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ECONOMIA 24 NOU9EL

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Montmeló

S’ha constituït la socie-
tat Tekne Fisioterapia 
Montmeló, Sociedad Civil 
Profesional, dedicada a l’ac-
tivitat pròpia de l’exercici de 
la fisioteràpia. Capital: 3.000 
euros. Administradors: Jordi 
Martínez Sanvicens, Salvador 
Archs Aracil i Ramon Alfos 
Oliva. Adreça: Apel·les Mes-
tre, 18.

Sant Celoni

La societat Curtina, SA, dedi-
cada al comerç a l’engròs de 
materials de construcció, 
vidre i articles d’instal·lació, 
ha fet una ampliació de capi-
tal per valor de 352.000 euros, 
de la qual s’han desemborsat 
88.000 euros. El capital resul-
tant subscrit queda fixat en 
500.000 euros, mentre que 
el desemborsat queda en 
236.000 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Automatización y Gestión 
de Maquinaria, SL, dedicada 
a la programació, disseny, 
muntatge i gestió de tot tipus 
de maquinària industrial; 
compra, venda, distribució, 
comercialització, fabricació, 
instal·lació i reparació de 
maquinària industrial, etc. 
Capital: 3.010 euros. Admi-
nistradors: Javier Campillejo 
Nieto i Ignacio Garcia Gordo. 
Adreça: Lope de Vega, 24.

Sant Celoni

La societat Inverplan 4, SL, 
dedicada a la importació i 
exportació de maquinària 
per a recerca industrial, ha 
ampliat capital per valor 
de 161.700 euros. El capital 
resultant subscrit queda fixat 
en 1.652.700 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 

Gauss Tècnic, SL, dedicada 
a la realització de projectes 
d’enginyeria industrial i la 
prestació de serveis en aquest 
àmbit en règim d’intermedi-
ació entre client i el professi-
onal persona física. Capital: 
3.010 euros. Administrador: 
Julio Roca Moncada. Adreça: 
Barcelona 3-5.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat Clí-
nica Veterinaria Movet. SLP, 
dedicada a l’activitat pròpia 
dels professionals veterinaris, 
així com perruqueria i venda 
d’articles per a animals. Capi-
tal: 93.066 euros. Administra-
dors: Joaquín Peiró Cabañero 
i David Alcaide Andrés. Adre-
ça: av. Burgos, 19.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat Ari-
la Electronics, SL, dedicada a 
la fabricació i compravenda 
de productes electrònics, així 
com el muntatge i reparació 
d’aquests. Capital: 3.030 
euros. Administrador: Sebas-
tián Comellas Lluellas. Adre-
ça: Gran Bretanya, 18. 

Vilanova del Vallès

S’ha constituït la societat 
Moncargol, GML, SL, dedi-
cada a la cria, elaboració 
i comercialització de tots 
els productes derivats del 
cargol. Capital: 3.100 euros. 
Administradors: José María 
Mompart Claveras i Francisco 
Javier Latorre Pérez. Adreça: 
De Dalt, 1.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
l’Ametlla Oci, SL, dedicada 
a la realització de l’activitat 
pròpia d’una agència de viat-
ges minorista, principalment, 
la mediació en la venda de 
bitllets o reserves de places 
en tota classe de mitjans de 

transport, etc. Capital: 3.030 
euros. Administradora: María 
Luisa Ramal Abella. Adreça: 
Anselm Clavé, 8.

Sant Feliu de Codines

S’ha constituït la societat Pac-
kard Desing & Branding, SL, 
dedicada als serveis gràfics 
especialitzats en construcció 
de marca, imatge corporativa i 
embalatge. L’activitat es basa 
en el disseny d’embalatge, 
disseny de producte, estratè-
gia de marca, naming i desen-
volupament d’imatge corpora-
tiva. Capital: 16.106,18 euros. 
Administrador: Daniel Arturo 
Muñoz Velarde. Adreça: Sant 
Saturi, 1.

Granollers

La societat Compañía General 
de Esencias, SL, dedicada a la 
compravenda, comercialitza-
ció i fabricació de productes 
de cosmètica, perfumeria, 
alimentació, sabons, ambi-
entadors i olis essencials, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 901, 50 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 207.056,52 
euros. La firma ha absorbit 
la societat Cia Gral Esencials 
Export, SL.  

Vallgorguina

S’ha constituït la societat Cal-
fos Tecnología del Agua, SL, 
dedicada a la comercialització 
de productes i maquinària 
per al tractament i depuració 
de l’aigua. Capital: 39.300 
euros. Administrador: Jordi 
Hidalgo Palomares. Adreça: 
Matagalls, 106.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
De Castro Serveis Mèdics, 
Sociedad Civil Profesional, a 
la prestació de serveis mèdics 
i quirúrgics. Capital: 1.000 
euros. Administradors: Javier 

de Castro Gutiérrez i Elvira 
Català March. Adreça: Juli 
Garreta, 9. 

