
Dilluns, 27 de desembre de 2010

ECONOMIA 16 NOU9EL

PREUS AGRARIS
Llotja de Bellpuig (21-12-10)

CONILL: 1,95 (=)
POLLASTRE VIU: blanc 0,90 (=) - groc 1,54 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT.: 1,05 (+0,04) - groc 1,60 (+0,05)
OUS ROSSOS: xl: 1,04- l: 0,59- m: 0,48- s: 0,35
OUS BLANCS: xl: 1,04- l: 0,59- m: 0,48- s: 0,35
GALLINA LLEUGERA: 0,05 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,42-0,45-0,50 (=)
GALLINA PESADA: 0,65 (+0,10)
GALL: 0,18 (=)
ESTRUÇ: 1,80 (=)

Llotja de Vic (24-12-10)

PORC: 1,373-1,385 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 28-30 (=)
PARTIDA GRAN: 34,50-36 (=)
ANOLLS (des de 321 kg): 3,73-3,62-3,38-3,21-2,26 (=)
VEDELLS (261 a 320 kg): 3,81-3,65-3,46-3,30-2,31 (=)

VEDELLS (200 a 260 kg): 3,84-3,68-3,49-3,30-2,31 (=)
VEDELLA (261 a 300 kg): 3,89-3,69-3,54-3,22-2,85 (=)
VEDELLA (221 a 260 kg): 4,03-3,83-3,63-3,31-2,77 (=)
VEDELLA (180 a 220 kg): 4,08-3,84-3,63-3,37-2,74 (=)
VACA: 2,62-2,46-2,11-1,71-1,41-1,31 (=)
FRISÓ: 40-100 (=)
ENCREUAT: 115-230 (=)

Mercolleida (23-12-10)

PORC VIU selecte: 1,042 (=)
LLETÓ 20 kg: 29 (=)
XAI (23 a 25 kg): 3,10 (=)
XAI (25 a 28kg): 3 (=)
OVELLA DE VIDA: 60/u (=)
BLAT PINSO: 245/t (+10)
BLAT PA: 248/t (+10)
MORESC: 230/t (+4)
ORDI LLEIDA: 226/t (+8)
ALFALS 1a: 150/t (=)

 Llotja de Barcelona (21-12-10)

GARROFA: 138/t  (+1)

GARROFA FARINA: 140/t (=)

SOJA: 350/t (+6)

MORESC UE: 235/t (+5)

BLAT: 250/t (+5)

ORDI PAÍS: 232/t (+7)

FARINA DE PEIX: 705/t (=)

SORGO: 226 (+6)

MILL: 405 (=)

COLZA: 250 (+5)

Grans del Lluçanès / Saipol (20/26-12-10)

GRA DE COLZA (collita 2011): 405,75e/t (+13,25) 

Barcelona; 407,75e/t (+13,25) Girona; 404,75e/t (+13,25) 

Lleida. (Origen productor).

Altrium, de Sant 
Celoni, obre 
un espai per a 
compres virtuals

Sant Celoni

Sant Celoni

El centre comercial Altrium 
Montseny, de Sant Celoni, 
ha obert un espai virtual per 
facilitar la compra per inter-
net a les grans marques com 
Zara o Decathlon i evitar que 
els clients de la zona s’hagin 
de desplaçar a ciutats com 
Mataró o Mollet. Els articles 
es poden recollir al mateix 
centre comercial al cap de 
pocs dies.

L’espai està dotat amb ordi-
nadors i assistents per ajudar 
els compradors que no tenen 
experiència en la compra 
en línia. Altrium també ha 
arribat a acords amb outlets 
virtuals com Wetoose i altres 
per poder comprar productes 
d’aquesta temporada o de la 
temporada passada amb des-
comptes de fins al 70%.

Bigues i Riells 
contracta 60 aturats
Bigues i Riells

L’Ajuntament de Bigues i 
Riells ha obtingut subvenci-
ons per contractar un total 
de 60 persones en diferents 
plans d’ocupació amb un cost 
de 423.960 euros cofinan-
çat pel fons Social Europeu 
i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya. Treballen en 
neteja, manteniment de 
zones verdes o digitalització 
de documents.

CCOO guanya les 
eleccions a Autolive
Granollers

CCOO ha guanyat les elec-
cions sindicals a l’empresa 
de components d’automoció 
Atolive Kle, de Granollers. 
Va tenir 6 delegats, per 4 de 
la UGT i 3 d’USOC.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Granollers

La societat Acces Fluid, SL, 
dedicada a la compra, comer-
cialització i distribució de 
tot tipus de productes per 
a la industria, accessoris, 
pneumàtics, inoxidables i 
altres components per a la 
conducció de fluids, ha fet 
una ampliació de capital 
per valor de 150.000 euros. 
El capital resultant subs-
crit queda fixat en 153.000 
euros.

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
Baukip, SL, dedicada a la 
importació i exportació de 
tota classe de maquinària i 
béns d’equip per a la indús-
tria, obra pública i construc-
ció en general, distribució, 
intermediació, lloguer no 
financer, comerç a l’engròs i 
al detall d’aquests béns, etc. 
Capital: 12.000 euros. Admi-
nistrdor: Ramon Calzas 
Marcet. Adreça: Lleida, 23. 
Polígon industrial El Pla. 

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Coeptum Idea, SL, dedicada 
a la distribució, represen-
tació, comercialització fins 
i tot a través de comerç 
electrònic i el magatzem de 
jocs, objectes de decoració 
infantil i joguines, articles 
de puericultura, rodats amb 
i sense motor. Capital: 3.006 
euros. Administrador: Abe-
lardo González Vuelta. Adre-
ça: carretera de Dosrius, 69.

