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RED ELÉCTRICA                            +2,59                       16,040 
CELLNEX TELECOM                   +2,40                        22,170 
ACERINOX                                       +2,29                         11,375

EUROS % VAR.
SIEMENS GAMESA                      -2,63                          12,770 
BANC SABADELL                         -0,30                            1,660 
INDRA                                                 -0,18                          11,160

La Zona Franca 
reclama la gestió de 
l’impost de societats

Fiscalitat

Les zones franques d’Espanya, en-
tre les quals la de Barcelona, han 
sol·licitat al govern espanyol que els 
cedeixi els recursos que recapta de 
les empreses ubicades en les seves 
respectives àrees en concepte d’im-
post sobre societats amb la finalitat 
de poder destinar aquests fons a la 
promoció econòmica. Fins ara, els 
dos únics consorcis de zona franca 
que tenen cedits aquest recurs fi-
nancer són els de Cadis i Vigo, de 
manera que si prospera la petició la 
cessió beneficiaria els cinc consor-
cis restants. 

La petició de les zones franques es 
va plantejar en una reunió que va te-
nir lloc fa uns dies a Barcelona entre 
el subsecretari d’Hisenda del minis-
teri, Felipe Martínez Rico, i els set 
delegats especials de l’Estat a les zo-
nes franques, entre els quals Jordi 
Cornet (a la foto), del de Barcelona.

Abanca compra  
el negoci de Deutsche 
Bank a Portugal

Banca

Abanca ha adquirit la unitat de ban-
ca de particulars de Deutsche Bank 
a Portugal, àrea especialitzada tam-
bé en el segment de banca privada. 
L’operació culminarà al primer se-
mestre de l’any vinent i consisteix 
en l’adquisició de 41 oficines comer-
cials. La filial portuguesa del banc 
alemany disposa d’una cartera cre-
ditícia bruta de 2.400 milions d’eu-
ros, 1.000 milions en dipòsits i 3.100 
milions fora de balanç. L’import de 
l’operació no va ser revelada per cap 
de les dues bandes. 
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LA BORSA ÍBEX-35 ELS QUE PUGEN MÉS ELS QUE BAIXEN MÉS

Sessió de dimarts, 
27 de març del 2018

9.473,60 PUNTS        

+0,99% VARIACIÓ

RADAR EMPRESARIAL

Between frega els 20 M€ i obre un 
laboratori de projectes a Sant Cugat

El director general de la consultora tecnològica catalana, Pau Guarro. FRANCESC MELCION

La consultoria tecnològica no és només 
un negoci sucós per als quatre grans 
noms del sector. La catalana Between 
Technology va facturar 18,5 milions d’eu-
ros l’any passat i acumula un creixement 
del 15% de mitjana en els últims tres exer-
cicis. L’empresa va estrenar la setmana 
passada unes noves instal·lacions de 
1.500 metres quadrats a Sant Cugat del 
Vallès, on ha obert un espai per fer els 
muntatges i prototips que dissenya per 
als seus clients. És el que la companyia ha 
batejat com a Engineering LAB, que tam-
bé compta amb 500 metres quadrats 
d’oficina per acollir un equip d’uns 25 en-
ginyers. “És una idea que va molt als orí-
gens de l’empresa”, explica a l’ARA el di-
rector general, Pau Guarro. 

A finals de l’any passat la consultora va 
promocionar Guarro a la direcció, men-
tre que els quatre socis fundadors conti-
nuen vinculats a l’empresa com a mem-
bres del consell d’administració. L’actu-
al director general ja feia 12 anys que tre-
ballava a la companyia i substitueix en la 
gestió del dia a dia un dels fundadors, Òs-
car Serret, que encara ocupa el càrrec de 
conseller delegat. Between va ser el resul-
tat de la fusió entre Solid Engineering i 

Adiciona l’estiu del 2015 i entre els seus 
clients hi ha empreses com Grifols, Als-
tom, Damm, Indra o Hewlett Packard. 

De cara al 2018, la consultora espera 
superar la barrera dels 20 milions d’eu-
ros d’ingressos i assolir un creixement del 
20%. Actualment Between té una plan-
tilla d’uns 400 treballadors i en preveu 
incorporar un centenar més durant 
aquest any. “El 2017 va ser un any de po-
sar ordre internament i ara tenim pers-
pectives més agressives”, diu Guarro. 
Aquest any la companyia vol arrencar 
projectes al voltant del big data i el block-
chain i impulsar el seu negoci en la indús-
tria financera i l’automobilística. 

Expansió a Espanya 
Between ja compta amb presència fora 
d’Espanya a través de les seves oficines al 
Regne Unit, Singapur, Malàisia i la Xina. 
No obstant, Guarro afirma que l’empresa 
es vol consolidar a l’Estat i prepara l’ober-
tura d’una delegació a València –on té cli-
ents importants– per complementar les 
que ja té a Madrid i Bilbao. D’altra ban-
da, la consultora tecnològica no descar-
ta créixer de manera inorgànica a través 
d’adquisicions.e
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Glovo ja busca un 
equip per operar a 
Egipte i el Marroc

Tecnologia

La start-up de missatgeria Glovo ja 
té obertes quatre vacants al Caire i 
dues a Casablanca, la ciutat més 
gran del Marroc, per començar a de-
finir la seva operativa al continent 
africà. La companyia, fundada per 
Oscar Pierre, està en plena expansió 
fora d’Europa i fa unes setmanes va 
anunciar una oferta per contractar 
un responsable per al negoci africà. 
Aquesta aterrada es concreta ara i 
l’aplicació ja està a la recerca de di-
rectors d’operacions, vendes i màr-
queting a totes dues ciutats. De fet, 
Egipte no és un mercat aliè a les 
aplicacions de repartiment a domi-
cili. L’alemanya Delivery Hero va 
comprar a finals de l’any passat la 
companyia egípcia Otlob. Com va 
avançar l’ARA, Glovo està prepa-
rant el seu desembarcament a Cen-
treamèrica i ja busca professionals 
al Panamà, Guatemala i Costa Rica.

Carlos Cuffí, nou 
director del projecte 
5GBarcelona 
L’actual director de transformació 
digital de Mobile World Capital 
Barcelona, Carlos Cuffí, ha assumit 
la direcció de la fundació del projec-
te 5GBarcelona, que convertirà la 
capital catalana en un laboratori 
obert de la tecnologia 5G a escala 
europea. Cuffí també serà el res-
ponsable de l’Observatori Nacional 
5G promogut per Red.es i la Secre-
taria d’Estat per a la Societat de la 
Informació, que arrenca amb l’ob-
jectiu d’impulsar i desenvolupar 
projectes en el camp del 5G.
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