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ECONOMIA 16 NOU9EL

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Granollers

La societat Serveis Oftalmo-
lògics del Dr. Camins, SL, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 240.010 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 495.020 euros. 

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Chiquipelu, SL, dedicada 
a la prestació de serveis de 
saló de bellesa i estètica, oci 
i lleure infantil i guarderia, 
venda de tot tipus de cara-
mels, bombons i begudes. 
Capital: 3.006 euros. Admi-
nistradora: Karina Novoa 
Sánchez. Adreça: Ausiàs 
Marc, 20.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Sanrovic, SL, dedicada a la 
venda d’electrodomèstics al 
detall. Capital: 3.200 euros. 
Administradora: Teresa 
Sánchez Cuesta. Adreça: 
Rafael de Casanova, 48

Sant Pere de Vilamajor

S’ha constituït la societat 
Incutoc, SL, dedicada a 
la prestació de serveis de 
consultoria, màrqueting, 
estudis de mercat, sondejos 
d’opinió, estudis de viabili-
tat, planificació estratègica, 
recursos humans i estudis 
sobre producció de projec-
tes i desenvolupament de 
negocis. Capital: 3.006 euros. 
Administrador: Richard John 
Bacon. Adreça: Collformic, 2, 
Les Pongoles.

Cardedeu

La societat Arsel 2000, SL, 
dedicada a la importació, 
exportació, compravenda 
de maquinària tèxtil i deco-
ració, alimentació i asses-
sorament d’empreses, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 16.992  euros. 

El capital resultant subscrit 
queda fixat en 20.004  euros.

Sant Antoni de Vilamajor

La societat Sagemoga, SL, 
dedicada a l’adquisició, 
compra, venda i permuta de 
tota classe de béns immo-
bles, urbans i rústics, la seva 
urbanització i la construcció, 
promoció i rehabilitació 
d’edificis per a la seva venda 
o lloguer, ha fet ampliaci-
ons de capital per valor de 
427.990 euros i 52.010 euros, 
respectivament. El capital 
resultant subscrit queda 
fixat en 730.000 euros.

Granollers

La societat Arrendadora 
Font del Ràdium, SL, dedi-
cada a l’adquisició, construc-
ció, reforma i promoció de 
tota classe de finques i béns 
immobles, tant rústics com 
urbans i la seva explotació 
directa o indirecta, mitjan-
çant venda o lloguer ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 600.000 euros. El 
capital resultant subscrit 
queda fixat en 700.000 euros.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Improber Asesoramiento de 
Inversiones, SL, dedicada a 
l’adquisició i alienació per 
qualsevol títol, administra-
ció, gestió, construcció, pro-
moció, explotació en arren-
dament o qualsevol altra 
forma de tota classe de béns 
immobles, etc. Capital: 3.010 
euros. Administrador: Fran-
cisco Bermúdez Martínez. 
Adreça: Passatge Florida, 10.

Gualba

La societat Factor Plus Pro-
ductos Sanitarios, SL, dedi-
cada al comerç i venda a l’en-
gròs importació i exportació 
de productes sanitaris, ha 

fet una ampliació de capital 
per valor de 400.000 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 550.000 euros.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Tecnología de la Herramien-
ta Diamantada, SL, dedicada 
a la comercialització d’eines 
diamantades. Capital: 5.000 
euros. Administradors: Anto-
nio Ortiz Medina, Eduard 
Morell March, Ginés Águila 
Caballero, José Manuel 
Valiña Lema, Pablo Ángel 
Tasende Cancela. Adreça: 
Turó del Pi de les Tres Bran-
ques, 57.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Numo Maquinaria, SL, 
dedicada a la compraven-
da, intermediació, lloguer, 
distribució, importació i 
exportació de maquinària 
en general, instal·lacions, 
mobiliari, recanvis, així com 
equips accessoris i primeres 
matèries par a la indústria 
i comerç, etc. Capital: 3.040 
euros. Administradora: Mar-
ta Gómez Escola. Adreça: 
Severo Ochoa, 25. P.I. Font 
del Ràdium.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Tintcrack 2009, SL, dedicada 
a la neteja en sec i mullat, 
neteja i repàs de productes 
tèxtils; compravenda de 
roba de la llar i productes de 
neteja. Capital: 30.000 euros. 
Administrador: Carlos Villa 
Ganduxé. Adreça: Joaquim 
Blume, 13.

