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ECONOMIA 24 NOU9EL

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Caldes de Montbui

La societat Gestión Integral 
de Servicios de Emergencia, 
SL, dedicada a la gestió, 
prestació de serveis inte-
grals de transport sanitari i 
social, atenció d’emergèn-
cies, així com la formació 
de personal i investigació i 
desenvolupament d’aques-
tes activitats, etc. ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 601 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
fixat en 3.607 euros.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
Fito-Llobet-Moncunill 
Economistes, SL, dedicada 
l’activitat pròpia del exercici 
de la consultoria comptable 
i fiscal, formació en el àrea 
de comptabilitat, personal i 
fiscal, destinades a persones 
físiques i jurídiques. Capital: 
3.200 euros. Administra-
dors: Juan Llobet Dalmases, 
Vicenç Moncunill Mira. 
Adreça: Anselm Clavé, 42. 

Lliçà D’amunt

S’ha constituït la societat 
Statistical Paterns, dedicada 
a l’adquisició, tinença, direc-
ció i gestió per compte propi 
d’accions, participacions i 
altres valors dels fons d’enti-
tats residents o no residents 
en el territori espanyol, 
etc. Capital: 3.006 euros. 
Administrador: Oriol Riera 
Garcia. Adreça: Gavina, 25. 

Granollers

S’ha constituït la societat 
Maluvata, SL, dedicada a 
la tinença i administració 
de béns immobles. Capital: 
882.229 euros. Administra-
dora: Lucia Muiña Suarez. 
Adreça: Vicenç Albarranch, 
6. 

Granollers

S’ha constituït la societat 
Fuster Lawyers & econo-
mists, SL, dedicada a la 

prestació de serveis professi-
onals compresos en el àmbit 
de l’exercici professional 
d’economistes i advocats, 
activitats pròpies d’assesso-
rament fiscal, jurídic, eco-
nòmic, laboral, etc. Capital: 
30.000 euros. Administra-
dor: Jordi Fuster Quintana, 
Jordi Molist Sola. Adreça: 
Equador, 1. 

Sant Antoni de Vilamajor

La societat Sould Park, SL, 
dedicada a la instal·lació i 
explotació de fires i atrac-
cions ambulants i tot allò 
relacionat amb el món de 
l’espectacle, ha fet una 
ampliació de capital per 
valor de 284.285,02 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 287.290,02 
euros. 

Caldes de Montbui

La societat Patvicar, SA, 
dedicada a la compravenda, 
adquisició, construcció, 
explotació, administració 
de finques rústiques i urba-
nes, lloguer, subscripció 
i adquisició d’accions i 
participacions, ha fet una 
ampliació de capital per 
valor de 399.913,45 euros. El 
capital resultant subscrit i 
desemborsat queda fixat en  
700.419,50 euros.

Les Franqueses del Vallès

La societat Bosch & Clavell, 
SL, dedicada a l’exportació 
de tecnologia metal·lúrgica i 
el seu corresponent assesso-
rament tècnic, compravenda 
de material metal·lúrgic de 
tot tipus, assessorament tèc-
nic, comptable, fiscal i finan-
cer, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 170.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda fixat en 
173.006 euros. 

L’Ametlla del Vallès

La societat Cesc i Fills, SL, 
dedicada al lloguer, permuta 

compravenda de solars, naus 
industrials, edificis de pisos, 
habitatges unifamiliars, 
locals comercials, pàrquings, 
així com la promoció, cons-
trucció, venda i edificació, 
ha fet una ampliació de 
capital per valor de 177.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda fixat en 
517.792 euros. 
 
Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Pantallas Gil, SL, dedicada 
a la fabricació de pantalles 
per a làmpades i articles 
de decoració i us domèstic 
del paper, cartró i plàstic. 
Capital: 3.250 euros. Admi-
nistrador: Josefa Bagaria 
Barberan. Adreça: Ernest 
Lluch, 39C. 

La Llagosta

S’ha constituït la societat 
Auto Reparacions Maresme, 
SL, dedicada a les repara-
cions en general de carros-
series, mecànica, pintura 
i planxa de tota classe de 
vehicles automòbils. Capi-
tal: 3.020 euros. Adminis-
trador: Josep Maria Balcells 
Basach. Adreça: Doctor 
Ferran, 48. 

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Deglis i Bagmas, SL, dedica-
da al lloguer de béns immo-
bles per conte pròpia i la 
compra-venda i administra-
ció de tota classe de finques 
rústiques i urbanes. Capital:  
40.010 euros. Administra-
dora: Anna Masdeu Bagaria. 
Adreça: Ernest Lluch, 39. 

Santa Maria de 

Palautordera

S’ha constituït la societat 
Dresses Sports Design, 
SL, dedicada a la prestació 
de serveis de publicitat, 
mitjançant anunics, rètols,  
folletons, pel·lícules publi-
citàries a través de radio, 

televisió, publicitat àrea i 
altres mitjans de creació i 
difusió d’anuncis. Capital: 
6.000 euros. Administrador: 
Ricardo Jove Rimbau. Adre-
ça: Mestre Nicolau, 6, nau 3. 
Polígon industrial Sud. 

Cardedeu

S’ha constituït la societat A 
La Una, SL, dedicada alco-
merç minoritari de produc-
tes tèxtils, confenfeccionats 
per a la llar, catifes i simi-
lars, i articles de tapisseria, 
de roba de vestir i tocats. 
Venda d’accessoris de vestir, 
com per exemple ventalls. 
Capital: 3.100 euros. Admi-
nistradora: Laura Maria Diaz 
López. Adreça: Santiago 
Russinyol, 31. 

