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ECONOMIA 16 NOU9EL

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Bigues i Riells

La societat Compak Coffee 
Grinders, SA, dedicada a la 
fabricació i comercialització 
de petits electrodomèstics 
i accessoris per a bars, cafe-
teries i restauració en gene-
ral, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 60.101,21 
euros. El capital resultant 
subscrit i desemborsat queda 
fixat en 120.202,42 euros. 

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Inversions Petrolíferes, SL, 
dedicada a la gestió, assesso-
rament i prestació de serveis 
de distribució, informàtics, 
comptables, administratius, 
de gestió d’empresa, d’es-
tructura d’aquestes, estratè-
gies comercials i industrials, 
etc. Capital: 300.000 euros. 
Administradors: Miquel 
Àngel Fort Abad, Josep Ris 
Vilardell, Luis Alberto Nie-
ves Prado. Adreça: Vallès, 1. 
PI El Ramassar.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Assessoria Àrea Econòmica 
Legal, SL, dedicada a l’as-
sessoria comptable, fiscal, 
laboral, econòmica, legal, 
administració de finques. 
Capital: 3.100 euros. Admi-
nistradora: Maria del Amor 
Giner Gómez. Adreça: plaça 
Can Prat, 6.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Retbar Textil, SL, dedicada a 
la venda a l’engròs i al detall 
de confecció tèxtil. Capital: 
3.010 euros. Administradors: 
Francisca Barrera Barrera i 
Raúl Retuerto Barrera. Adre-
ça: ronda Can Fàbregas, 20. 

La Llagosta

La societat Precintia Inter-
national, SA, dedicada a la 

injecció i termoconformat 
de plàstic, fabricació, dipòsit, 
comercialització, distribució i 
venda d’envasos de qualsevol 
tipus de material per contenir 
tota classe de productes, en 
especial monees i al negoci 
immobiliari en general, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 117.377,67 euros. 
El capital resultant subscrit i 
desemborsat queda fixat en 
222.554,79 euros.

Caldes de Montbui

La societat Robasa Jorba, SL, 
dedicada a la promoció i venda 
de tota classe d’edificacions, 
per parts o per pisos en règim 
de propietat horitzontal, 
inclosos habitatges de protec-
ció oficial, així com el lloguer 
de tota classe d’habitatges, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 1.000.000 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 1.300.000 
euros.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat Bin-
go Intelligence, SL, dedicada 
a la investigació, formació, 
consultoria, comercialització 
i desenvolupament de noves 
tecnologies de la informàtica 
i gestió empresarial; comerci-
alització i venda de productes 
relacionats amb l’anterior, etc. 
Capital: 5.000 euros. Adminis-
trador: Pablo Urquizu Serra-
clara. Adreça: Jaume Coll, 1.

Granollers

La societat Pako Martín 
2002, SL, dedicada al comerç 
al detall de llibres, periòdics, 
revistes i paqueteria, ha fet 
una ampliació de capital 
per valor de 24.000 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 27.006 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 

Roih 2009, SL, dedicada a la 
venda a l’engròs d’electro-
domèstics de línia blanca i 
línia marró. Capital: 3.100 
euros. Administrador: Óscar 
Rodríguez Mazuecos. Adre-
ça: PI Coll de la Manya, km 
25,4.

Bigues i Riells

S’ha constituït la societat 
Auto Bulcat, SL, dedicada a 
la compra, venda, importa-
ció, exportació, reparació, de 
tota classe de vehicles i d’ac-
cessoris per a l’automoció. 
Capital: 3.010 euros. Admi-
nistrador: Miroslav Milchev 
Vladimorov. Adreça: Serra 
del Cadí, 25. 