Caldes de Montbui

La societat Reflosaplast, SL, 
dedicada a la recuperació i 
transformació de matèries 
plàstiques i a la seva comer-
cialització, ha fet una ampli-

ació de capital per valor 
de 41.500 euros. El capital 
resultant subscrit queda 
fixat en 44.520 euros.

Sant Celoni

La societat Mavinil, SA, 
dedicada a la comercia-
lització de productes de 
recuperació, ha fet una 
ampliació de capital per 
valor de 280.559,78 euros. El 
capital resultant subscrit i 
desemborsat queda fixat en 
370.711,60 euros..

Granollers

La societat Promodes MG 
i Associats, SL, dedicada a 
l’adquisició, construcció, 
promoció, tinença, transfor-
mació, millora, rehabilita-
ció, gestió, administració, 
arrendament i tràfic jurídic 
sobre béns immobles, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 396.000 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 400.000 euros.

Les Franqueses del Vallès

La societat Acces Vivenda, 
SL, dedicada a la interme-
diació en la compra, venda 
o arrendament de terrenys, 
així com la compra, venda, 
construcció o arrendament 
d’immobles, ha fet una 
ampliació de capital per 
valor de 29.000 euros. El 
capital resultant subscrit 
queda fixat en 35.000 euros.

Mollet del Vallès

La societat Crebefarma, SL, 
dedicada a la venda al detall 
de productes de cosmètica, 
higiene, cura personal, die-
tètica, per al nadó, herbes 
medicionals i productes 
de naturopatia ha fet una 
ampliació de capital per 
valor de 12.024 euros. El 
capital resultant subscrit 
queda fixat 15.030 euros.

Circa col·labora 
en una actuació 
de l’associació 
Comerç Just
Lliçà de Vall

Un dels panells Omega Zeta 
que fabrica i comercialitza 
l’empresa de Lliçà de Vall 
Circa ha estat el suport esco-
llit per a una actuació de 
l’associació Comerç Just. En 
concret, es va presentar el 
segell Fairtrade a Barcelona. 
Un panell dissenyat per a 
aquesta acció es va col·locar 
com si fos un estand a la 
via pública i l’artista plàstic 
Sergio Hernández va dibui-
xar en directe el lema de la 
campanya (“Utilitza els teus 
superpoders”). La campanya 
del certificat Fairtrade anima 
a optar per un consum més 
equilibrat i responsable.

Bellavista reforça amb 
un nou advocat l’àrea 
de dret laboral

Comerç de Dalt impulsarà la 
dinamització del sector amb el 
suport municipal a Granollers
Granollers

EL 9 NOU

L’associació de boti-
guers Comerç de Dalt, de 
Granollers, rebrà fins a 
24.000 euros de subvenció 
per impulsar actuacions de 
dinamització comercial. És 
l’import recollit en el conve-
ni firmat entre l’Ajuntament 
de Granollers i l’associació, 
i en què també participa la 
Diputació que aporta la mei-
tat de la subvenció.

Els fons aportats es des-
tinaran a actuacions com la 
campanya nadalenca, però 
també a altres actuacions 

que es desenvoluparant 
durant tot l’any i que tenen 
el denominador comú de 
l’aposta per la “sotenibilitat”, 
segons apunta la presidenta 
de Comerç de Dalt, Rosa 
Llobet. En aquest sentit, els 
llums de Nadal utilitzaran la 
tecnologia led i es fomentarà 
l’ús de bosses reciclables, 
entre d’altres actuacions que 
afecten els 200 comerços de 
la zona nord de Granollers.

L’alcalde, Josep Mayoral, 
destaca les modificacions 
que s’estan produint al nord 
de la ciutat es mostra satisfet 
de poder-les afrontar “de la 
mà” amb els comerciants.