Cardedeu

La societat Gabinet Tramits, 
SL, dedicada a l’administra-
ció de finques tant rústiques 
com urbanes, intermediació 
en compra, venda o traspàs 
de les esmentades, així com 
qualsevol servei administra-
tiu que necessiti representa-
cions comercials de tercers 
ha fet una ampliació de capi-
tal per valor de 35.008,25 
i 7.242,05 euros. El capital 
resultant subscrit de les 
dues operacions queda fixat 
en 51.265,30 euros.

Caldes de Montbui

La societat JP Caldas, SL, 
dedicada a l’explotacions 
agràries, prestació de ser-
veis agropecuaris, inclòs el 
moviment de terres, comer-
cialització i distribució de 
productes agraris, adobs i 
terres, ha fet una amplia-
ció de capital per valor de   
396.643,74 euros. El capital 
resultant subscrit queda 
fixat en 830.875. Després ha 
fet una reducció de capital 
per valor de 300.150 euros. 
El capital resultant subs-
crit queda fixat en 530.725 
euros.  

PREUS AGRARIS
Llotja de Bellpuig (15-05-12)

CONILL: 1,90 (=)
POLLASTRE VIU: blanc 1,32 (=) - groc 1,20 (+0,05)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,17 (=) - groc 1,80 (+0,07)
OUS ROSSOS: xl: 1,45- l: 1,25- m: 1,15- s: 0,95
OUS BLANCS: xl: 1,45- l: 1,25- m: 1,15- s: 0,95
GALLINA LLEUGERA: 0,05 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,50-0,53-0,58 (=)
GALLINA PESADA: 0,42 (-0,13)
GALL: 0,18 (=)
ESTRUÇ: 1,80 (=)

Llotja de Vic (19-5-12)

PORC: 1,747-1,759 (+0,022)
GARRINS RAÇA: recollida: 16-18 (-2)
PARTIDA GRAN: 46,50-48 (-2)
ANOLLS (des de 321 kg): 4,00-3,79-3,71-3,60-3,71 (EUR -0,06)
VEDELLS (261 a 320 kg): 4,08-3,92-3,79-3,69-2,73 (EUR -0,06)
VEDELLS (200 a 260 kg): 4,11-3,95-3,82-3,69-2,73 (EUR-0,06)

VEDELLA (261 a 300 kg): 4,07-3,87-3,75-3,46-3,14 (EUR -0,06)
VEDELLA (221 a 260 kg): 4,21-4,01-3,84-3,55-3,04 (EUR -0,06)
VEDELLA (180 a 220 kg): 4,46-4,02-3,84-3,61-3,01 (EUR -0,06)
VACA: 2,97-2,96-2,65-2,45-2,15-2,00 (=)
FRISÓ: 50-115 (=)
ENCREUAT: 125-245 (=)

Mercolleida (11-05-12)

PORC VIU selecte: 1,322 (+0,016)
LLETÓ 20 kg: 37(-1)
XAI (23 a 25 kg): 2,60 (-0,10)
XAI (25 a 28kg): 2,45 (-0,10)
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)
BLAT PINSO: 232/t (-3)
BLAT PA: 232/t (-3)
MORESC: 229/t (-2)
ORDI LLEIDA: 225/t (-4)

ALFALS 1a: 204/t (=)

 Llotja de Barcelona (15-05-12)

GARROFA: 222/t  (+2)

GARROFA FARINA: 220/t (+2)

SOJA: 412/t (+8)

MORESC UE: 234/t (-3)

BLAT: 235/t (-3)

ORDI PAÍS: 232/t (-3)

FARINA DE PEIX: 725/t (=)

GIRASOL: 225 (=)

MILL: 385 (=)

COLZA: 293 (-2)

SORGO: 195

Grans del Lluçanès / Saipol 14/20-05-12)

GRA DE COLZA (collita 2012): 418,25 e/t (-21,75) 

Barcelona. (Origen productor).

Prop de 200 veïns de 
Parets han sol·licitat 
una feina a la nova 
residència
Parets del Vallès

Prop de 200 usuaris del 
Servei Local d’Ocupació de 
Parets (SLOP) han lliurat 
sol·licituds per als diferents 
perfils de llocs de treball 
que s’hauran de cobrir a la  
Residència per a la gent gran 
i centre de dia Pedra Serrada, 
que s’inaugurarà l’1 de juliol. 
Les prop de 200 sol·licituds 
només fan referència a les 
que es van entregar durant 
els dos primers dies del ter-
mini d’inscripcions, entre 
el 2 i el 14 d’aquest mes. Els 
perfils professionals que se 
cerquen són de gerocultors, 
terapeutes ocupacionals, 
educadors socials, inferme-
res, administratius, recepci-
onistes, cuiners i personal de 
neteja, entre d’altres. També 
particulars i empreses de 
Parets que vulguin cobrir 
serveis externs com fisioterà-
pia o podologia. 

El Centre d’Ocupació 
del Baix Montseny 
fa unes jornada sobre 
exportació
Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant 
Celoni, en col·laboració amb 
l’Associació d’emprenedors 
del Baix Montseny i la Gene-
ralitat, organitzen el proper 
29 de maig una jornada d’ini-
ciació a l’exportació adreçada 
a les empreses de la zona que 
s’estiguin plantejant obrir-se 
als mercats internacionals. 
Durant tot el matí, diversos 
experts d’ACC1Ó de la gene-
ralitat posaran a l’abast de 
les empreses la informació 
i les eines necessàries per 
posar en marxa l’exportació. 
A més, els assistents obtin-
dran un full de ruta persona-
litzat per iniciar el procés. El 
nombre de places està limitat 
a 20 persones.


