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PREUS AGRARIS

ECONOMIA

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Llotja de Bellpuig (28-4-09)
CONILL: 1,80 (–0,10)
POLLT. VIU: blanc 0,97 (=) - 1,10 (+0,05)
POLLT. SACR.: 1,65 (=) -1,67 (+0,07)
OUS ROSSOS: xl: 1,08- l: 0,89- m: 0,84- s: 0,61
OUS BLANCS: xl: 1,08- l: 0,89- m: 0,84- s: 0,61
GALLINA LLEUGERA: 0,01 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,58-0,63-0,68 (=)
GALLINA PESADA: 0,43 (=)
GALL: 0,13 (=)
ESTRUÇ: S.C.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat Abolafio Serveis i Manteniments,
SL, dedicada a la reparació,
conservació i reformes integrals d’edificacions i obres
civils, instal·lacions elèctriques en general, instal·lacions
de llauneria, promoció,
construcció, edificació, compra, venda d’immobles, etc.
Capital: 3.010 euros. Administrador: Jorge Javier Abolafio
Doncel. Adreça: Lliçà 8, nau 3.
PI l’Ametlla Park.

competitivitat, organització i
direcció empresarial, selecció
i anàlisi de recursos tangibles i intangibles, estratègies
comercials i de màrqueting,
etc. Capital: 3.010 euros.
Administradora: María del
Carmen Romero Gavara.
Adreça: Cal Gabatx SN, despatx 4.
Santa Eulàlia de Ronçana

PARTIDA GRAN: 44-45,50 (-1)

Montornès del Vallès

ANOLLS (des de 321 kgs.): 3,40-3,29-3,04-2,94-1,96 (-0’30)

La societat Inmogigar, SL,
dedicada a la promoció immobiliària, ha fet una ampliació de capital per valor de
143.697,40 euros. El capital
resultant subscrit queda fixat
en 146.707,40 euros.

S’ha constituït la societat Sintec Sistemas de Insonorización para la Industria y Medio
Ambiente, SL, dedicada a la
fabricació, venda i instal·lació
de productes per a l’aïllament
tèrmic i acústic. Capital:
50.000 euros. Administradors:
Francisco Colom Bataller i
Juan Manuel Salas Gómez.
Adreça: Narcís Monturiol,
nau 1, PI Can Magre.

Granollers

Les Franqueses del Vallès

La societat Proandre, SL,
dedicada a la fabricació i distribució de productes de neteja i articles de bany, ha fet una
ampliació de capital per valor
de 236.380 euros. El capital
resultant subscrit queda fixat
en 263.510 euros.

S’ha constituït la societat SM
Vieguez Construccions, SL,
dedicada a la construcció,
rehabilitació, reparació, manteniment i conservació de
tota mena d’obres públiques
i privades, gestió integral
de projectes de construcció
i promoció, promoció de
solars, etc. Capital: 3.006
euros. Administrador: Sergi
Martínez Vieguez. Adreça:
Barcelona, 79-81.

Llotja de Vic (2-5-09)
PORC: 1,503-1,515 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 17-19 (=)

VEDELLS (261 a 320 kgs): 3,48-3,32-3,12-2,97-1,95 (-0’30)
VEDELLS (200 a 260 kgs): 3,51-3,35-3,15-3-1,98 (-0’30)
VEDELLA (261 a 300 kgs): 3,65-3,45-3,33-3,01-2,61 (-0’30)
VEDELLA (221 a 260 kgs): 3,79-3,59-3,42-3,13-2,53 (-0’30)
VEDELLA (180 a 220 kgs): 3,84-3,60-3,42-3,27-2,50 (-0’30)
VACA: 2,47-2,31-1,96-1,56-1,31-1,21 (=)
FRISÓ: 40-110 (=)
ENCREUAT: 135-250 (=)

Mercolleida (30-4-09)
PORC VIU selecte: 1,139 (=)
LLETÓ 20 kgs: 37 (–2)
XAI (23 a 25 kgs): 2,30 (=)
XAI (25 a 28kgs): 2,15 (=)
OVELLA DE VIDA: 60/u
BLAT PINSO: 150/t (+2)

Sant Celoni

BLAT PA: 155/t (+5)

S’ha constituït la societat
Careerplanning, SL, dedicada
a la prestació de serveis d’ocupació i de cursos de formació,
per mitjà de portals d’internet, així com altres mitjans
de difusió i comercialització
a nivell nacional i internacional, etc. Capital: 3.500 euros.
Administradora: Lourdes
López Moron. Adreça: Carretera de Sant Celoni a Sant
Martí de Montnetgre.

MORESC: 150/t (+3)
ORDI LLEIDA: 135/t (=)
ALFALS 1era: 152/t (=)

Llotja de Barcelona (28-4-09)
GARROFA: 152 (–1)
GARROFA FARINA: 153/t (=)
SOJA: 332/t (=)
MORESC UE: 157/t (+3)
BLAT: 160/t (=)
ORDI PAÍS: 140/t (=)

La societat Macpur, SL, dedicada al muntatge i mecanitzat
de components per a la conducció de líquids, ha fet una
ampliació de capital per valor
de 55.000 euros. El capital
resultant subscrit queda fixat
en 61.100 euros.