Granollers

EL 9 NOU

La firma d’advocats i eco-
nomistes Bellavista, de 
Granollers, ha reforçat l’àrea 
laboral amb la incorporació 
de l’advocat Luis Martín Diz. 
L’objectiu, segons informa la 
firma, és “optimitzar el ser-
vei als clients davant el crei-
xent nombre d’expedients de 
regulació a què recorren les 
empreses per adaptar la capa-
citat productiva en l’actual 
context econòmic”.

El soci de la firma, 
Francesc Bellavista, confir-
ma que “hi ha un important 

augment de les empreses 
que duen a terme reestruc-
turacions de personal i que 
requereixen dels serveis d’es-
pecialistes en l’àmbit laboral 
per fer front als processos 
amb més garanties”.

Amb més de 20 anys d’ex-
periència en dret laboral, 
Martín Diz, de 44 anys, ha 
treballat com a advocat a 
Granollers i ha desenvolu-
pat l’activitat en els camps 
de pràctica judicial i d’as-
sessorament legal. Martín 
Diz s’incorpora a l’equip de 
30 advocats i economistes 
de Bellavista a Granollers, 
Barcelona i Madrid.

PREUS AGRARIS

Llotja de Bellpuig (13-10-09)

CONILL: 2,20 (+0,10)

POLLT. VIU: blanc 0,90 (–0,12) - groc 0,80 (–0,05)

POLLT. SACR.: 1,54 (–0,18) - groc 1,27 (–0,06)

OUS ROSSOS: xl: 1,16- l: 0,92- m: 0,78- s: 0,57

OUS BLANCS: xl: 1,16- l: 0,92- m: 0,78- s: 0,57 

GALLINA LLEUGERA: 0,01 (=)

GALLINA SEMIPESADA: 0,30-0,35-0,40 (=)

GALLINA PESADA: 0,63 (=)

GALL: 0,13 (=)

ESTRUÇ: S.C.

Llotja de Vic (17-10-09)

PORC: 1,294-1,306 (–0,033)

GARRINS RAÇA: recollida: 19-21 (=)

PARTIDA GRAN: 30-31,50 (=)

ANOLLS (des de 321 kgs.): 3,37-3,26-3,04-2,91-1,96 (=)

VEDELLS (261 a 320 kgs): 3,48-3,32-315-2,97-1,98 (=)

VEDELLS (200 a 260 kgs): 3,51-3,35-3,18-3-2,01 (=)

VEDELLA (261 a 300 kgs): 3,71-3,51-3,39-3,07-2,68 (-0,03)

VEDELLA (221 a 260 kgs): 3,85-3,65-3,48-3,19-2,59 (-0,03)

VEDELLA (180 a 220 kgs): 3,90-3,66-3,48-3,33-2,56 (-0,03)

VACA: 2,36-2,20-1,85-1,51-1,26-1,16 (-0,06)

FRISÓ: 40-110 (=)

ENCREUAT: 135-250 (=)

Mercolleida (15-10-09)

PORC VIU selecte: 0,982 (–0,025)

LLETÓ 20 kgs: 27 (+0,50)

XAI (23 a 25 kgs): 3,45 (=)

XAI (25 a 28kgs): 3,25 (=)

OVELLA DE VIDA:  60/u

BLAT PINSO: 142 (+11)

BLAT PA: 150 (=)

MORESC: 137 (=)

ORDI LLEIDA: 126 (+1)

ALFALS 1era: 138 (=)

Llotja de Barcelona (13-10-09)

GARROFA: 142/t  (–1)
GARROFA FARINA: 140/t  (–1)
SOJA: 308 /t (+18)
MORESC UE: 144/t (+2)
BLAT: 155/t (+5)
ORDI PAÍS: 133/t (+1)
FARINA DE PEIX: 660/t (=)
SORGO: s.c.
SÈGOL: 120/t (+2)
MANDIOCA: s.c.
GLUTEN FEED: s.c.
MILL: 260 (=)