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
Montafusta, SL, dedicada a 
la fabricació, construcció, 
col·locació, venda i lloguer 
de material de construcció, 
fusteria i mobles auxiliars, 
així com la construcció 
d’edificacions en general, 
arrendament de locals, 
excepte lloguer. Capital: 
5.000 euros. Administra-
dor: Jorge Antonio Florido 
Monroig. Adreça: Els Xops, 

1. Polígon industrial Els 
Batzacs.  
Montornès del Vallès

La societat Redant 2010, 
SL, dedicada al transport 
nacional i internacional de 
mercaderies per carretera, 
dipòsit i emmagatzematge 
de mercaderies, activitats 
auxiliars i complementàries 
del transport com agència 
de transports, etc. Capital: 
9.000 euros. Administrador: 
Manuel Marin Balades. 
Adreça: Palau Ametlla, 13. 

La Garriga

La societat Mobiliari i Deco-
ració Trigore, SL, dedicada a 
la fabricació de mobiliari de 
fusta per la llar, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 45.002,51 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
fixat en 48.012,51 euros. 

Canovelles

S’ha constituït la societat 
Truckfrenos E.B.S. ,SL, dedi-
cada a la venda i reparació 
de recanvis de camions, 
autocars i vehicles similars. 
Capital: 3.006 euros. Admi-
nistrador: Jordi Boronat Otal. 
Adreça: Juan de la Cierva, 3. 

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Soaptimes, SL, dedicada a la 
comercialització, represen-
tació, distribució, fabricació 
i instal·lació de tot tipus de 
productes, instruments i 
maquinària de neteja, higie-
ne i desinfecció en general, 
és a dir, industrial, hostaleria 
i domèstica. Capital: 3.125 
euros. Administradors: 
Ricardo Dupla Leon, Jorge 
Dupla Leon. Adreça: Mare de 
Déu del Carme, 18.

Canovelles

S’ha constituït la societat 
Esgeda Canovelles, SL, dedi-
cada a la gestió i comercialit-
zació d’un punt de venda de 
LAE (Loterias y Apuestas del 
Estado). Capital: 3.010 euros. 
Administrador: David Col-

menero Fernández. Adreça: 
Riera, 39. 

Granollers

S’ha constituït la societat 
Maquinària Arsenal, SL, 
dedicada a la compra-ven-
da, importació, exportació 
de tot tipus de maquinària 
i accessoris, consumibles, 
eines i instruments o uten-
silis necessaris per a la seva 
explotació i funcionament 
inclosos metalls i ferralles. 
Capital: 3.010 euros. Admi-
nistrador: Stefan Petrovnay-
denov. Adreça: plaça Can 
Mònic, 2.

La Llagosta

La societat Construmat Peña 
la Rosa, SL, dedicada al nego-
ci de construcció i reforma 
d’immobles i la execució de 
tota classe d’obres per comp-
te propi i de tercers. La pres-
tació de serveis de neteja, 
conservació i manteniments 
d’immobles, etc. Capital: 
3.010 euros. Administradora: 
Verónica Sánchez Rodríguez. 
Adreça: Jaume I, 18. 

Sta. M. de Palautordera

S’ha constituït la societat 
Arnau Llop, SL, dedicada al 
desenvolupament d’aplicaci-
ons informàtiques. Capital: 
3.100. Administrador: Arnau 
Llop Xirau. Adreça: Hospital, 
29. 

Sant Feliu de Codines

S’ha constituït la societat 
Binaex Servicios Veterinari-
os, SL, dedicada a la interme-
diació en la prestació de ser-
veis veterinaris relacionats 
amb la salut i benestar dels 
animals. Capital: 3.010 euros. 
Administrador: Hernan Ser-
na Duque. Adreça: Osona, 5. 

Vallgorguina

La societat Linorys, SL, 
dedicada a les activitats 
immobiliàries, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 142.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda 

fixat en 300.000 euros.

Canovelles

S’ha constituït la societat 
Valdicores, SL, dedicada a la 
compravenda a l’engròs i al 
detall, producció, promoció 
i distribució de tota classe 
de begudes i productes ali-
mentaris agropecuaris, com-
plements alimentaris i per al 
consum, etc. Capital: 3.006 
euros. Administrador: Jordi 
Valdvivia Nartínez. Adreça: 
Nou, 7.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Fiocommerce, SL, dedicada 
al màrqueting comercial per 
a la xarxa d’internet. Capital: 
3.005,06 euros. Administra-
dor: Joan Marc Fortuny Bres. 
Adreca: Bruniquer, 52.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Comercial Agustín Garcia 
Fernández, SL, dedicada al 
comerç a l’engròs d’aparells 
d’electrònica. Capital: 3.100 
euros.Administrador: Agus-
tín García Fernánedez. Adre-
ça: Colòmbia, 20.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Estanterías Bope Home, SL, 
dedicada a la compra ven-
da, importació, exportació, 
comercialització, distribució, 
instal·lació, i transport de 
productes i articles d’em-
magatzematge, prestatges, 
calaixos, penjadors, basti-
dors, ganxos, els seus suports 
i accessoris. Capital: 3.000 
euros. Administradora: Anna 
Maria Borrell Marin. Adreça: 
Aiguafreda, 16.

Montmeló

La societat Conducciones 
para la Dinámica de Fluidos, 
SL, dedicada les activitats de 
construcció especialitzada, 
ha fet una ampliació de capi-
tal per valor de 54.000 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 100.000 euros.