Montornès del Vallès

La societat Sunstone Invest, 
SL, dedicada a la compraven-
da a l’engròs i al detall, pro-
ducció, promoció i distribució 
de begudes i productes ali-
mentaris i no alimentaris de 
consum, instal·lacions elèc-
triques, reformes i reparaci-
ons, ha fet una ampliació de 
capital per valor 74.974 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 77.984 euros.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Maxrail Ingeniería, SL, dedi-
cada a la realització de projec-
tes de vehicles especials i la 
compravenda de maquinària. 
Capital: 3.500 euros. Admi-
nistrador: Òscar Pérez Sanc-
ho. Adreça: La Vinya, 31.

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Antel Sistemas de Comu-
nicación, SL, dedicada al 
muntatge, manteniment i 
tot tipus d’instal·lacions en 
telecomunicacions i cablatge 
estructurals, tals com les xar-
xes informàtiques, telefòni-
ques, incloses les centraletes 
de telèfon. Capital: 3.100 
euros. Administradors: Ángel 
Pantaleón Pérez Sanabria i 
Amelia Luisa Diego las Heras. 
Adreça: Francesc d’Eiximenis, 
30.

Sta. M. de Palautordera

La societat Peva Integración, 
SL, dedicada a la importació, 
exportació, disseny i fabri-
cació, de vestuari laboral i 
equips de protecció, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 65.000 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
fixat en 71.000 euros.

PREUS AGRARIS

Llotja de Bellpuig (2-06-09)

CONILL: 1,65 (=)

POLLT. VIU: blanc 0,80 (=) - 0,87 (+0,07)

POLLT. SACR.: 1,39 (=) -1,36 (+0,09)

OUS ROSSOS: xl: 1,08- l: 0,85- m: 0,77- s: 0,55

OUS BLANCS: xl: 1,08- l: 0,85- m: 0,77- s: 0,55

GALLINA LLEUGERA: 0,01 (=)

GALLINA SEMIPESADA: 0,53-0,58-0,63 (=)

GALLINA PESADA: 0,33 (=)

GALL: 0,13 (=)

ESTRUÇ: S.C.

Llotja de Vic (6-6-09)

PORC: 1,535-1,547 (+0,002)

GARRINS RAÇA: recollida: 17-19 (=)

PARTIDA GRAN: 35-36,50 (–1)

ANOLLS (des de 321 kgs.): 3,49-3,38-3,13-3,03-2,05 (=)

VEDELLS (261 a 320 kgs): 3,57-3,41-3,21-3,21-2,04 (=)

VEDELLS (200 a 260 kgs): 3,66-3,50-3,30-3,15-2,13 (=)

VEDELLA (261 a 300 kgs): 3,65-3,45-3,33-3,01-2,61 (–0,06)

VEDELLA (221 a 260 kgs): 3,79-3,59-3,42-3,13-2,53 (–0,06)

VEDELLA (180 a 220 kgs): 3,84-3,60-3,42-3,27-2,50 (–0,06)

VACA: 2,47-2,31-1,96-1,62-1,37-1,27 (=)

FRISÓ: 40-110 (=)

ENCREUAT: 135-250 (=)

Mercolleida (5-6-09)

PORC VIU selecte: 1,163 (+0,001)

LLETÓ 20 kgs: 29 (–1)

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

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

OVELLA DE VIDA:  60/u

BLAT PINSO: 165/t (+2)

BLAT PA: 168/t (+3)

MORESC: 173/t (+7)

ORDI LLEIDA: 144/t (+4)

ALFALS 1era: 150/t (=)

Llotja de Barcelona (2-6-09)

GARROFA: 155/t  (+5)

GARROFA FARINA: 155/t (+5)

SOJA: 348/t (–28)

MORESC UE: 182/t (+2)

BLAT: 177/t (+4)

ORDI PAÍS: 153/t (–20)

FARINA DE PEIX: 650/t (=)

SORGO: s.c.

SÈGOL: 150 (+3)

MANDIOCA: s.c.

GLUTEN FEED: 154 (=)

Els promotors demanen 
sortides negociades per 
superar la crisi 
Granollers

EL 9 NOU

El president de l’Associació 
de Promotors de Barcelona 
(APCE), Enric Reyna, dema-
na sortides compartides a 
la crisi de la construcció. 
Per Reyna és necessari que 
el mateix sector, però tam-
bé el sistema financer i les 
administracions treballin 
conjuntament per trobar una 
via de sortida de l’actual pou. 
La reflexió era l’aportació 
del president d’APCE en la 
jornada sobre Accions en el 
Context Actual del Sector 
Immobiliari, que la mateixa 

entitat va organitzar aquest 
divendres a Granollers i a la 
qual van assistir una trente-
na de professionals.

Sense amagar una certa 
autocrítica (“ens hem pas-
sat tots amb els preus: els 
promotors, però també els 
venedors de sòl”, apuntava), 
Reyna assenyala que és hora 
que el sistema financer sigui 
menys restrictiu, que el sòl 
tingui preus més assequibles 
i que millori el finançament 
local.

En la jornada es va repassar 
la situació del sector, les polí-
tiques d’habitatge i algunes 
noves modalitats de venda.
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Una de les ponents de la jornada s’adreça als professionals assistents a la jornada d’aquest divendres a Granollers


