
Dilluns, 15 d’octubre de 2012

ECONOMIA 20 NOU9EL

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Parafarmàcia Lowcost, SL, 
dedicada a la compra i venda, 
a l’engròs i al detall, també 
a través d’internet, així com 
exportació i importació d’ar-
ticles de cosmètica, dermo-
farmàcia, dietètica, estètica, 
i ortopèdia, entre d’altres. 
Capital: 3.010 euros. Admi-
nistrador: Adrian Arribas 
Gamez. Adreça: passatge de 
la Igualtat, 6.

Sant Celoni

La societat Mecherodesol, 
SL, dedicada al disseny, 
fabricació, comerç a l’engròs 
i al detall, importació, expor-
tació i fabricació de tot tipus 
de regals. Capital: 11.400 
euros. Administradors: 
Pau Casals Peciller, Carlos 
Naharro Alba. Adreça: C-35, 
Km. 56,45. 

Sant Antoni de Vilamajor

La societat Wayout Group 
Out Sourcing Services, SL, 
dedicada a l’externalització 
de la gestió parcial o integral 
de desplaçaments i viatges 
corporatius, disseny, plani-
ficació, execució, seguiment 
i control de programes i 
polítiques de viatges, entre 
d’altres. Capital: 5.000 euros. 
Administrador: Manel 
Màrquez Martínez. Adreça: 
Lleida, 50. 

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat  
Proflex Europe, SL, dedicada 
a la fabricació, importació, 
exportació, intermediació, 
comercialització a l’engròs 
i al detall de motocicletes, 
bicicletes, complements i 
productes accessoris, pro-
ductes de roba i articles per a 
la pràctica esportiva. Capital: 
5.000 euros. Administrador: 
Manel Naqui Pintor. Adreça: 
Llevant, nau 4.  

Sant Antoni de Vilamajor

S’ha constituït la societat  

Excavacions Abante, SL, 
dedicada a la promoció, 
construcció, compravenda i 
lloguer d’immobles, excepte 
el lloguer financer. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Juan José Jimenez Perales. 
Adreça: Alfou, 15. 
 
Granollers

S’ha constituït la societat 
Aparcaments Terra Con-
queridors, SL, dedicada a la 
construcció, instal·lacions 
i manteniment, comerç a 
l’engròs i al detall, distribu-
ció comercial, importació i 
exportació, activitats immo-
biliàries, activitats professi-
onals, indústries manufactu-
reres i tèxtils. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Carlos 
Rubia Quintana. Adreça: 
Montserrat Roig, 9. 

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Rolling and Process Services, 
SL, dedicada a la prestació 
de serveis en qualsevol lloc 
del món, supervisió i mun-
tatges, assessorament tècnic 
en general, tant mecànic, 
com elèctric i electrònic 
per a màquines i equips per 
a indústria. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Este-
ban Antich Lopez. Adreça: 
Matias Roca, 28. Casa G.  
 
Caldes de Montbui

La societat Berbodi Europea, 
SL, dedicada a la importa-
ció, exportació, distribució, 
comercialització i venda de 
productes agrícoles, cereals, 
farines, llavors, pinsos, segó 
i residus de la molinada de 
cereals i palla, ha fet una 
ampliació de capital per 
valor de 239.999,61 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda fixat en 1.029.721,16 
euros.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
Covello Puell, SL, dedicada a 
les activitats pròpies de res-

taurant i pizzeria. Capital:      
83.240 euros. Administra-
dora: Judith Puell Masachs. 
Adreça: Fra Benet, 3.  

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Nolter 1317, SL, dedicada a 
la compravenda i intermedi-
ació de tota classe de finques 
rústiques i urbanes, promo-
ció, construcció sobre aques-
tes de tota classe d’edifica-
cions, la seva rehabilitació, 
venda o lloguer no financer. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Alfonso Rodri-
guez Bonilla. Adreça: Raiger, 
s/n. 

Granollers

La societat Garcia Mesas 
Automocions, dedicada a la 
compra, venda, importació, 
exportació i reparació de 
vehicles automòbils, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 179.994 euros. El 
capital resultant subscrit 
queda fixat en 383.000 euros. 

Cardedeu

S’ha constituït la societat  
Anuncios Clasificadors Val 
d’Aran Working Network, 
SL, dedicada a la promoció, 
màrqueting i publicitat a 
través d’internet i similars, 
així com la realització de 
programes i serveis infor-
màtics i la seva comercialit-
zació. Capital: 8.000 euros. 
Administrador: Anton 
Aromi Font. Adreça: Mestre 
Falla, 34. 

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat 
Grup Serrot Serveis Inte-
grals, SL, dedicada a la cons-
trucció, instal·lacions, man-
teniment, comerç a l’engròs 
i al detall, distribució comer-
cial, importació, exportació 
i activitats immobiliàries, 
indústries manufactureres i 
tèxtils, entre d’altres. Capi-
tal: 3.006 euros. Administra-
dor: Raül Martínez Torres. 

Adreça: Esport, 15. 

Granollers

S’ha constituït la societat 
Mariona Pale, Odontologia 
Estética, SL, dedicada a la 
prestació de serveis mèdics, 
en especial els d’odontologia 
i estomatologia, instal·lació, 
explotació o col·laboració 
amb centres mèdics en règim 
d’intermediació entre el cli-
ent i el professional. Capital: 
3.000 euros. Administradora: 
Maria Pale Roca. Adreça: 
Carles Riba, 2. 
  
