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La Garriga

S’ha constituït la societat 
Assessoria Congost, SCP, 
dedicada a l’execució en 
comú de les activitats pròpies 
de l’exercici de l’assessora-
ment laboral, comptable i 
fiscal en general d’empreses i 
particulars, assessorament en 
projectes d’enginyeria infor-
màtica, etc. Capital: 4.000,01 
euros. Administradora: Maria 
Carme Barjuan Escabia. Adre-
ça: Samalús, 17.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat I-
Lab Studio Strategy, SL, dedi-
cada a la prestació de serveis 
d’intermediació en la reali-
tació d’estudis d’enginyeria i 
de seguretat vial, així els ser-
veis integrals de consultoria 
estratègica en l’àmbit de l’en-
ginyeria, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Fran-
cisco Javier Martínez Bosch. 
Adreça: Pep Munné, 12.

Granollers

La societat Lancaster Square 
Holdings, SL, dedicada a l’ad-
quisició, alienació, tinença, 
administració, direcció i ges-
tió de valors representatius 
dels fons propis d’entitats no 
residents en territori espa-
nyol, ha fet una ampliació 
de capital per valor de 1.000 
euros. El capital resultant 

subscrit queda ara fixat en 
45.462.690 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Hidalgo Instalaciones y Man-
tenimientos, SL, dedicada a 
les instal·lacions elèctriques; 
instal·lació de fusteria; fonta-
neria, instal·lacions de siste-
mes de calefacció i aire condi-
cionat. Capital: 32.000 euros. 
Administrador: Francisco 
José Hidalgo Garrido. Adreça: 
Francesc Serra, 2.

Parets del Vallès

La societat Inversiones Petro-
líferas Santa Pola, SL, dedica-
da a l’explotació d’estacions 
de serveis dedicades a la 
compra venda, per si mateixa 
o per tercers, de gasolina, 
gasoil, lubricants i altres pro-
ductes derivats del petroli, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 197.000 euros. El 
capital resultant subscrit que-
da ara fixat en 200.000 euros.

Granollers

La societat Cubiq Foods, SL, 
dedicada a la compra, venda, 
recerca, desenvolupament, 
producció, refinat, empaque-
tat, elaboració, distribució, 
emmagatzematge, importació 
i exportació de tot tipus d’ali-
ments i ingredients alimen-
taris, ha fet ampliacions de 

capital per valor de 132.106 
i 575.840 euros, respectiva-
ment. El capital resultant 
subscrit queda finalment 
fixat en 905.891 euros.

Montmeló 

La societat Dialo Trucks, SL, 
dedicada al comerç al detall 
de vehicles terrestres, ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 9.715 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 18.765 euros.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Onlegal, SL, dedicada a les 
activitats jurídiques. Capital: 
3.000 euros. Administradora: 
Elisabeth Novoa Pla. Adreça: 
Conestable de Portugal, 13.

Gualba

S’ha constituït la societat 
Gluten Rebels, SL, dedica-
da a la fabricació de pa i de 
productes frescos de forn i 
pastisseria; lloguer de béns 
immobiliaris per compte 
propi; comerç a l’engròs, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Aaron Valverde 
García-Minguillán. Adreça: 
Camí de la Mota, 24.

Martorelles

S’ha constituït la societat 
Piedra Artificial Ditec, SL, 
decicada a la fabricació d’ele-

ments de formigó per a la 
construcció. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Anto-
nio Manuel Florencio Mori-
lla. Adreça: Font Sunyera, 4.

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Gómez Pujade Edificaciones, 
SL, dedicada a la promoció 
immobiliària. Capital; 42.500 
euros. Administrador: Javier 
Gómez Díaz. Adreça: Extre-
madura, 2.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Gran Koyo, 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; indústries manufac-
tureres i tèxtils, etc. Capital; 
3.000 euros. Administrador: 
Xaiaojun Pan. Adreça: av. 
Burgos, 9.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Koyo 2020, 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; indústries manu-
factureres i tèxtils: turisme, 
hostaleria, etc. Capital; 3.000 

euros. Administradors: 
Qiang Li, Fukang Pan. Adre-
ça: av. Burgos, 9.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat  
Zanicca Decor, SL, dedicada 
al comerç a l’engròs i al detall 
de marcs, llençols i altres 
mobles de decoració de la 
llar. Capital: 3.000 euros. 
Administrador Francisco Llop 
Castella. Adreça: Barcelona, 
parcel·la 181.

