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BINNAKLE

Primer premi al
GamificationCongress

ENERGIA

ElGovern rebutja la
nova planificació elèctrica

FERSA

Nouprimersmesos
ambpèrdues de 42milions

La immobiliària ha obert 20 oficines pròpies i torna a impulsar les franquícies

DonPiso es triplica

LLIBERT TEIXIDÓ / ARXIU

Torres d’alta tensió

]Binnakle, elprimer jocque fomenta la
innovacióen lesempreses,harebutelpri
merpremidelsGamificationWorldCon
gressAwards2015en lacategoriabestnon
software innovation.Aquestspremis tenen
perobjectiu reconèixer ipromoureels
millorsprojectes ipersonesenel camp
de la ludificació.Esvanpresentarmésde
100projectes, encaraquenomés32van
ser seleccionatscomafinalistes. /Redacció

]LaGeneralitatdeCatalunyaha traslladat
alGovernespanyolel seu “fermrebuig”de
laplanificacióelèctricaperalperíode2015
2020 ihaanunciatmesuresperaturarel
projecte.El consellerd’Empresa iOcupa
ció,FelipPuig,haexpressatal secretari
d’Estatd’Energia,AlbertoNadal, la seva
oposicióaldocumentaprovatenConsell
deMinistresperònoconsensuatambles
administracions. /Agències

]Fersa Energías Renovables ha registrat
pèrdues de 42milions d’euros entre gener
i setembre del 2015, davant els beneficis
de 264.000 euros que va obtenir en el
mateix període de l’any passat, a causa
de la venda de les filials índies. La xifra de
negoci, no obstant això, ha pujat fins a
21,2 milions d’euros, la qual cosa suposa
un augment del 16,4% respecte al mateix
període de l’any 2014. / Agències

ROSA SALVADOR
Barcelona

La immobiliària Don Pi
so ha pitjat l’accelera
dor, impulsada per la
recuperació del sector

immobiliari: en dos anys ha pas
sat de tenir 8 oficines pròpies a
tenirne18, i 37de franquiciades,
i ha triplicat la plantilla de 40 a
120 persones, segons explica el
seu director general, Luis Pérez.
DonPisovaseradquiridaperPé
rez, llavorsdirectorgeneralde la
companyia, itresdirectiusmésel
2009,en lasubhastaquevaorga
nitzarel jutjatenelmarcdelcon
curs de la promotora Habitat.
“La crisi va ser molt més dura i
llargadelqueprevèiem”,vaasse
nyalar Pérez: van invertir 1milió
d’euros en la compra de la com
panyia, i han hagut d’aguan
tarquatreanysdepèrdu
es. “Només l’any pas
sat, i per descomptat
aquest, hem tornat a
guanyar diners”, as
senyala Pérez, que
recorda tot i això que
lacompanyiavapoder
aguantar però molt em
petitida: la firmahavia arri
bat a tenir 156 oficines pròpies i
260 franquícies abans de la crisi
immobiliària.
Un encongiment que es va re

flectir també en el valor de la
companyia: el seu fundador,Án
gel Fernández, l’havia venut a
Ferrovial el 2001 per 20 milions
d’euros, i aquesta última firma
la va vendre aHabitat per 92mi
lionseldesembredel2006.
DonPiso, explicaPérez, va re

prendre l’expansió
l’any passat, en com
provar la reactivació

del sector. “Els inver
sors van tornar a l’immobi

liari, igairebédupliquemlesven
des. Aquest any també creixem,
però ja a un ritmemenor: el 17%.
Preveiem tancar l’any amb una
facturaciód’uns6,3milionsd’eu
ros” provinents de la venda de
mésde2.300pisos.
La companyia té ara 55 ofici

nes, i preveu obrirne 6 més
abansdefinald’any(duesdeprò
pies a Barcelona i la resta fran
quícies a Madrid, Menorca i Sa

lamanca). Per al 2016 preveu
obrir 10 oficines pròpies més,
també a Catalunya, amb una in
versió de 700.000 euros, i incor
porar 20 franquícies més. “Se
guim el model que vam tenir
abansdel2009,d’operardirecta

ment a Catalunya i a fora amb
franquícies: aquest és un negoci
on el personal és clau, i amb la
distància ésmés difícil la forma
ció i supervisió”, assegura.
Don Piso va poder aguantar la

crisiperquènoteniadeutes, sinó
250pisosenpropietatquevapo
dervendreperfinançarl’ajustde
plantilla, i per la seva imatge de
marca, molt potent a tot Espa
nya, explica Pérez, que fa confi
ança als propietaris que volen
vendre un pis: més del 70% dels
pisos que comercialitzen “ens
vénendelesnostresoficines idel
nostrepropiweb”, assenyala.c

KIM MANRESA

Lafirma,comprada
pelsseusdirectius,
preveufacturaraquest
any6,3milionsamb
lavendade2.300pisos

Compra
en concurs. Luis
Pérez era director

general de Don Piso i
va comprar l’empresa

al jutjat en el
concurs d’Habi

tat

Els sindicats del
cava convoquen
jornades de vaga
per la campanya
deNadal
BARCELONA ACN

Els sindicats del sector del cava
handonat per “trencades” les ne
gociacions amb les patronals per
establir un nou conveni laboral i
han anunciat que convocaran di
verses jornades de vaga coin
cidint amb la campanya de Na
dal. Segons ha explicat Antonio
Domínguez, portaveu sindical de
CC.OO., treballadors i patronals
es van reunir dijous i no van arri
bar a cap acord.Els sindicats acu
sen l’Institut del Cava i Pimecava
de plantejar una proposta “im
mobilista” que no els deixa cap
altra opció que convocar una atu
rada a les empreses. Ara, els dele
gats sindicals de CC.OO. i UGT
tenen prevista una reunió en què
fixaran les dates de convocatòria,
que volen que siguin “les més
propícies per fer lamàxima pres
sió possible”.
Ara els treballadors han de tri

ar els dies que volen fer les pro
testes perquè la vaga sigui “més
efectiva”. Segons ha afegit, cada
celler triarà quan la vol fer i des
prés triaran els “més interes
sants”, a més de decidir si es vo
len fer dies consecutius o alter
natius. Un dels punts de des
acord són els increments salari
als. La patronal ofereix un 0,5%
per a aquest any sense caràcter
retroactiu, del 0,75%per al 2016 i
l’1% per al 2017, mentre que els
sindicats reclamen un 1% per al
2016 i 2017, més enllà del que es
tableix la negociació col∙lectiva ja
que els sindicats consideren que
aquest any ja s’està esgotant.c
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