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Motor Racing Parts, SL, dedi-
cada a la fabricació, compra, 
venda, importació, expor-
tació, reparació i lloguer, 
excepte lísing, de vehicles 
automòbils, bicicletes, moto-
cicletes i vehicles especials, 
motor, carrosseries, remolcs,  
bolquets, etc. Capital: 3.100 
euros. Administradors: Enri-
que Meseguer Casas, Andrés 
Tuzón Capdeferro. Adreça: 
Frederica Montseny, 7.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Escola l’Avet Roig, SL, dedi-
cada a l’ensenyament, venda 
de material i serveis escolars; 
disseny, desenvolupament de 
sistemes educatius, material 
didàctic i similars; comercia-
lització, distribució d’aquest 
material, etc. Capital: 3.100 
euros. Administradors: 
Begoña Eva Azcárate López, 
Ignacio Azcárate López. 
Adreça: Bruc, 4.

Sant Fost de C.

S’ha constituït la societat Plu-
riauto, SL, dedicada a la com-

pravenda de vehicles, nous i 
usats, i tota classe de recanvis 
i accessoris; reparació, revisió 
i manteniment de tot tipus 
de vehicles; compravenda 
i arrendament no financer 
d’immobles i aparcaments. 
Capital: 9.000 euros. Admi-
nistradors: David Flores de 
la Piedra, Juan Flores Pérez, 
David Amigo Ferreiro. Adre-
ça: Montblanc 1, Urb. Mas 
Corts.

Granollers

La societat Proinaus, SL, 
dedicada a la promoció immo-
biliària, ha fet una amplia-
ció de capital per valor de 
107.098,20 euros. El capital 
resultant subscrit queda fixat 
en 443.658,20 euros.

Les Franqueses del Vallès

La societat Limonta Sport 
Ibérica, dedicada a la comer-
cialització de superfícies 
sintètiques, primordialment 
per a ús esportiu, així com la 
importació i comercialització 
en el mercat espanyol de tota 
classe de mercaderies moble, 
ha fet una reducció de capital 
per valor de 531.972 euros i 
una successiva ampliació de 
capital per valor de 500.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda fixat en 
500.000 euros.

Granollers

La societat Seiak Mobiliario, 
SL, dedicada al comerç a 
l’engròs i al detall de mobles 
i complements de totes 
classes (de fusta, metàl·lics, 
etc.) i per a tot ús (domèstic, 
d’oficina, escolar, etc.); i al 
comerç a l’engròs i al detall 
de matalassos i somiers de 
totes classes ha fet una ampli-
ació de capital per valor de 
36.721,84 euros. El capital 
resultant subscrit queda fixat 
en 129.998,92 euros.

KM Export i Cycobox participen en un viatge empresarial de la Generalitat

Dues firmes vallesanes busquen 
opcions de negoci a Egipte i Síria

La Cambra de Comerç 
afronta la renovació als 
càrrecs electes
Granollers

EL 9 NOU

Les 13 cambres de comerç 
catalanes, entre les quals 
la de Barcelona, de la qual 
depèn la zona del Vallès Ori-
ental, avancen el procés elec-
toral que ha de portar a la 
renovació dels càrrecs direc-
tius. De les votacions que es 
faran el 4 de maig en sortiran 
els representants dels sectors 
empresarials al ple, que són 
els encarregats de deter-
minar el president de cada 
Cambra. Un cop escollit, el 
president determina la resta 
de càrrecs directius, entre els 

quals els presidents de cada 
delegació. En el cas del Vallès 
Oriental, la delegada ha estat 
fins ara l’empresària Pepita 
Maymó.

L’actual president de la 
Cambra, que opta a la reelec-
ció, serà precisament aquest 
dilluns a la comarca. Miquel 
Valls és el convidat als habi-
tuals Dinars de la Cambra. 
En aquesta oportunitat, la 
conferència de Valls parlarà 
sobre “Els reptes de l’econo-
mia catalana i la importància 
del Vallès Oriental”. El dinar 
tindrà lloc a la Universitat 
Corporativa de Telefònica, a 
la Roca.