Figaró-Montmany

S’ha constituït la societat 
Puertas Autdoors, SL, dedica-
da a la instal·lació, reparació 
i manteniment de portes 
i automatismes. Capital: 
3.000 euros. Administradors: 
Daniel Vila Requena, Jordi 
Marsal Maspons. Adreça: 
Tagamanent, 10.

Sant Feliu de Codines

La societat Habitat Bogit, SL, 
dedicada a la promoció i ven-
da de toca classe d’edificaci-
ons i al lloguer de tota classe 
d’habitatges i locals comer-
cials, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 809.800 
euros. Successivament ha 
fet una reducció de capital 
per valor de 406.400 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda finalment fixat en 
406.400 euros.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Sant Fost de C.

J.C.A.

L’empresa de valorització 
de residus Reciclajes San 
Adrián, que opera des de 
Sant Fost, participa en 
una iniciativa de recerca i 
innovació (R+D) per rea-
profitar el vidre que resta 
de la incineració de residus 
municipals. L’objectiu del 
projecte és reduir aquesta 
fracció de vidre i donar a 
aquest material nous usos 
en el procés productiu. La 
iniciativa d’aquesta empresa 
de Sant Fost figura entre les 
16 seleccionades arreu de 
Catalunya en el programa 
de la Generalitat Nuclis de 
Recerca Industrial i Desen-
volupament Experimental de 
foment de l’R+D en l’àmbit 
dels residus.

L’empresa de Sant Fost 
s’ha marcat l’objectiu de 

Les instal·lacions de Sant Fost acullen l’activitat de l’empresa des de l’any 2012

reduir la presència del vidre 
que queda en les restes dels 
residus municipals un cop 
incinerats en les plantes de 
recuperació energètica. Els 
residus, un cop incinerats, 
es converteixen en materials 

secundaris per al sector de la 
construcció i l’obra pública, 
però algunes de les fracci-
ons, com el vidre, encara 
tindrien noves aplicacions 
que en permetrien allargar 
la vida útil i aprofundir en el 

camp de l’economia circular. 
Aquest és el punt de partida 
del projecte de l’empresa de 
Reciclajes San Adrián, que 
ha tingut l’assessorament 
de la consultora empresarial 
Econia en aquest projecte. 

L’objectiu és establir un pro-
cés productiu per complir 
amb l’objectiu d’extreure el 
vidre dels residus incinerats 
i convertir-lo en material útil 
per a fabricacions posteriors. 
L’empresa experimentarà 
amb tecnologies innovadores 
per contribuir a l’objectiu 
de “minimitzar al màxim els 
residus”, explica l’adminis-
tradora, Isabel Guirao. Les 
primeres estimacions indi-
quen que es podrien obtenir 
unes 24.500 tones anuals.

Reciclajes San Adrián, 
una empresa creada el 1987 
té presència a Sant Fost, en 
unes instal·lacions de més de 
4.000 metres quadrats, des 
de 2012. Actualment, té una 
plantilla de 14 treballadors

La iniciativa de l’empresa 
de Sant Fost ha estat selecci-
onada en la línia de subven-
cions que l’Agència Catalana 
de Residus ha previst per 
incentivar projectes d’R+D 
en el sector. S’han escollit 
projectes de 16 empreses, 
amb una inversió global de 
4,5 milions d’euros. L’aporta-
ció total de la Generalitat és 
d’1,75 milions d’euros (amb 
un màxim de 150.000 euros 
per projecte). Durant tres 
anys, les empreses crearan 
solucions tecnològiques per 
crear nous materials soste-
nibles, valoritzar residus o 
fomentar el reciclatge de 
materials.

Reciclajes San Adrián explora  
en el reaprofitament del vidre  
dels residus municipals incinerats
La Generalitat selecciona el projecte de Sant Fost en una línia de subvencions a l’R+D en el sector


