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La planta de Derivados Forestales està sent desmantellada, després del tancament d’aquesta tardor

Ercros atribueix al tancament 
de Sant Celoni el gruix de les 
pèrdues de l’últim exercici
Sant Celoni

EL 9 NOU

Els fons destinats a cobrir 
els tancaments de les plan-
tes de Montsó i Sant Celoni 
són la causa de les pèrdues 
atribuïdes al grup químic 
Ercros durant l’exercici pas-
sat. Segons la direcció de la 
companyia, les despeses que 
s’han avançat per al tanca-
ment de les dues plantes i 
altres actuacions previstes 
en l’anomenat pla d’eficièn-
cia han comportat despeses 
de 50,48 milions d’euros. 
Sense aquestes aportacions, 
l’empresa hauria obtingut 

un benefici net de 17 milions 
d’euros, segons apunten els 
responsables de la compa-
nyia.

El tancament de la plan-
ta de Sant Celoni va ser 
definitiu a partir del mes 
de setembre, però ja estava 
previst anteriorment arran 
del conveni que havia firmat 
la companyia i l’Ajuntament. 
La fàbrica està sent desman-
tellada en l’actualitat i, en el 
solar resultant, s’hi alçaran 
525 habitatges amb zones 
d’equipaments. La promo-
tora és Metrovacesa, que va 
adquirir el terreny per prop 
de 40 milions d’euros.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Les Franqueses del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Factorquality SL, dedicada 
a la realització d’activitats 
clàssiques de consultoria de 
direcció, formulant diagnòs-
tics i recomanacions en les 
distintes àrees de l’empresa; 
auditories de gestió, realit-
zació d’estudis d’opinió de 
mercat, etcètera. Capital: 
3.060 euros. Administrador: 
José Maria Arbusta Pellicer. 
Adreça: Can Gabatx, s/n. 
Viver d’empreses, oficina 7.

Granollers S’ha constituït 
la societat Cofrarisk España 
SL, dedicada a la prestació de 
serveis d’assessoria a empre-
ses i particulars. Capital: 
3.010 euros. Administrador: 
Fabien Leopold Zolciack. 
Adreça: carrer Verge de 
Núria, 22, 4 C.

Granollers S’ha constituït 
la societat Pou Qualitat SL, 
dedicada a l’àrea de quali-
tat, a la gestió i implantació 
de sistemes de gestió de la 
qualitat segons la norma ISO 
9001:2000,  a la creació de 
la documentació requerida 
per la norma de referència, 
manteniment del sistema de 
qualitat, etcètera. Capital: 
3.006 euros. Administrador: 
Francesc Pou Nadal. Adreça: 
Marià Fortuny, 10, 1r.

Granollers S’ha consti-
tuït la societat Impresión 
Granollers SL, dedicada a la 
impressió de textos i imat-
ges, als serveis de fotografia, 
laboratori fotogràfic, comerç 
al detall d’aparells fotogrà-
fics i venda de software foto-
gràfic. Capital: 3.120 euros. 
Administrador: José Navarro 
Yelamos. Adreça: passeig de 
la Muntanya, 50.

Parets del Vallès S’ha 

constituït la societat In Out 
Systems SL, dedicada al 
negoci de transport en tota 
la seva amplitud, utilitzant 
mitjans propis i/o aliens i 
intervenint com a transitari, 
consignatori, comissionis-
ta, agent o mediador en 
tota classe d’operacions de 
transport, etcètera. Capital: 
45.000 euros. Administra-
dors solidaris: Ramon Vila 
Riera, Manuel Anton Argilés. 
Adreça: Garbí, s/n. Polígon 
Can Volart.

Lliçà d’Amunt S’ha constitu-
ït la societat Bar Restaurant 
Abex SL, dedicada a l’acti-
vitat de comerç al detall de 
qualsevol tipus de productes 
alimentaris i de begudes en 
establiments amb venedor. 
A l’explotació de cafeteries, 
bars, snack-bars, restau-
rants, etcètera. Capital: 
6.000 euros. Administradors 
solidaris: Guillermo Gómez 
Roldan, Mari Àngeles Bar-
rocal López. Adreça: Anselm 
Clavé, 2 bis.

Mollet del Vallès S’ha cons-
tituït la societat Decoinox 
Vallès SL, dedicada a la plan-
xisteria, serralleria, projectes 
amb inoxidable, ferro, alumi-
ni i manteniment industrial. 
Capital: 9.000 euros. Admi-
nistradors solidaris: Juan 
Fernández Contreras, Parrish 
Fernández Perelló, Cristian 
Fernández Perelló. Adreça: 
avinguda Can Magarola, 10. 
Polígon Can Magarola.

Mollet del Vallès S’ha 
constituït la societat Dental 
Vilanova SL, dedicada a l’ex-
plotació de clíniques d’esto-
matologia per a consultes i 
tractaments odontològics. 
Capital: 60.000 euros. Admi-
nistrador conjunt: Francisco 
Javier Murillo Martín, José 

Adrian Carmona Fernández 
en representació de Patri-
moni Dental SL. Adreça: 
Pompeu Fabra, 43, local 1.

Granollers S’ha constituït 
la societat Ressorts Inox 
SL, dedicada a la fabricació 
de ressorts i molles i a la 
comercialització de matèries 
primeres i components per 
a aquest mercat. Capital: 
60.000 euros. Administra-
dors solidaris: Juan Capdevi-
la Nialet, Jorge Roca Saltor. 
Adreça: Equador, 3, 2n 2a.