Sant Celoni/Montornès

EL 9 NOU

L’empresa de proveïments 
d’equips hotelers KM Export, 
de Sant Celoni, i la firma 
d’embalatge i arts gràfiques 
Cycobox, de Montornès, són 
dues de les vuit empreses 
catalanes participants en 
una missió empresarial que, 
encapçalada pel conseller 
d’Innovació, Universitat i 
Empresa de la Generalitat, 
Josep Huguet, es porta a 
terme des d’aquest dissabte 
i durant aquesta setmana a 

dos mercats amb potencial 
de l’Orient Mitjà: Egipte i 
Síria. Algunes de les empre-
ses ja tenen presència en 
aquests mercats. De fet, KM 
Export ha subministrat pro-
ductes i assessorament en 
diversos establiments hote-
lers de l’Orient Mitjà. 

La Generalitat destaca el 
potencial de tots dos mercats 
i, especialment en el cas de 
Síria, assenyala que es tracta 
d’un país en el qual encara hi 
ha escassa presència de l’em-
presariat català, però amb 
importants perspectives en 

determinats negocis, especi-
alment l’agroalimentari i en 
infraestructures. El volum 
de les exportacions catala-
nes a Síria és de 76 milions 
d’euros, segons dades de la 
Generalitat.

Amb Egipte hi ha més tra-
dició d’exportació d’empre-
ses catalanes. Es tracta d’un 
país amb una forta indústria 
turística a la qual li està afec-
tant escassament la crisi. Les 
exportacions catalanes en 
aquell país s’han incrementat 
un 23% durant l’exercici de 
2009.

PREUS AGRARIS

Llotja de Bellpuig (8-3-10)

CONILL: 1,70 (=)

POLLT. VIU: blanc 0,99 (=) - groc 0,96 (+0,25)

POLLT. SACR.: 1,68 (=) - groc 1,48 (+0,31)

OUS ROSSOS: xl: 1,03- l: 0,91- m: 0,88- s: 0,70

OUS BLANCS: xl: 1,03- l: 0,891- m: 0,88- s: 0,70

GALLINA LLEUGERA: 0,01 (=)

GALLINA SEMIPESADA: 0,42-0,45-0,50 (=)

GALLINA PESADA: 0,53 (=)

GALL: 0,18 (=)

ESTRUÇ: 1,80 (=)

Llotja de Vic (13-3-10)

PORC: 1,589-1,501 (–0,028)

GARRINS RAÇA: recollida: 22-24 (=)

PARTIDA GRAN: 51,50-53 (=)

ANOLLS (des de 321 kg): 3,58-3,47-3,17-3-2,02 (=)

VEDELLS (261 a 320 kg): 3,66-3,50-3,25-3,06-2,07 (=)

VEDELLS (200 a 260 kg): 3,69-3,53-3,328-3,06-2,07 (=)

VEDELLA (261 a 300 kg): 3,68-3,48-3,30-2,92-2,55 (=)

VEDELLA (221 a 260 kg): 3,82-3,62-3,39-3,04-2,47 (=)

VEDELLA (180 a 220 kg): 3,87-3,63-3,39-3,18-2,44 (=)

VACA: 2,41-2,25-1,90-1,50-1,20-1,10 (=)

FRISÓ: 40-110 (=)

ENCREUAT: 125-240 (=)

Mercolleida (12-3-10)

PORC VIU selecte: 1,129 (+0,020)

LLETÓ 20 kg: 44 (=)

XAI (23 a 25 kg): 2,45 (=)

XAI (25 a 28kg): 2,35 (=)

OVELLA DE VIDA: 60/u

BLAT PINSO: 140 (=)

BLAT PA: 142 (–3)

MORESC: 143 (=)

ORDI LLEIDA: 125(=)

ALFALS 1a: 132 (=)

Llotja de Barcelona (9-3-10)

GARROFA: 144/t  (=)
GARROFA FARINA: 142/t  (=)
SOJA: 283/t (–9)
MORESC UE: 146/t (–2)
BLAT: 145/t (=)
ORDI PAÍS: 128/t (=)
FARINA DE PEIX: 675/t (=)
SORGO: s.c
SÈGOL: 122/t (=)
MANDIOCA: s.c.
GLUTEN FEED: s.c.
MILL: 250 (=)


