i Montero– i no ha des-
cartat que s’acabin instal·lant en
totes tres ubicacions.
Tomás ha subratllat que aquest

tipus de procés d’implantació,
partint del centre de la ciutat, és

invers al que es va fer a Barcelo-
na, on van començar la seva ex-
pansió de forma centrífuga, des
de l’extraradi cap al centre.
Tomás va iniciar l’activitat ara

fa trenta anys en una parada de
xarcuteria del mercat de la Salut
de Badalona, la seva ciutat natal,
i actualment presideix un grup
empresarial que factura més de
15 milions d’euros anuals i que té
una xarxa de 38 establiments,
tots a Catalunya, a excepció d’un
a Saragossa, que ha suposat la se-
va primera implantació fora del
Principat.c
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ByHours, plataforma en línia
que ha introduït el negoci de
les reserves d’habitacions
d’hotel per hores, ultima la
segona ronda d’inversió, de
850.000 euros, per consoli-
dar el creixement al mercat
nacional i preparar el llança-
ment internacional, que co-
mençarà després de l’estiu
amb l’obertura del mercat a
ciutats estratègiques, com
Londres i Milà.
CaixaCapital Risc va anun-

ciar ahir que ha liderat una
aportació de 300.000 euros a
la companyia, en la qual ja era
present a través d’un préstec
participatiu de 50.000 euros
de Caixa Capital Micro.
D’altra banda, en els pro-

pers dies es firmarà la segona
part de la ronda, uns altres
300.000 euros que aportarà el
Fons d’Enginyers de la Socie-
tat d’Inversió dels Enginyers
(SEI, el consell d’administra-
ció de la qual ja ha aprovat
l’operació); la SEI està partici-
pada pel Banc Sabadell, l’Insti-
tut Català de Finances, el
Col·legi d’Enginyers Industri-
als, la Societat Catalana d’En-
ginyers de Telecomunicaci-
ons, la Mútua d’Enginyers i el
Cetecno. A més, ByHours ha
sol·licitat un préstec de coin-
versió a Enisa per uns altres

250.000 euros, que espera re-
bre després de l’estiu. El ge-
ner passat, ByHours va realit-
zar la primera ronda d’inver-
sió, en la qual van entrar Ca-
biedes & Partners i inversors
privats amb 300.000 euros,
ByHours té un acord de co-

mercialització amb Odigeo
(eDreams) i amb cadenes
com Husa, Abba, AC, Catalo-
nia, Vincci o H10. “Genera
nous ingressos als hotels, que
poden vendre unes hores i no
tenir l’habitació buida”, expli-
ca Christian Rodríguez, co-
fundador i conseller delegat

deByHours. Enuna segona fa-
se d’expansió, l’empresa està
potenciant els acords amb cen-
tres hospitalaris i companyies
d’assegurances perquè oferei-
xin hores d’hotel a pacients o
acompanyants.
ByHours, creada el març

del 2012, preveu tancar aquest
any amb vendes (comissions)
per un milió d’euros, d’un to-
tal de volum de negoci mitjan-
çat de 3,5 a 4 milions.c
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Enrique Tomás, empresari perniler, obrirà al Soho

EN
LÍNIA

La Caixa hi inverteix
300.000 euros i el
Fons d’Enginyers
n’hi aportarà uns
altres 300.000

EnriqueTomáspreveudoblar
botigues i facturar 50milions
La cadena pernilera catalana prepara el salt a Londres

Aprovada inicialment la modificació puntual del POUM “âmbit
Celulosa de Levante” en sessió plenària de l’ajuntament de
Tortosa celebrada en data 1 de juliol del 2013, de conformitat
amb els articles 85 i 96 del decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost
pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, es sotmet
l’esmentada modificació puntual al tràmit d’informació pública
pel termini d’un mes comptador des de la darrera publicació
del present edicte al B.O.P i/o a un dels diaris de premsa periò-
dica de més divulgació en l’àmbit municipal al qual es refereix
la present modificació puntual perquè es puguin presentar les
al·legacions o reclamacions que es considerin pertinents, fent
públic alhora la suspensió en la tramitació de plans derivats,
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com també
l’atorgament de llicències en l’àmbit esmentat, de conformitat
amb els articles 73 i 74 del text refós de la llei d’urbanisme.

L’expedient, per a seva consulta en horari de nou a catorze
hores, i amb tota la documentació integrant de la modificació
puntual, es troba al departament d’urbanisme, 3ª planta de
l’edifici municipal.

EDICTE

L’Alcalde,
P.D. (decret 1403/11)
Tinent d’Alcalde i Regidora de Serveis al Territori
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Tortosa (Terres de l’Ebre), 8 de juliol del 2013

Con fecha 14 demayo de 2008 se dictó sentencia en autos de
juicio ordinario nº 969/2007 con el siguiente fallo:

“Que, ESTIMANDO la DEMANDA formulada por DON FRANCISCO
JAVIER ROSÓN PÉREZ, DOÑA MARÍA JULIA, DOÑA MARÍA MER-
CEDES Y DON JAVIER EDUARDO ROSÓN BOIX representados
por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez
Guillén y dirigidos por los letrados don Gonzalo Rodríguez
Mourullo y don Carlos Sánchez Baña, contra DON ALFREDO
GRIMALDOS FEITO Y GRUPO ANAYA, S.A., debo DECLARAR Y
DECLARO que ambos demandados son responsables solida-
rios de la intromisión ilegitima en el honor de los fallecidos
don Antonio y don Juan José Rosón Pérez, así como de sus
familiares y herederos, la cual ha sido producida con la pu-
blicación del capítulo 9 del libro “La Sombra de Franco en
la Transición”, CONDENANDO solidariamente a dichos deman-
dados a dar publicidad al Fallo de la actual Sentencia, en sus
ediciones nacionales y en páginas centrales de información
de los diarios La Voz de Galicia, El Progreso de Lugo, El País,
El Mundo y La Vanguardia, a su costa, y en el plazo de diez
días naturales siguientes a la firmeza de la misma, debiendo,
asimismo, indemnizar aquéllos solidariamente a los actores
en la suma simbólica de un euro, como resarcimiento de los
perjuicios causados y todo ello con expresa condena de las
costas causadas en esta instancia a la parte demandada”.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 5 DE MADRID.

ByHours aconsegueix
850.000euros i obrirà
mercat aLondres iMilà
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