Montornès del Vallès S’ha 
constituït la societat Rius 
& Aullo SL, dedicada a la 
comercialització de tot tipus 
de produtes d’alimentació. 
Capital: 3.006 euros. Admi-
nistrador: David Rius Ruiz. 
Adreça: Lleida, 1, 3r 3a.

Lliçà d’Amunt S’ha consti-
tuït la societat Ingenieria 
de Silos SL, dedicada a l’ac-
tivitat de projectes i serveis 
tècnics en càlcul i disseny 
d’estructures metàl·liques 
i de formigó. Capital: 3.100 
euros. Administrador: Luci-
no Lázaro Rico. Adreça: Lli-
bertat, 10.

Granollers S’ha constituït 
la societat Fou Por Viajar SL, 
dedicada únicament i exclu-
sivament a les activitats prò-
pies de les agències de viat-
ges. Capital: 60.120 euros. 
Administrador: Maria del 
Mar Robles Macias. Adreça: 
Roger de Flor, 77, local B.

Parets del Vallès S’ha cons-
tituït la societat Hermar 
Logístics SL, dedicada al 
transport terrestre de merca-
deries nacional i internacio-
nal i operadora de transports. 
Capital: 29.000 euros. Admi-
nistrador: Pedro José Her-

nandez García. Adreça: Gar-
bí, s/n. Polígon Can Volart.

Sant Pere de Vilamajor 

S’ha constituït la societat 
Stepwise Consulting SL, 
dedicada a la consultoria, 
estudis de mercat i formació 
empresarial, a la promoció, 
formació i comercialització 
d’activitats i productes cul-
turals. Capital: 3.006 euros. 
Administrador: Beatriz 
Colmenares Brunet. Adreça: 
Collformic, 13. Les Pungoles.

Mollet del Vallès S’ha cons-
tituït la societat Consorci 
de Construcció i Anexes SL, 
dedicada a la mesura i gestió 
per a la promoció, comer-
cialització i contractació 
de productes financers, a 
l’adquisició, possessió, arren-
dament, explotació, construc-
ció, rehabilitació, promoció 
i desenvolupament de béns 
immobles, etcètera. Capital: 
3.100 euros. Administrador: 
Montserrat Peña Antichno-
gueras. Adreça: Alexander 
Fleming, 80, baixos.

La Roca del Vallès S’ha 
constituït la societat Romar 
Integral d’Instal·lacions SL, 
dedicada als serveis inte-
grals, a la reparació i reha-
bilitació de projectes d’en-
ginyeria, etcètera. Capital: 
6.000 euros. Administrador: 
Rafel Rodríguez Camps. 
Adreça: Flor de Maig, s/n. 
Santa Agnès de Malanyanes.

Lliçà de Vall S’ha constituït 
la societat F20 Transporta-
tion Group, dedicada a l’em-
magatzemament i la logísti-
ca, al transport terrestre per 
carretera i la distribució de 
mercaderies. Capital: 3.100 
euros. Administrador: Luis 
Alberto Martín Márquez. 
Adreça: Maresme, 13 nau.

PREUS AGRARIS

Llotja de Bellpuig (26-2-08)

CONILL: 1,55 (+0,10)

POLLT. VIU: blanc 0,96 (=)-1,01 (=)

POLLT. SACR.: blanc 1,48 (=)-1,55 (=)

OUS ROSSOS: xl: 1,10 -l: 0,90- m: 0,84- s: 0,65

OUS BLANCS: xl: 1,10 -l: 0,90- m: 0,84- s: 0,65

GALLINA LLEUGERA: 0,01 (=)

GALLINA SEMIPESADA: 0,43-0,48-0,53 (=)

GALLINA PESADA: 0,53 (=)

GALL: 0,23 (=)

ESTRUÇ: 1,80 (=)

Llotja de Vic (1-3-08)

PORC: 1,530-1,542 (+0,050)

GARRINS RAÇA: recollida: 14-16 (+2)

partida gran: 41,50-43 (+3)

ANOLLS (des de 321 kgs.): 3,34-3,23-2,92-2,79-1,81 (=)

VEDELLS (261 a 320 kgs): 3,42-3,26-3,00-2,82-1,80 (=)

VEDELLS (200 a 260 kgs): 3,45-3,29-3,03-2,85-1,83 (=)

VEDELLA (261 a 300 kgs): 4,00-3,80-3,62-3,05-2,65 (=)

VEDELLA (221 a 260 kgs): 4,14-3,94-3,71-3,17-2,57 (=)

VEDELLA (180 a 220 kgs): 4,19-3,95-3,72-3,34-2,54 (=) 

VACA: 2,50-2,34-1,99-1,59-1,34-1,24 (=)

FRISÓ: 20-90 (=)

ENCREUAT: 115-230 (=)

Mercolleida (28-2-08)

PORC VIU selecte: 1,122 (+0,060)

LLETÓ 20 kgs: 27 (=)

XAI (23 a 25 kgs): 2,30 (=)

XAI (25 a 28kgs): 2,10 (=)

OVELLA DE VIDA: 60/u (=)

BLAT PINSO: 255/t (=)

BLAT PA: 270/t (=)

MORESC: 218/t (–2)

ORDI LLEIDA: 222/t (=)

ALFALS 1era: 192/t (=)

Llotja de Barcelona (26-2-08)

GARROFA: 223/t (=)

GARROFA FARINA: 213/t (=)

SOJA: 333/t (–2)

MORESC UE: 225/t  (=)

BLAT: 273/t (+3)

ORDI PAÍS: 229/t (=)

FARINA DE PEIX: 670/t (=)

SORGO: 212/t (=)

SÈGOL: sense dades

MANDIOCA: 175 (–3)

GLUTEN FEED: sense cotització


