Setembre de 2022

El teixit empresarial del Ripollès i de les
comarques veïnes, és actiu i innovador
en molts aspectes.
Empresa.cat és un suplement periòdic
dins el setmanari El Ripollès, on la
finalitat és fer conèixer i difondre
l’activitat i promoció econòmica de les
nostres empreses, empresaris, entitats
i institucions.
Amb aquesta informació facilitarem
el coneixement d’aquest sector que
considerem que és d’interès per a tots
els nostres lectors.
IMATGE: FREEPIK.COM
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ENTITAT\\ SANT PAU DE SEGÚRIES

Sant Pau de Segúries aposta per la integració
de les empreses a l’entorn i simplificar els
tràmits de l’activitat administrativa

SANT PAU DE SEGÚRIES
C. de Guàrdia, 11
17864 Sant Pau de Segúries
Tel.: 972 74 70 05
Fax: 872 55 80 21

www.santpauseguries.cat
ajuntament@santpauseguries.cat

L’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries ha apostat des de fa
temps per la simplificació de
l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que té per
objectius:
· Reduir els tràmits
· Incrementar la transparència
· La simplicitat dels
procediments
· Eliminar el temps per iniciar
una activitat.
És dir, reduir les barreres administratives a les empreses
i emprenedors i facilitar la
posada en marxa d’activitats
econòmiques.
És vol aconseguir una millora
en el canvi de model de la relació entre les empreses i l’administració basat en la confiança
mútua i es va donar el termini

En canvi no afecta les activitats que comporten riscos sobre el Medi Ambient, la seguretat de les persones i els béns.
Aquestes activitats es regeixen
per la seva pròpia normativa.

d’un any perquè les normatives sectorials s’adaptessin a
aquests principis.
Això afecta de forma transversal totes les activitats econòmiques, perquè defineix uns principis d’actuació i uns règims

d’intervenció genèrics i estandarditzats a tot el territori.
També afecta de forma concreta
a les empreses que volen iniciar
o modificar activitats innòcues
o de baix risc per a les persones,
els béns i el medi ambient.

APLISER //EMPRESA
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APLISER, des de 1997 donant servei a
professionals, organismes i empreses
del Ripollès i d’arreu de Catalunya
APLISER és una empresa dedicada a la gestió integral per
a professionals, organismes
i empreses. Amb APLISER
trobarà el necessari per a la
gestió del seu despatx. La seu
central d’APLISER és a Girona i compta amb delegacions
a diferents punts del terrirori:
Mataró, Lleida, Tarragona,
Balears, Madrid i Màlaga.
Les nostres aplicacions, realitzades per professionals del
sector, li garanteixen l’èxit
i els millors resultats per al
control d’empresa, com temes
de protecció de dades, pla
d’igualtat, blanqueig de capital, ciberseguretat, compliance, canal de denúncies...

IMATGE: FREEPIK.COM

APLISER
C/ Rutlla, 43 Entresòl 2n 1a
17002 Girona
Tel.: +34 972 20 60 13
Delegacions: +34 902 15 13 01
Fax: 972 41 16 13
info@apliser.com

www.apliser.com

IMATGE: FREEPIK.COM

APLISER oferix un servei
i una execució excel·lents,
adaptats de la forma més convenient a les necessitats i particularitats de cada client.

APLICACIONS
Aplicacions de tot tipus per
a professionals, organismes i
empreses. Protecció de dades,
còpies remotes i consultoria
de certificats ISO.

SORWARE PROFESSIONAL
Serveis de tot tipus, gestió fi scal i laboral, gestió d’assegurances, impostos de societat,
gestió de vehicles, comptabilitat d’empresa...

SORWARE EMPRESARIAL
Sistema de programari de gestió empresarial que compta
amb tots els requisits de qualsevol ERP (Enterpriese Resource Planning).
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ENTITAT\\ PROJECTE MALATOSCA SURROCA

Un projecte per atraure inversors
i activitats al seu voltant

Els ajuntaments d’Ogassa i
Sant Joan de les Abadesses,
amb el suport de la Diputació de Girona, fa prop de
dos anys que estan treballant
conjuntament en un projecte
per fer valdre i reivindicar el
passat patrimonial lligat a les
mines de carbó, les cimenteres i el ferrocarril, que encara es reflecteix en la identitat
actual d’aquest entorn, fi ns i
tot dècades després de la seva
desaparició. L’estiu passat es
va presentar la diagnosi i pro-

mençar a treballar per atreure inversors i activitats al seu
voltant, a més de les que ja
s’ofereixen. Cal fer inscripció
prèvia a l’Oficina de Turisme
de Sant Joan de les Abadesses.

