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Plan estratégico

La bolsa

Caprabo invertirá
100 millones de
euros en cinco años

Otra vez a la
cola de Europa
El Ibex 35 se nota lastrado por
los valores turísticos y los pesos pesados del índice, como
Inditex e Iberdrola. El selectivo se volvió ayer a quedar
rezagado del resto de índices
de plazas europeas con una
caída del 0,93%, por debajo
de los 8.400
puntos.

> La cadena prevé abrir 80 supermercados

hasta 2025 y potenciar las ventas ‘online’
EDUARDO LÓPEZ ALONSO
Barcelona

Caprabo reinventa sus planes de
futuro. Más de 100 millones de euros de inversión en los próximos
cinco años. Es la factura prevista
de la planificación estratégica de la
cadena de supermercados, según
se conoció ayer. El presidente de la
Generalitat, Pere Aragonès, mantuvo una reunión por primera vez
con los máximos responsables de
Caprabo, Javier Amezaga y Edorta
Juaristi, antes de visitar la nueva
plataforma logística de productos
frescos de la Zona Franca, que
abastece a la cadena en Catalunya.
El plan de inversión incluye la
apertura de 80 nuevos supermer-
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cados hasta 2025, en el marco de
una apuesta clara por los productos frescos y de proximidad y la
potenciación de las ventas online,
que ya suponen el 3,5% de la facturación. En 2023 Caprabo habrá
transformado la totalidad de su
red en un modelo de nueva generación, con una inversión superior
a los 60.000 millones de euros.
Amezaga explicó que «Caprabo
se encuentra en una nueva etapa
de transformación y crecimiento,
con la entrada de un nuevo socio
en el accionariado», lo que «permite reforzar las inversiones y la
marca». Juaristi apuntó a una inversión de casi 26.000 millones de
euros en logística que permitirá
aumentar la presencia de los productos frescos en la cesta de la
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Plataforma logística de Caprabo en la ZAL del puerto de Barcelona.

compra y acortar las horas de entrega en las compras online.
Sin esa apuesta logística no sería posible afrontar el crecimiento
de la cadena en los próximos años
y especialmente la decidida
apuesta por reforzar la venta en
internet, cuyo horario de entregas
se ha ampliado hasta las diez de la
noche y con envíos en una hora.
La nueva plataforma de Capraboacasa aspira a incrementar su
peso en las ventas de la cadena y

dispone de hasta 12.000 referencias. Las compras online se realizan en un 22% a través de la app.
En agosto, la Unión Europea
(UE) autorizó la entrada en el accionariado de Caprabo de la sociedad EP BidCo, que adquirió el 50%
de las acciones de SUPRATUC2020, la sociedad matriz de
Caprabo. La entrada de un socio financiero potente deja abierta la
posibilidad de la expansión de la
marca fuera de Catalunya. n
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VARIACIONES EN PORCENTAJE

ANUNCIOS OFICIALES
Anunci
de l’Ajuntament de Canovelles sobre
aprovació inicial de la modificació de
l’Ordenança municipal de l’ús de la via
pública amb la instal·lació de terrasses i
vetlladors.
L’Ajuntament de Canovelles, en sessió
Plenària de data 25 de novembre de 2021,
va aprovar inicialment la modificació de
l’Ordenança municipal de l’ús de la via
pública amb la instal·lació de terrasses i
vetlladors (exp. 2832/2021).
La modificació de l’ordenança municipal
de l’ús de la via pública amb la instal·lació
de terrasses i vetlladors es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en un dels
mitjans de comunicació escrita diària, en el
tauler d’anuncis de la Corporació, en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica i al Portal
de transparència, perquè es pugui examinar
l’expedient i formular les reclamacions i els
suggeriments que s’estimin pertinents.
El dret de consulta i informació es
podrà exercir a la Secretaria Municipal
de les dependències de l’Ajuntament de
Canovelles, ubicades temporalment al
carrer Sant Jordi, 46 de Canovelles, així
com a través de l’enllaç:
https://www.seu-e.cat/ca/web/canovelles/govern-obert-i-transparencia/acciode-govern-i-normativa/normativa-plans-iprogrames/memories-i-documents-delsprojectes-normatius-en-curs

