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Augmenta l’ús
de dispositius
mòbils per
buscar casa
Redacció
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L’ús dels dispositius mòbils per buscar producte
immobiliari ha augmentat gairebé un 40%, segons el grup empresarial
Guinot Prunera, amb oficina a Girona, que ha detectat un fort creixement
en l’ús dels dispositius
mòbils a l’hora de buscar
pisos, cases, locals, oficines i naus industrials en el
seu lloc web, tant de lloguer com de venda. L’estudi fet per Guinot Prunera revela que l’ús de les
xarxes socials, amb un
augment del 12% del trànsit que es genera en el
web, ha ajudat a promoure l’aplicació web i els productes que l’empresa ofereix a la ciutat de Barcelona, el Baix Llobregat i Girona. Guinot Prunera,
fundada l’any 1905, complirà 110 anys el 2015
sense parar de créixer, de
renovar-se i d’innovar. ■

Convocatoria de Junta
General de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de administración,
se convoca a los señores accionistas a la
Junta General de la Compañía, a celebrar
en el domicilio social de la sociedad, sito
en Empuriabrava, Sant Mori, 3, local 5, el
próximo día 29 de Diciembre de 2014 a
las 10:00 h, en primera convocatoria, y el
día 30 del mismo mes y año a la misma
hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
JUNTA ORDINARIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su
caso, de las cuentas anuales Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2013.
SEGUNDO.- Aprobación, en su caso, de
la propuesta de aplicación de resultados
del ejercicio 2013.
TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la
gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2013.
CUARTO.- Delegación de facultades para
la elevación a públicos y ejecución de los
acuerdos adoptados por la Junta.
QUINTO.- Aprobación del acta de la Junta.
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Disolución y liquidación de la
sociedad, nombramiento de liquidador
aprobando el balance final de liquidación,
la determinación de la cuota de liquidación
y la propuesta de reparto, y acuerdos
complementarios, en su caso.
Segundo.- Delegación de facultades para
la elevación a públicos, formalización y
ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta.
Tercero.- Aprobación del acta de Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a
examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos
conforme a lo previsto en el art. 197 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital.
Empuriabrava, 18 de Noviembre de 2014.
La administradora, Ingeborg Hoffmann
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La reactivació econòmica
reunirà els empresaris a Girona
a Uns 800 empresaris, alts directius i joves estudiants participaran en la IV Jornada Empresa i
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Coneixement que se celebrarà la setmana que ve per tractar sobre les tendències de l’economia
Ure comas
GIRONA

Uns 800 empresaris, alts
directius i joves estudiants participaran en la
IV Jornada Empresa i Coneixement que dimarts se
celebrarà a Girona amb
l’assistència de 24 ponents experts i sota el títol
Tendències per a la reactivació econòmica . La jornada, organitzada per
l’Associació Espanyola de
Directius i Tribuna de Girona, va ser presentada
ahir com un “referent a
l’Estat espanyol” en
aquest àmbit, segons el
president de la Diputació,
Joan Giraut. Segons el
president de l’Associació
Espanyola de Directius,
Pau Herrera, la iniciativa
afavoreix el debat, l’intercanvi d’experiències i l’establiment de contactes
entre empresaris que poden “carregar piles” per
tornar als despatxos i continuar endavant.
La
quarta
edició
d’aquestes jornades, que
se celebraran a l’AuditoriPalau de Congressos,
s’han estructurat en cinc
sessions, la primera de les
quals, dedicada a les tendències internacionals,
inclourà, entre d’altres,
les ponències del president d’Amec i de Comexi,
Manel Xifra; i l’exconseller
delegat de Simon i vicepresident executiu de Tecnio, Xavier Torra. La segona ponència, sobre el “nou

Presentació ahir a la Diputació de Girona de la IX Jornada Empresa i Coneixement ■ U. COMAS

La data

La xifra

25.11.14

Com adaptar-se al món que ve

24

dia que se celebrarà la IV
Jornada Empresa i Coneixement a l’Auditori-Palau de
Congressos de Girona.

ponents participen en el
debat sobre tendències per
a la reactivació econòmica,
amb ja 800 inscrits.

consumidor”, anirà a càrrec del britànic AndrewCurry; i la tercera ponència, sobre avenços tecnològics per al creixement
tractarà sobre impressores 3D, realitat augmentada, big data i grafè amb ponències de Frank Koppens, Juanjo López, Isidre
Navarro i Ramón Pastor.

La contribució de la felicitat dels empleats a l’èxit de
l’empresa i els nous líders
són la temàtica de les darreres ponències, amb la
participació, per exemple,
del director general de
Great Place to Work a Espanya, Nicolás Ramiro i el
soci fundador d’Epicteles,
Jorge Cagigas. ■

La jornada de dimarts a Girona pretén analitzar com han
d’adaptar-se les empreses al
món que ve. “ Un món en
què han millorat les expectatives de creixement, instal·lat
en el canvi permanent i marcat per l’arribada de noves
tendències econòmiques, polítiques, socials i tecnològiques que impacten, i de manera molt notable, en els negocis”, així ho afirmen els organitzadors de la jornada,
que també destaquen que la
irrupció de nous hàbits i models de conducta per part
dels consumidors, juntament
amb un nou paradigma de la

El Grup Cañigueral
obté el 100% de
Frigorífics Costa Brava

una participació en la
companyia del 33%.

Redacció
GIRONA

El Grup Cañigueral, propietari d’Embotits Monter
de Sant Jaume de Llierca i
empresa interproveïdora
de Mercadona, ha aconseguit el 100% del capital de
Frigorífics Costa Brava,
segons publicava ahir el
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diari Expansión.
Amb la compra de l’escorxador de Riudellots de
la Selva a les famílies Abrasi Planagumà –que prenen el 20% del grup–, el
Grup Cañigueral reforça el
seu lideratge en el sector
carni a la demarcació de
Girona.
El grup tenia fins ara
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225 milions de quilos
Frigorífics Costa Brava està considerat el major escorxador de l’Estat espanyol, al costat de les instal·lacions que El Pozo té a
Múrcia. Concretament,
produeixen més de 225
milions de quilos de carn
anuals i els seus productes
arriben fins a 42 països.
També va ser la primera
empresa de l’Estat espanyol que va aconseguir els
permisos per poder exportar carn de porc blanc als
Estats Units. ■

gestió de talent, són factors
que estan portant la gran majoria de les organitzacions a
reorientar tant la seva estratègia com el s seus models de
lideratge i de direcció de les
persones que hi treballen. La
jornada a Girona, va assegurar Herrera, s’ha situat com
un punt de trobada entre empresaris procedents de diferents indrets del territori espanyol, així com també un
punt de referència per a representants del món acadèmic i polític. Amb la jornada
de la setmana que ve, s’arriba
a la quarta edició d’un projecte iniciat el 2011.

Instal·lacions de Frigorífics Costa Brava, a Riudellots de la
Selva ■ EL PUNT AVUI

