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EL 9 NOU

ECONOMIA

L’empresa ha participat en un programa que vincula cura ambiental i competitivitat

sectors com la farmàcia, la
cosmètica, l’alimentació i la
indústria química.
Són envasos amb un dis-

seny que ha evolucionat poc
en els últims anys i que, en
canvi, ha de competir amb
materials més competitius
des del punt de vista econòmic. Per això, a partir d’un
treball intern a l’empresa,
va definir noves solucions
de disseny que van donar
com a resultat un tub més
lleuger i sense tap, aplicable
a productes monodosi, i amb
una aplicació d’esmalt transparent per fer visible que la
primera matèria principal és
l’alumini.
El resultat d’aquest treball
interdepartamental a l’empresa ha estat una reducció
del 15% en el cost unitari del
producte (perquè s’utilitza
menys material i és més barat
de transportar). La firma ha
pogut, d’aquesta manera,
consolidar la cartera de clients i arribar a d’altres que
volen aportar valor ambiental
a la seva cadena de producció.
Per a l’empresa, a més, suposa reduir la dependència a les
elevades fluctuacions de preu
i disponibilitat de la primera
matèria principal, l’alumini.
A la comarca, també ha
incorporat millores ambientals KH Lloreda, de
Canovelles. L’autoexigència
en qüestions ambientals li va
permetre obtenir la primera
ecoetiqueta per a un producte desgreixador. Destaca per
la seva reducció de residus.

es, activitats professionals,
indústries manufactureres i
tèxtils, Capital: 3.006 euros.
Administrador: Carlos Parra
Hernández. Adreça: Jaume
Balmes, 6. ,

hostaleria i restauració. Capital: 3.000 euros. Administradors: Ana Karina Gutierrez
Jimenez, Manuel Dominguez
Belmonte. Adreça: Mallorca,
20.

venda de restaurants, cafeteries, bars, hostals i fondes.
Capital: 3.100 euros. Administradora: Natalia Montagut
Jam. Adreça: carretera de
Caldes km. 7,1.

Parets del Vallès

Parets del Vallès

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat
Menjacole, SL, dedicada a
l’elaboració, preparació i
venda de menjars a empreses i col·lectivitats. Capital:
20.000 euros. Administrador:
Manuel Guerrero Guerrero.
Adreça: Xaloc, 1. Centre de
Negocis del Vallès.

S’ha constituït la societat
Experglass, SL, dedicada a
la fabricació, manipulació
i comercialització de tota
classe de vidres i elements
accessoris i complementaris.
Capital: 3.000 euros . Administrador: Antoni Masclans
Ramoneda. Adreça: Barcelonès, 36.

S’ha constituït la societat
Abolafio Serveis i Manteniment SL- Air Ambient,
SA, dedicada a l’execució
de serveis de manteniment
preventiu o correctiu d’instal·
lacions de climatització de
centre Asepeyo, mútua d’accidents de treball i activitats
professionals. Capital: 3.000
euros. Gerent: Jorge Xavier
Abolafio Doncel. Adreça:
Lliçà, 2, nau 13.

Witte y Solà redueix els costos de
producció dels envasos d’alumini
Sant Fost de C.
EL 9 NOU

El redisseny del tub d’alumini per a envasat ha incidit
en una clara reducció dels
costos de producció de l’empresa Witte y Solà, de Sant
Fost. L’empresa és una de les
participants del programa
Laboratori Econnovació,
que impulsen l’Obra Social
de La Caixa, la Fundació
Fòrum Ambiental i en qual
col·labora la patronal Foment
del Treball. Aquest programa
posa en relació les actuacions
de millora ambiental amb la
competitivitat de les empreses. És un programa variat
que, entre les seves funcions hi ha la de difondre les
actuacions més rellevants de
les empreses que han pogut
millorar la competitivitat
gràcies a la introducció de
criteris ecològics en les seves
innovacions.
Witte y Solà, una empresa
familiar fundada el 1968, es
dedica a la producció de tubs

