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Ingrés del fiscalista
AntonioDuránSindreu

]L’exconseller delegat del grup Copisa,
Xavier Tauler, ha presentat una demanda
laboral per acomiadament improcedent a
la constructora controlada per la família
Cornadó. Tauler va ser conseller delegat i
president de Copisa Constructora Pire
naica des del 2005 fins al novembre del
2015. Tauler continua sent accionista
minoritari de la constructora. L’exconse
ller delegat de l’empresa ha aparegut

vinculat a diferents causes sobre el cobra
ment de presumptes comissions il∙legals,
a causa de la seva relació amb Jordi Pujol
Ferrusola. A l’octubre, Tauler i altres
empresaris van ser detinguts i van prestar
declaració davant el magistrat Josep
BoschMitjavila en el marc de la investi
gació contra el presumpte finançament
irregular de Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC). / Redacció

XAVIER TAULER

L’exconseller delegat deCopisa demanda
la constructora per acomiadament improcedent
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On és
Uber?

Estimat participant del Mobile World Con
gress, vostè que ha travessat l’Atlàntic des de
Silicon Valley per acudir a l’esdeveniment
haurà pogut comprovar que a Barcelona, la
ciutat que presumeix d’estar a l’avantguarda
tecnològica d’Espanya, Uber no està disponi
ble.“Ensagradariaseraquí”éselmissatgeque
la companyia envia en l’app als que intenten
connectarsea la sortidade laFira.
Sí, ho sabem. A 400 ciutats de la resta del

món vostè pot demanar un vehicle conduït
perunparticularqueelportia lasevadestina
ció. Però aquí les lleis són diferents. Almenys
fins que la Cort de Justícia de laUE, a instàn
cies d’un jutge de Barcelona, no solucioni, en

unsmesos, el cas.
La normativa

actual a Espanya
exigeix als con
ductors que tin
guin una llicència
professional
(VTC) per trans
portar persones.
Només es permet
unaVTCpercada

trenta taxis i disposar d’una flota mínima de
set vehicles (compte: el 21 de gener passat la
CNMC va demanar al Govern que elimini
aquestes restriccions). Però amés, la llei pre
veuquenoesconcedeixinmésllicènciesVTC.
ABarcelonan’hihamoltpoquesperquèUber
pugui oferir un servei, mentre que a Madrid
n’hihamési,defet, lacompanyiahicomença
ràaoperarelmesqueve.
EstimatassistentdelMobile, liquedaelme

tro o un autobús per tornar al seu hotel. Ah,
per cert, ja se n’haurà assabentat: hi ha vaga.
Notindràmésremeidepujarauntaxi.

Piergiorgio M. Sandri

MAR GALTÉS
Barcelona

EloiPalà, fundadordeSevibe
Cells, lidera la candidatura
deconsensqueespresentarà
per presidir l’Aijec (Associa
ció de Joves Empresaris de
Catalunya) en les eleccions
que tindran lloc la setmana
entrant. Junt amb Palà, es
presenta com a vicepresi
dent Carlos Duran, de l’em
presa Imaginalia i cofunda
dor de les autoescoles Hoy
Voy, i Dani Casanovas, de la
firma de màrqueting digital
Imagina, com a secretari
general.Completaran la can
didatura Pau GarciaMilà
(IdeaFoster), Laura Pons
(komunicakit), Borja Vall
bona (Vías Consultores),
Maria Josep Prat (Dux), Ru
benSans(Elstir),AniolBrosa
(U!Dance) i Marc Bonavia
(fundadordeSitMobile).
Aquesta candidatura “in

tegradora i de continuïtat”
agafarà el relleu, després de
leseleccionsdeldimecresdia
2, a l’equip directiu que ha
lideratl’Aijecaquestsdarrers
quatreanys,ambelpresident

MarcBonavia, ambPauGar
ciaMilà de vicepresident i
ambEloiPalàdesecretarige
neral.
L’Aijec, representativa

d’uns 500 empresaris de fins

a 41 anys, va néixer el 1985
per promoure i fomentar
l’emprenedoria i defensar el
paperdels jovescomamotor
econòmic de la societat; té
presència a Foment, a la
CambradeComerçienaltres
institucions de caràcter eu
ropeu.
Eloi Palà, de 37 anys, engi

nyer de telecomunicacions i
MBA, va cofundar el 2007
Sevibe Cells, de conservació
ennitrogenlíquiddecèl∙lules
maredel cordóumbilical i de
detecció d’intoleràncies en
nounats; amb seu al Parc
Científic del Vallès i labora
tori al ParcCientífic deGiro
na,Sevibeocupaunes50per
sones, factura 4,5 milions i
està participada pel grup po
lonèsFamicord.“Volemcon
tinuar fomentant els valors
de l’empresariat jove, l’espai
de networking i continuar
sent referència institucio
nal”, explicaPalà.c

Eloi Palà prendrà el relleu a l’Aijec
L’associació de joves empresaris celebra eleccions la setmana entrant
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EloiPalà, cofundador iconsellerdelegatdeSevibeCells

]El fiscalista Antonio DuránSindreu
Buxadé va ser investit ahir acadèmic de
la Reial Acadèmia de Doctors, que va
tenir lloc a la seu de Foment del Treball.
En la sessió acadèmica d’investidura,
DuránSindreu va pronunciar un discurs
que portava per títol “Reflexions i alter
natives entorn d’unmodel fiscal esgotat”,
matèria sobre la qual ha escrit nombrosos
articles. / Redacció

Els probiòtics impulsen el creixement de Stada
ROSA SALVADOR
Barcelona

El fabricant de genèrics
Stada ha elevat un 9% les
seves vendes a Espanya el
2015 per l’impuls de la seva
divisió d’autocura de la sa
lut, que creix a un ritme del
25% anual, liderada per les
vendes de complements
nutricionals probiòtics
Lactoflora, va explicar la
directora general de la

companyia, Mar Fábregas.
Stada, va explicar, va com
prar el 2002 la firma Bay
Vit, aliança d’empreses de
Bayer i Vita amb seu a Sant
Just, especialitzada en ge
nèrics. La firma alemanya
la va potenciar amb nous
productes i, a partir del
2009, amb productes d’au
tocura de la salut, en els
quals el grup és un dels lí
dersdelmercatalemany.El
2015, va explicar Fábregas,

Stada va facturar 70 mili
ons a Espanya, amb 190
treballadors, i és el segon
grup més important del
mercat de genèrics, amb
més de 500 referències. La
filial espanyola, explica Fá
bregas, ha guanyatpes enel
conjunt del grup i des de fa
tres anys forma part del
centre d’excel∙lència d’au
tocura de la salut de Stada,
que dissenya els productes
per a nous llançaments. c
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Mar Fábregas, directora

Antonio DuránSindreu

Elserveinoestà
disponiblea
Barcelona,però
benaviatho
estaràaMadrid

Els diumenges amb