La societat Mobles Joan Roig,
SL, dedicada al comerç a
l’engròs i al detall de mobles
i productes de decoració de
la llar, ha fet una ampliació
de capital per valor de 40.000
euros. El capital resultant
subscrit queda fixat en
453.960 euros.
Cardedeu

La societat Instalaciones
Menarus, SL, dedicada a les
instal·lacions elèctriques, de
llauneria i d’aire condicionat
ha fet una ampliació de capital per valor de 30.293 euros.
El capital resultant subscrit
queda fixat en 33.299 euros.

Les Franqueses del Vallès

Lliçà de Vall

SÈGOL: 131 (=)

S’ha constituït la societat
Estrateges Assessors, SL,
dedicada a l’assessorament
en estratègia de negoci i

La societat Molles i Ressorts,
SA, dedicada a la fabricació
de productes metàl·lics, ha
fet una ampliació de capital

professionals d’assistència
lletrada en procediments judicials i extrajudicials. Capital:
3.100 euros. Administradors:
Carolina Valiente Garcia i
Ramón Juan García Rojas
Jaile. Adreça: Gaietà Vínzia,
61, despatx 1.
Santa Eulàlia de Ronçana

La societat Margigar, SL,
dedicada al manipulat de
metalls, ha fet una ampliació de capital per valor de
182.764,10 euros. El capital
resultant subscrit queda fixat
en 247.071,10 euros.
Granollers

La societat Prodomia BCN,
SL, dedicada a l’activitat
immobiliària, ha fet una
ampliació de capital per valor
de 40.000 euros. El capital
resultant subscrit queda fixat
en 145.000 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat
CLP Bronwyn, SL, dedicada
al transport per carretera de
tota mena de mercaderies,
nacional i internacional, serveis de logística i missatgeria,
així com agència de transport.
Capital: 3.006 euros. Administradora: Dolores Bandera
Rodríguez. Adreça: Miquel
Ricomà, 35.

S’ha constituït la societat
Domènech Natura Group, SL,
dedicada al comerç a l’engròs
de tota mena de productes
d’alimentació. Capital: 4.000
euros. Administrador: Juan
Domènech Gil. Adreça: Carles
Buhigas 64, nau 108.
Mollet del Vallès

SORGO: s.c.

GLUTEN FEED: s.c.

Granollers

Santa Eulàlia de Ronçana
Granollers

FARINA DE PEIX: 660/t (=)

MANDIOCA: s.c.

per valor de 80.000 euros. El
capital resultant subscrit i
desemborsat queda fixat en
180.000 euros.

S’ha constituït la societat
Arbitrium Advocats, Societat
Civil Professional, dedicada a
l’activitat pròpia de l’exercici
de l’advocacia, amb els serveis

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat
Maccaferru España, SA, dedicada a la producció de fibres
per al reforç de formigó i
comercialització d’aquestes i
d’altres productes, metàl·lics
o no, en el sector de l’enginyeria ambiental. Capital:
200.000 euros. Administradors: Luigi Penzo, president;
Roberto Majoral Martí, secretari; Giovani Francia, conseller. Adreça: Polígon Industrial Gran Vial, 8.
Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat
Tiendas Mis Ángeles dedicada a la venda al detall d’articles de decoració, bijuteria,
joieria, complements de la
llar, modes, regals, mobles
i equipament en general de
la llar. Capital: 3.006 euros.
Administrador: Pere Pascuet
Mas. Adreça: Granollers, 3. PI
Sector 3.

La Roca del Vallès
EL 9 NOU

El fabricant de quadres
d’instal·lació elèctrics prefabricats Hager ha tancat un
acord amb els representants
laborals sobre l’expedient
de regulació de l’ocupació a
la planta de la Roca. L’acord,
que està pendent de la ratificació per part de l’autoritat
laboral, suposarà 24 acomiadaments per deixar la plantilla en aproximadament 120
treballadors, segons ha informat un representant laboral
de l’empresa.
Les indemnitzacions seran

equivalents a 40 dies per any
treballat i superen les primeres propostes que havia fet la
direcció. Tot i que una part
dels afectats per la mesura havien votat en contra
d’aquest acord, la votació va
ser majoritàriament favorable al pacte entre la direcció i
el comitè.
Hager té a la Roca una
fàbrica de sistemes que se
suma a altres de la multinacional a França, Itàlia i Alemanya, a més del magatzem
de distribució de Llerona. La
mesura s’ha plantejat en plena situació de fre en el sector
de la construcció.

GRISELDA ESCRIGAS

Hager, de la Roca, pacta
les condicions per a 24
acomiadaments

La proposta de la direcció havia motivat accions de protesta per part de la plantilla

Dilluns, 4 de maig de 2009

