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Total cedeix 
l’activitat de 
resines de Cray 
Valley a Arkema

Sant Celoni

EL 9 NOU

El grup químic francès Total 
ha iniciat la cessió de les 
seves activitats de resines 
fotoreticulars i resines per a 
recobriments al grup Arkema 
per un valor de 550 milions 
d’euros. Amb aquesta deci-
sió, que culminarà a finals 
d’aquest any, Total confirma 
la seva estratègia de reenfo-
car les seves activitats dins 
de la química d’especialitats.

Les activitats incloses en 
aquest projecte agrupen 
les resines de recobriments 
de Cray Valley, amb planta 
a Sant Celoni i Mollet, on 
treballen unes 200 persones. 
També hi ha les empre-
ses Cook Composites & 
Polymers i Sartomer. Fonts 
de la companyia asseguren 
que l’operació no suposarà 
cap canvi en les condicions 
laborals dels treballadors de 
les plantes vallesanes.

En conjunt, la divisió de 
resines del grup dóna feina 
a 1.750 persones a 13 països 
amb una xifra de negoci de 
850 milions l’any 2010, un 
20% més que el 2009.

Nova Opció per 
Parets proposa que 
es creï una targeta 
comercial al poble
Parets del Vallès

El Grup Municipal de Nova 
Opció per Parets (NOPP), 
que lidera l’exalcaldessa 
Rosa Martí, ha presentat 
una proposta de resolució 
a l’Ajuntament en la qual 
demana donar suport als 
botiguers posant en funcio-
nament una targeta comer-
cial pròpia, com tenen altres 
municipis.

PREUS AGRARIS
Llotja de Bellpuig (08-02-11)

CONILL: 1,65 (+0,05)
POLLASTRE VIU: blanc 0,99 (-0,07) - groc 1,65 (+0,11)
POLLASTRE SACRIFICAT.: 0,98 (=) - groc 1,51 (=)
OUS ROSSOS: xl: 1,01- l: 0,56- m: 0,45- s: 0,32
OUS BLANCS: xl: 1,01- l: 0,56- m: 0,45- s: 0,32
GALLINA LLEUGERA: 0,05 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,42-0,45-0,50 (=)
GALLINA PESADA: 0,65 (=)
GALL: 0,18 (=)
ESTRUÇ: 1,80 (=)

Llotja de Vic (12-2-11)

PORC: 1,617-1,629 (+0,057)
GARRINS RAÇA: recollida: 20-22 (=)
PARTIDA GRAN: 43,50-45 (+4)
ANOLLS (des de 321 kg): 3,67-3,56-3,32-3,15-2,20 (-0,03)
VEDELLS (261 a 320 kg): 3,75-3,59-3,40-3,20-2,25 (-0,03)

VEDELLS (200 a 260 kg): 3,81-3,65-3,46-3,27-2,28 (-0,03)
VEDELLA (261 a 300 kg): 3,92-3,72-3,57-3,25-2,88 (=)
VEDELLA (221 a 260 kg): 4,06-3,86-3,66-3,34-2,80 (=)
VEDELLA (180 a 220 kg): 4,11-3,87-3,66-3,40-2,77 (=)
VACA: 2,68-2,52-2,17-1,78-1,47-1,37 (=)
FRISÓ: 40-100 (=)
ENCREUAT: 115-230 (=)

Mercolleida (11-02-11)

PORC VIU selecte: 1,225 (+0,043)
LLETÓ 20 kg: 40 (+5)
XAI (23 a 25 kg): 2,70 (=)
XAI (25 a 28 kg): 2,65 (=)
OVELLA DE VIDA: 60/u (=)
BLAT PINSO: 257/t (=)
BLAT PA: 260/t (=)
MORESC: 243/t (+2)
ORDI LLEIDA: 234/t (=)
ALFALS 1a: 168/t (+4)

 Llotja de Barcelona (08-02-11)

GARROFA: 144/t  (=)

GARROFA FARINA: 142/t (+1)

SOJA: 350/t (-4)

MORESC UE: 246/t (=)

BLAT: 265/t (=)

ORDI PAÍS: 239/t (=)

FARINA DE PEIX: 710/t (=)

SORGO: 234 (=)

MILL: 445 (=)

COLZA: 252 (-6)

Grans del Lluçanès / Saipol 07/13-02-11)

GRA DE COLZA (collita 2011): 425e/t (+1,75) Barcelona; 

425e/t (+1,75) Girona; 422e/t (+1,75) Lleida. (Origen 

productor).

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Granollers

S’ha constituït la socie-
tat Amenagements Bois 
Barcelona, SL, dedicada       
a la producció i comercia-
lització a l’engròs i al detall 
de tot tipus de fusta, en 
especial, fustes tecnològi-
ques i de combustió, així 
com tot tipus de ferrete-
ria. Capital: 50.000 euros. 
Administrador: Florence 
Sas. Adreça: N-152, Km 
24,9. Polígon industrial Coll 
de la Manya.

Parets del Vallès

La societat Publimedia 
Informática Interactiva, 
SL, dedicada a la consulta 
d’aplicacions informàti-
ques i subministrament de 
programes d’informàtica 
i activitats de consultoria 
informàtica, ha fet una 
ampliació de capital per 
valor de 7.572,75 euros. El 
capital resultant subscrit 
queda fixat en 16.587,93 
euros. 