Granollers

La societat Acedo & Ponseti, 
SL, dedicada a la prestació 
de serveis promocionals i 
patrocinis esportius i cul-
turals, inclosa l’explotació 
dels drets d’imatge, l’orga-
nització d’esdeveniments i 
espectacles esportius, entre 
d’altres. Capital: 3.010 euros. 
Administradors: Alexandre 
Ponseti Viaplana, Pol Garcia 
Acedo. Adreça: Jaume Bal-
mes, 18.  
 
Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Patxac Produccions, SL, 
dedicada a totes aquelles 
activitats relacionades amb 
els serveis d’alimentació i 
altres serveis propis de la 
restauració. Capital: 3.100 
euros. Administrador: Ber-
nat Fugarolas Ferrer. Adreça: 
Sant Josep, 75. 

La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat 
Marcala Consulting, SL, 
dedicada a la construcció, 
instal·lacions i manteniment, 
comerç a l’engròs i al detall, 
distribució comercial, impor-
tació i exportació, activitats 
immobiliàries, activitats pro-
fessionals, indústries manu-
factureres i tèxtils. Capital: 
12.000 euros. Administra-
dora: Maria del Consuelo 
Aranda Miranda. Adreça: Les 
Ginestes, 31. 

La Cambra crea 
un punt de servei 
al Baix Montseny

Sant Celoni

La Cambra de Comerç posa 
en funcionament un punt de 
servei al Baix Montseny, en 
una continuació de la política 
d’apropar els serveis a l’em-
presariat. El punt s’obrirà a 
Can Ramis i la presentació es 
farà aquest dijous, dia 18 a 
les 6 de la tarda. La Cambra 
disposa de la seu de la dele-
gació, al nou edifici de Can 
Muntanyola de Granollers, i 
d’una antena local a Mollet. 
A aquests equipaments 
s’afegeix ara el que obrirà a 
Sant Celoni, per atendre la 
demanda dels empresaris del 
Baix Montseny.

Granollers analitza   
el paper de les dones 
en les empreses

Granollers

La conciliació de la vida 
personal i familiar o la igual-
tat efectiva entre dones i 
homes seran alguns dels 
aspectes que es tractaran en 
la jornada que, sota el títol 
Empresàries, emprenedores i 
talent femení, han organitzat 
l’Ajuntament de Granollers 
i el Centre d’Informació i 
Recursos per a Dones. La 
jornada, que es farà dimecres 
a Can Muntanyola, inclou 
les experiències de quatre 
empresàries.

Parets acull una 
jornada sobre 
màrqueting digital

Parets del Vallès

Empresaris de Parets tenen 
l’oportunitat de prendre con-
tacte amb els negocis a través 
de la xarxa amb una sessió 
que ha organitzat l’Ajunta-
ment per aquest dimarts. 
Aquesta formació s’emmarca 
en la creació d’una platafor-
ma electrònica de serveis per 
a empresaris del Baix Vallès.

PREUS AGRARIS

Llotja de Bellpuig (9-10-12)

CONILL: 2,10 (+0,05)
POLLASTRE VIU: blanc 1,11 (–=) - groc 1,00 (–0,05)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,86 (=) - groc 1,53 (–0,07)
OUS ROSSOS: xl: 1,63- l: 1,24- m: 0,99- s: 0,75
OUS BLANCS: xl: 1,63- l: 1,24- m: 0,99- s: 0,75
GALLINA LLEUGERA: 0,13 (=)
GALLINA SEMIPESADA: 0,50-0,53-0,58 (=)
GALLINA PESADA: 0,42 (=)
GALL: 0,18 (=)
ESTRUÇ: 1,80 (=)

Llotja de Vic (13-10-12)

PORC: 1,973-1,985 (-0,014)
GARRINS RAÇA: recollida: 19-21 (=)
PARTIDA GRAN: 47,50-49 (+1)
ANOLLS (des de 321 kg): 4,03-3,92-3,74-3,45-2,53 (=)

VEDELLS (261 a 320 kg): 4,11-3,95-3,82-3,54-2,58 (=)
VEDELLS (200 a 260 kg): 4,14-3,98-3,85-3,54-2,58 (=)
VEDELLA (261 a 300 kg): 4,13-3,93-3,94-3,58-3,24 (=)
VEDELLA (221 a 260 kg): 4,33-4,13-3,99-3,73-3,22 (=)
VEDELLA (180 a 220 kg): 4,38-4,14-3,99-3,79-3,25 (=)
VACA: 3,17-3,01-2,70-2,50-2,20-2,05 (=)
FRISÓ: 35-100 (=)
ENCREUAT: 110-230 (=)

Mercolleida (11-10-12)

PORC VIU selecte: 1,492 (=) 
LLETÓ 20 kg: 37,50 (+1) 
XAI (23 a 25 kg): 3,55 (=)  
XAI (25 a 28kg): 3,40 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)  
BLAT PINSO: 269/t (=) 
BLAT PA: 271/t (=)  
MORESC: 245/t (–2)  
ORDI LLEIDA: 250/t (=) 
ALFALS 1a: 218/t (=) 

 Llotja de Barcelona (9-10-12)

GARROFA: 215 (+10)

GARROFA FARINA: 200 (–5)

SOJA: 475/t (+15)

MORESC UE: 252/t (=)

BLAT: 270/t (=)

ORDI PAÍS: 252/t (=)

FARINA DE PEIX: 745/t (=)

GIRASOL: 250/t (=)

MILL: 385/t (=)

COLZA: 310/t (+3)

SORGO: 242/t (–7)

Grans del Lluçanès / Saipol

GRA DE COLZA: Preus segons collita.