La planta de Witte y Solà, a Sant Fost, que fabrica tubs d’alumini des de l’any 1968

d’alumini per a envasat. A
través de l’alumini, aconsegueix un envàs reciclable i
lleuger amb una mida ideal

per contenir productes de
certa densitat. Es presenta, a
més, com un envàs adequat
per protegir productes de

ACTUALITAT EMPRESARIAL
Sant Feliu de Codines

S’ha constituït la societat
Frelor 13, SL, dedicada
al muntatge de tot tipus
d’instal·lacions i maquinària
d’hostaleria i restauració,
el manteniment, reparació
i conservació de tot tipus
d’instal·lacions de maquinària d’hostaleria i restauració.
Capital: 3.100 euros. Administrador; Jonathan Gutierrez
Encinas. Adreça: Estatut, 13.
Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat
Tapizadors-MCGR-Alvarez,
SL, dedicada a la fabricació
de tapissos, cadires, butaques
i elements del mateix tipus.
Capital: 3.012 euros. Administrador: Esteban Alvarez
Lorenzo. Adreça: treball, 16.
La Garriga

S’ha constituït la societat
Monte Rocabruna, SLNE,
dedicada a l’activitat turística
i en especial la restauració,
així com activitats de formació. Capital: 3.012 euros.
Administradora: Elisenda
Moreno Monte.
Adreça: El Passeig, 99.
Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat
Decaicor, 2012, SL, dedicada
a l’execució de tota classe

d’operacions immobiliàries,
compravenda de finques
rústiques i urbanes, urbanització, parcel·lació i reparcel·
lació de terrenys i execució
d’obres, entre d’altres. Capital: 12.000 euros. Administrador: Jose Maria Cabo Serra.
Adreça: Sant Valerià, 89.
Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat
Misuko Impex, SL, dedicada
al turisme, hostaleria i restauració. Capital: 3.000 euros.
Administrador: Luis Lecha
Pulido. Adreça: Avel·lí Xalabarder, 48.

Sant Celoni
Granollers

S’ha constituït la societat
Cramif 2014, SL, dedicada a
la prestació de serveis propis de cafeteria i gelateria.
Capital: 10.000 euros. Administrador: Maria del Carmen
rodríguez Aragon, Ivan Mirela Florentina. Adreça: plaça
Josep Maria Folch i Torres,
16.
La Llagosta

S’ha constituït la societat
Vostravite, SL, dedicada a la
construcció, instal·lacions i
manteniment, comerç a l’engròs i al detall, distribució
comercial, importació i exportació, activitats immobiliàri-

S’ha constituït la societat Gaia Eco Botigues, SL,
dedicada a la manipulació,
elaboració, compra i venda,
importació i exportació i
comercialització, a l’engròs
i al detall, de tot tipus de
productes ecològics i de tot
tipus de productes d’alimentació en general. Capital:
3.100 euros. Administrador:
Aleix Romero Pallas. Adreça:
Major, 77.
Martorelles

S’ha constituït la societat
Mercalient, SL, dedicada al
coeerç a l’engròs i al detall,
distribució comercial, importació i exportació, turisme,
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L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat
Estelnet M. P. N, SL, dedicada a la construcció, instal·
lacions i manteniment,
comerç a l’engròs i al detall,
principalment de peces de
vestir i calçat. Comerç al
detall per correspondència o internet, distribució
comercial i importació, entre
d’altres. Capital: 3.000 euros.
Administradora: Maria de las
Mercedes Peris Nuñez. Adreça: Garrofer, 11.
Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat El
Nou Pinar de Lliçà, SL, dedicada a l’explotació i compra-

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat
Fivaller Degustació 2014,
SLL, dedicada al comerç al
detall de pa, pastisseria, confiteria i similars. Fabricació
de pa de totes classes, productes de brioixeria, confiteria i gelats. Degustació dels
productes en el propi establiment. Capital: 120.000 euros.
Administradors: Carlos
Gerardo Rodríguez Tapias,
Silvia Ceprian Medina, Olga
Ceprian Medina, Fermín
Moran Lozaon. Adreça: rambla Fivaller, 9.

