Empresa del mes

Gestoria Delmuns

2n aniversari del
Lab Manlleu

50 anys d’història
Activitat, antecedents i evolució
de l’empresa
La Gestoria Delmuns ha arribat al
mig segle d’història familiar. L’avi,
Ramon Delmuns Dulcet, es dedicava a la banca i, el març del 1969, el
seu fill Martí Delmuns Grané constitueix la gestoria i ofereix els seus
serveis de gestió d’administració a
petites empreses i autònoms. L’empresa ha continuat la tradició familiar i actualment és el seu fill, Ramon
Delmuns Cáliz, qui continua al capdavant del negoci i treballa dia a dia
per tirar endavant la gestoria. Com
ell mateix comenta: “durant tots
aquest anys s’han viscut èpoques
bones i dolentes, els últims anys
han estat difícils però sembla que
ara es comença a despertar una
mica de la última crisi que ens va
afectar a tothom”.

Resultats Memòria OPE 2018 (VII)

Elements diferencials i valor afegit
Un tracte proper i familiar en què
s’escolta al client i “on el gestor, a
part de donar el servei propi de gestoria, es converteix en un amic i, de
vegades, un confessor”. Seguint el
seu compromís de gestoria de pro-
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ximitat han habilitat una nova sala
de reunions per poder atendre millor els clients i col·laborar amb altres professionals per
donar un servei més
integral. De la mà
d’en Ramon Delmuns, han adaptat
l’horari dels seus
treballadors per tal
de poder conciliar
vida familiar i laboral,
fet que genera satisfacció i millora la productivitat.
Què aporta l’empresa a Manlleu
Un servei de gestoria
professional sense
perdre la visió de
proximitat i confiança
del gestor de poble i
participant i col·laborant en allò que
sigui possible.

als 100 anys” i també “seguir treballant en equilibri, amb ganes i il·lusió
pels clients i pel municipi”.

Martí Delmuns Grané, fundador de la gestoria Delmuns

Nombre de treballadors: 9

Projectes de futur
Com comenten, “el
principal és arribar

Data creació: Abril 1969
Plaça Dalt Vila, 5 | ramon@delmuns.com

El proper dijous, 30 de maig, a partir de les 18.30 h,
l’equip de l’OPE i els coworkers del Lab Manlleu han
organitzat un acte de celebració del segon aniversari
d’aquest equipament. Serà un acte informal en què
es presentaran les empreses allotjades i en què es
dedicarà un temps perquè les persones assistents
puguin fer Networking.
És una activitat dirigida especialment a professionals i autònoms però oberta a tothom que hi vulgui
participar. Per assistir-hi recomanem inscriure's escrivint a lab@manlleu.cat o bé trucant al 93 782 71 61.

