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L’assemblea de delegats de CCOO, aquest divendres a Granollers

Dirigents del sindicat participen en una assemblea amb ampli seguiment a Granollers

CCOO dóna el tret de sortida 
oficial al procés d’eleccions sindicals
Granollers

J.C.A.

Una assemblea que va omplir 
aquest divendres la sala 
d’actes de l’Institut Antoni 
Cumella de Granollers ha 
donat el tret de sortida ofi-
cial al procés d’eleccions sin-
dicals per a CCOO al Vallès 
Oriental. El sindicat afronta 
aquest procés (que tot i ser 
continuat s’intensificarà els 
propers mesos amb les vota-
cions a les grans empreses) 
amb voluntat de mantenir 
l’hegemonia a les empreses 
de la comarca.

“Considerem que som una 
bona eina en la defensa dels 
drets dels treballadors, i tam-
bé en la defensa dels drets 
socials; aquest és el motiu 
pel qual volem ser el sindicat 
més representatiu”, explica 
el secretari general de CCOO 
al Vallès Oriental, el Mares-
me i Osona, Gonzalo Plata. 
De fet, el dirigent comarcal 
del sindicat va remarcar 
aquesta explicació durant 

“En aquestes eleccions ens 
juguem tornar a guanyar, 
i tornar a guanyar vol dir 
començar a recuperar espais 
que hem anat perdent a cop 
de retallada. És el moment 
de recuperar els sistemes 
públics”, diu Plata.

A l’assemblea hi va par-
ticipar el secretari general 
de Comissions Obreres a 
Catalunya, Joan Carles Galle-
go. El màxim dirigent català 
del sindicat no va defugir el 
moment actual del país i va 
explicar el suport de CCOO 
a la consulta que s’havia de 
celebrar dos dies després de 
l’assemblea. Per a Gallego, 
la consulta forma part de la 
baralla pels “drets democrà-
tics” que Comissions lliura 
en tota mena de fronts. De la 
mateixa manera que defensa 
els drets laborals i els drets 
socials, Gallego considera 
pertinent defensar la demo-
cràcia.

Un altre convidat a l’as-
semblea era el secretari 
d’Organització Confederal 
de CCOO, Fernando Lezcano, 
que va donar dos missatges 
principals. El primer, la forta 
aposta del sindicat per acon-
seguir la implantació d’una 
renda mínima ciutadana 
que redueixi les exclusions 
socials. El segon, la defensa 
del dret de vaga, davant els 
encausats del sindicat per 
haver-lo exercit.

l’assemblea. “En les eleccions 
es trien els representants 
dels sindicats a les empre-
ses i és en funció d’aquests 

representants que el sindicat 
pot participar en les meses 
de negociació de convenis i 
també en el diàleg instituci-

onal. La representació a les 
empreses és l’eina que ens 
permet defensar els drets 
dels treballadors”, diu Plata.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Adferial, SL, dedicada a la 
concepció, disseny, desen-
volupament, construcció, 
instal·lació i muntatge d’es-
tands i aparadors per fires de 
qualsevol sector, així com les 
activitats complementàries 
als esmentats serveis. Capital: 
3.100 euros. Administrador: 
Ramon Sistere Molina. Adre-
ça: Assutzena, 15. 

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Felcat 1795, SL, dedicada a 
la fabricació, manufactura, 
distribució, comercialització, 
compravenda i altres activi-
tats de tot tipus de productes 
tèxtils. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Anna Maria 
Serra Massuet. Adreça: Horts 
del Mateu, s/n. 

Sant Antoni de Vilamajor

S’ha constituït la societat 
Restaurant Can Miret, SL, 
dedicada a la restauració de 
serveis de càtering, restau-
rant i establiments de menjar. 
Capital: 3.050 euros. Admi-
nistrador: Rafael Martos 
Gimenez. Adreça: Molina, 12. 

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Amale Telecomunicacions, 

SL, dedicada a la construcció, 
instal·lacions i manteni-
ment, comerç a l’engròs i al 
detall, distribució comerci-
al, importació i exportació, 
activitats immobiliàries, 
indústries manufactureres i 
tèxtils. Capital: 3.015 euros. 
Administradora: Ainoha 
Valenzuela Vallès. Adreça: 
Sant Joan, 71. 