Les Franqueses del Vallès

La societat Estrucad Metàl-
lics, SA, dedicada a la cons-
trucció d’estructures metàl-
liques i naus industrials, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 333.840 euros. 
El capital resultant subs-
crit queda fixat en 957.840 
euros. El capital resultant 
desemborsat queda fixat en 
957.840 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Top Devices, SL, dedicada 
a la investigació, desen-
volupament i innovació 
de tecnologies relaciona-
des amb la indústria en 
general. Suport per assolir 
objectius per R+D+I, inter-
nacianolització de patents, 
etc. Capital: 20.00 euros. 
Administradors: José Luís 
Benavides Malo, Julio 
Roca Moncada. Adreça: 
Barcelona, 3-5. 

Granollers

La societat Jofetrans, SL, 
dedicada a l’emmagatze-
matge, distribució i trans-
port de qualsevol producte 
i mercaderies, agències de 
transport, ha fet una ampli-
ació de capital per valor de  
10.012,86 euros.  El capital 
resultant subscrit queda 
fixat en 21.023,40 euros.

La Garriga

La societat Sindelar Inno-
vacions, SL, dedicada a la 
promoció, urbanització i 
parcel·lació de terrenys i 
compravenda al comptat 
o a terminis, permutes i 
qualsevol altre dispositiu 
d’administració de finques, 
tant rústiques com urba-
nes, etc., ha fet una ampli-
ació de capital per valor de 
82.000,44 euros.  El capital 
resultant subscrit queda 
fixat en 103.035,44 euros. 

Lliçà de Vall

La societat EGO Applicance 
control, SL, dedicada a la 
fabricació, importació, 
exportació, distribució, 
comercialització i venda, 
així com la investigació i 
desenvolupament de mate-
rials i aparells elèctrics per 
components i accessoris, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 1.091.083,66 
euros. El capital resultant 
subscrit queda fixat en  
2.213.145,66 euros. 

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
Siministros, Aplicaciones 
i Procesos, SL, dedicada 
a la instal·lació, manteni-
ment i reparació de qual-
sevol tipus d’instal·lació 
industrial, el disseny i la 
fabricació de maquinària i 
equips per a la indústria, la 
compravenda a l’engròs i al 
detall de material elèctric. 
Capital: 3.020 euros. Admi-
nistradors: Pedro Romero 
Fernandez, Placinemiliano 

Górriz. 
 
Vilalba Sasserra

S’ha constituït la societat 
Cofrenet Telecom, SL, 
dedicada a la programació 
i enginyeria de sistemes 
informàtics, així com el 
seu manteniment, tant per 
serveis subcontractats com 
empreses participants d’al-
tres empreses o grups. Capi-
tal: 3.006 euros. Adminis-
trador: Juan Manuel Garcia 
Gimenez. Adreça: carretera 
Vella, 12. 
  
Martorelles 

S’ha constituït la societat 
Iberics Show Diferent, 
SL, dedicada a l’explota-
ció de bars i restaurants 
amb espectacle i joc de 
billar, ping-pong, bitlles 
i altres jocs recreatius. 
Capital:  20.000 euros. 
Administrador: Maria Rosa 
Soler Montaño. Adreça: 
Barcelona, 5.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
SP2 Patrimonial 85 90, SL, 
dedicada a la promoció 
immobiliària en general, 
incloses la compra, la venda 
i el lloguer de tota classe 
de finques rústiques i urba-
nes. Capital: 80.000 euros. 
Administradora: Maria 
Isabel Pérez Pérez. Adreça: 
Sant Pere, 7.

Santa Maria de 

Palautordera

La societat Charly Toys, SL, 
dedicada a la distribució 
de joguets de fusta d’alta 
qualitat, ha fet una ampli-
ació de capital per valor de 
149.890 euros. El capital 
resultant subscrit queda 
fixat en 152.900,00 euros. 

Cardedeu

La societat Express Service 
Automovil 3030, S, dedica-
da al comerç al detall d’ac-
cessoris i peces de recanvi 

per a vehicles terrestres, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 2.735,46 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 5.741,46 
euros. 

Sant Pere de Vilamajor

La societat Jardins Jordi 
Soriano, SL, dedicada a la 
jardineria en general, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 1.989 euros. El 
capital resultant subscrit 
queda fixat en 4.995 euros. 

La Roca del Vallès

La societat Pradesgroup 
Auto, SL, dedicada a l’ad-
quisició, tinença i alienació 
de valors immobiliaris i 
participacions en altres 
societats, amb excepció 
d’activitats reservades a 
les institucions d’inversió 
col·lectiva, etc., ha fet una 
ampliació de capital per 
valor de 2.690.460 euros. El 
capital resultant subscrit 
queda fixat en 4.478.650 
euros. 

Parets del Vallès

La societat Tecnopolimers, 
SA, dedicada a la fabri-
cació i comercialització 
d’articles de plàstic, ha 
fet una ampliació de capi-
tal per valor de 6.731,33 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ficat en 
66.832,54 euros. El capital 
desemborsat queda fixat 
en 66.832,54 euros. 
 
Granollers

S’ha constituït la societat 
Grupo Lando-tabar, SL, 
dedicada a la promoció, 
organització de tot tipus 
d’espectacles i exposicions, 
servei de bar, restaurant, 
hotels, discoteques, bars 
musicals, cafeteries, pro-
mocions audiovisuals, etc. 
Capital: 3.100 euros. Admi-
nistradora: Anna Maria 
Lera Blasco. Adreça: rbla. 
Josep Tarradellas, 3. 