Apartat: “Elaboració de modificació de
l’Ordenança municipal de l’ús de la via
pública amb la instal·lació de terrasses i
vetlladors.”
Les al·legacions i suggeriments, si
s’escau, s’hauran de presentar dins el termini indicat per qualsevol dels mitjans que
estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
En el cas que durant el termini
d’informació pública no es formuli cap
al·legació, reclamació o suggeriment, a
l’ordenança reguladora de la neteja de
terrenys, solars i construccions, tancaments de solars i execució de voreres de
Canovelles, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés del
Ple de la Corporació.
Canovelles,
1 de desembre de 2021.
Emiliano Cordero Soria
Alcalde

Agència Catalana de l’Aigua
Anunci
d’informació pública del Projecte de restitució de l’entorn fluvial de l’assut de l’antic
molí de Can Sagrera, al terme municipal de
Pont de Molins (Alt Empordà), i de la llista
dels béns i els drets afectats per les obres,
clau: LME.00150/01.P-AP21-01.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant la Resolució de 15 de novembre de
2021, i en compliment de les disposicions
vigents, ha acordat l’obertura d’un període

d’exposició pública als efectes d’examen,
rectificació i presentació de reclamacions
del Projecte de restitució de l’entorn fluvial
de l’assut de l’antic molí de Can Sagrera,
al terme municipal de Pont de Molins (Alt
Empordà), i de la llista dels béns i els drets
afectats per les obres, el qual resta a disposició del públic durant el termini de trenta
dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el DOGC, en hores
d’oficina, a les dependències següents:
Agència Catalana de l’Aigua, carrer
Provença, 260, 08008 Barcelona.
Ajuntament de Pont de Molins, Pl. Dr.
Jordi Cuffí Casellas, 1, 17706 Pont de
Molins.
També es podrà consultar el projecte a
la web de l’ACA a la següent adreça: http://
aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/
projectes-dobres-en-informacio-publica/
Dins d’aquest termini, els particulars,
les entitats i els organismes afectats per
l’execució de les obres projectades poden
presentar a les dependències indicades
els escrits d’al·legacions que considerin
pertinents en relació amb el traçat, les
característiques i l’objecte del projecte, i en
qualsevol de les formes que preveu l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Atès que el projecte que se sotmet a
informació pública conté una llista concreta
i individualitzada dels béns i els drets que
són considerats d’expropiació necessària,
i d’acord amb el que estableix el paràgraf
segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació
forçosa de 16 de desembre de 1954 i altres

articles concordants del seu Reglament de
26 d’abril de 1957, qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos
econòmics sobre els béns afectats també
pot, dins el termini establert en aquesta
informació pública, formular al·legacions
per escrit per tal de corregir els possibles
errors que s’hagin produït en la confecció
de la llista dels béns i els drets afectats, que
es publica annexa, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord
amb el que estableix la legislació vigent.
Barcelona, 1 de desembre de 2021
Silvia Esteve Garcia
Cap del Departament
de Gestió Administrativa
Annex
Terme municipal de Pont de Molins
Finca de projecte núm.: 17135-001
Polígon: 1
Parcel·la: 9021
Titular: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície a expropiar, en m2: Superfície d’ocupació temporal, en m2: Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17135-002
Polígon: 1
Parcel·la: 98
Titular: Zamir Siglo XXI, SL
Superfície a expropiar, en m2: 569
Superfície d’ocupació temporal, en m2:
884
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17135-003
Polígon: 1
Parcel·la: 82
Titular: Agència Catalana de l’Aigua

Superfície a expropiar, en m2: 36
Superfície d’ocupació temporal, en m2:
1.099
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17135-004
Polígon: 1
Parcel·la: 9006
Titular: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície a expropiar, en m2: Superfície d’ocupació temporal, en m2: Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17135-005
Polígon: 1
Parcel·la: 79
Titular: Juando Vila, Lluís
Superfície a expropiar, en m2: Superfície d’ocupació temporal, en m2:
217
Naturalesa: Rústica
Finca de projecte núm.: 17135-006
Polígon: 1
Parcel·la: 80
Titular: Juando Vila, Lluís
Superfície a expropiar, en m2: Superfície d’ocupació temporal, en m2:
171
Naturalesa: Rústica

llame al

93 484 82 10

La manera más rápida
de hacer oficiales
sus anuncios

Para su empresa, a partir de ahora, poner
un Anuncio Oficial será tan rápido como
marcar este número de teléfono

También puede dirigirse a su agencia de publicidad

Ajuntament de Canovelles