Bigues i Riells

S’ha constituït la societat 
Trans Noajr9, SL, dedicada a 
la construcció, instal·lacions 
i manteniment, comerç a 
l’engròs i al detall, distribució 
comercial, importació i expor-
tació, activitats immobiliàri-
es, indústries manufactureres 
i tèxtils. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: Jennifer 
Perez Ambrosio. Adreça: Prat 
de la Riba, 100. 

Lliçà de Vall

S’ha constituït la societat Lai-
man 2014, SL, dedicada a la 
compra, venda, permuta, llo-
guer, segregació, agrupació, , 
reforma, construcció i explo-
tació de tota classe de finques 
rústiques i urbanes, solars, 
edificis i béns immobles, 
entre d’altres. Capital; 7.050 
euros. Administrador: Juan 
Manuel Ruicart Veciana. 
Adreça: Bosch Codern, 23.  

Granollers

S’ha constituït la societat 
Spain Comany Setup, SL, 
dedicada a la prestació de 
serveis, activitats de ges-
tió i administració, serveis 
educatius, sanitaris, d’oci i 
entreteniment. Capital: 3.000 
euros. Administradora: Maria 
Carmen Lozano. Adreça: 
Catalunya, 12-18. 

Montmeló

S’ha constituït la societat 
Senyalització Vial Montmeló, 
SL, dedicada a la senyalit-
zació horitzontal i vertical 
de tota classe de vies de 
comunicació, així com edifi-
cis i poblacions, fabricació, 
construcció, instal·lació, 
distribució i comercialització 
de rètols i senyalitzacions. 
Capital: 6.000 euros. Admi-
nistrador: Francisco Javier 
Valades Piqueras, Valentin 
Maya Linares. Adreça: Pintor 
Mir, 4.  

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Lecbloc, SL, dedicada a la pro-
moció, venda de tota classe 
d’edificacions per parts o per 
pisos en règim de propietat 
horitzontal, també en habi-
tatges, locals comercials, etc. 
Capital: 10.000 euros. Admi-
nistradora: Angels Jimenez 

Bautista. Adreça: Barcelonès, 
5. 

Granollers

S’ha constituït la societat 
Petita Africa, SL, dedicada a 
la construcció, instal·lacions, 
manteniment, comerç a l’en-
gròs i al detall, i en especial 
comerç al detall de productes 
alimentaris en establiments 
especialitzats, distribució 
comercial, importació, entre 
d’altres. Capital: 3.000 euros. 
Administradora: Victoria 
Salas Perez. Adreça: Jaume el 
Conqueridor, 8. 

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
L’Hort de l’Avi Domingo, 
SL, dedicada a l’explotació 
agrícola i agricultura ecolò-
gica en tot tipus de finques. 
Prestació de serveis agrícoles, 
producció, transformació i 
compra de productes agríco-
les, alimentaris i ecològics. 
Capital: 3.030 euros. Admi-
nistradora: Immaculada 
Luque Zorrilla. Adreça: Can 
Bessó. 

Martorelles

La societat Trans Berenguer 
III, dedicada als serveis de 
transport, ha fet una ampli-
ació de capital per valor de 
5.008,64 euros. El capital 

resultant subscrit queda fixat 
en 8.024,66 euros. 

Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat 
Construcciones y Reformas 
Vilapu, SL, dedicada a la 
construcció. Capital: 4.000 
euros. Administradors: Juan 
Morillas Hidalgo, Walter 
Adan Guzman Olivera. Adre-
ça: Tres Freixes, 17. 

La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat 
KFA Serveis 2009, SL, dedi-
cada a la gestió de permisos 
de pas de telecomunicacions, 
gestió comercial de teleco-
municacions, i de productes 
electrònics, informàtics i de 
fibra òptica. Capital: 3.000 
euros. Administradors: Kilian 
Monton Freixas, Faride Pay 
Donortiz. Adreça: Salvador 
Espriu, 3. 

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Guess Bike, SL, dedicada a la 
fabricació, venda i reparació 
de bicicletes i altres comple-
ments per internet i establi-
ments especialitzats. Capital: 
3.750 euros. Administradors: 
Marc Ortega Martí, Tomàs 
Misser Vilaseca, Santiago 
Segú Pombo. Adreça: carrete-
ra de Ribes, 210. 