posta d’actuacions al voltant
d’aquest entorn i un any després s’han presentat algunes
de les tasques fetes durant
aquests darrers mesos, com el
logotip i la identitat visual del
projecte, un petit audiovisual

fet a través del record de testimonis que varen viure de prop
o de primera mà aquell passat
industrial o la creació d’una
pàgina web. Són els primers
passos necessaris per engegar
el projecte, explicar-lo i co-

CONSTITUCIÓ D’UN
CONSELL D’EXPERTESA
Una de les necessitats del projecte, quant a la voluntat de
posicionar-lo com a agent divulgador del patrimoni industrial lligat al carbó, al ciment, i
al ferrocarril, és la de l’assessorament rigorós dels continguts
que es generin i es publiquin
a la pàgina web o en paper o
en qualsevol altre mitjà. També és necessària la visió antropològica i etnològica a l’hora
d’orientar les accions que es
facin en l’àmbit patrimonial i
en la recol·lecció d’informació.
Finalment, aquest projecte és
nou i, en tant que posterior a
altres iniciatives, també vol diferenciar-se i escoltar l’experiència d’aquelles persones que
en algun moment o altre s’han
trobat gestionant projectes
d’un àmbit semblant.
Es constituirà un consell d’expertesa on es donaran cita un
seguit de persones professionals, investigadores i acadèmiques que ja han tingut la voluntat d’aportar coneixement,
experiències i esforços al projecte en la fase inicial, i amb
qui es vol establir una relació
a través d’un conveni.

AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES
Plaça Major, 3
17860 Sant Joan de les
Abadesses
Tel. 972 720 100
www.santjoandelesabadesses.cat

AJUNTAMENT D’OGASSA
Ajuntament d’Ogassa
Av. de les Mines, 3,
17861 Ogassa
972 721 315

ogassa@correugi.cat
webspobles2.ddgi.cat/ogassa/
malatoscasurroca.cat

HOSPITAL D’OLOT //ENTITAT
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Un espai de simulació clínica a
l’Hospital d’Olot
L’àrea permet aplicar noves metodologies d’aprenentatge en l’àmbit de l’assistència i
està oberta a tots els centres de la Regió
La Fundació Hospital d’Olot
i Comarcal de la Garrotxa ha
estrenat, aquest 2022, l’Àrea
de Simulació Clínica. Aquest
espai està ubicat a la planta 2
de l’hospital, a la zona de docència, i consta de dues sales.
Per una banda, la de simulació clínica, amb un simulador
d’última generació i equipada
tècnicament per fer una observació de les tècniques que
s’hi apliquin; per un altra, una
sala més polivalent, que ha de
servir com a espai d’observació i reflexió.
Els estudiants del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en cures auxiliars d’infermeria van ser els
primers a utilitzar aquest nou
espai i en els darrers mesos
l’aula ja acull activitats d’aprenentatge de diferents serveis o
àrees de l’hospital (hospitalització, urgències o quiròfans),
així com d’atenció primària.

FUNDACIÓ HOSPITAL
D’OLOT I COMARCAL
DE LA GARROTXA
Av. Països Catalans, 86
17800 Olot
Tel. 972 26 18 00
https://hospiolot.com
direccio@hospiolot.com

Per tal de donar a conèixer
aquestes utilitats, es van fer
unes primeres jornades de portes obertes. Una trentena de
professionals es van interessar
pel nou equipament. Cal destacar que aquest és el primer
espai d’aquestes característiques a un hospital de la Regió
Sanitària de Girona.
Segons Joel Piqué, responsable
de gestió del coneixement, tenir una àrea d’aquestes característiques “ens permet aplicar
noves metodologies d’aprenentatge i diferents maneres de
treballar”. La missió d’aquesta

nova àrea és afegir un recurs
més en l’àmbit de la formació,
la investigació, l’avaluació i la
validació de tècniques i aparellatge, a més de formar professionals, sanitaris i no sanitaris,
per millorar l’atenció sanitària
de la població de la comarca
de la Garrotxa.
Aquesta àrea està oberta com
a espai de formació a centres
educatius i institucions sanitàries de la Regió. A banda
de l’espai, també s’ofereixen
diferents serveis en metodologia de simulació en l’àmbit de
la salut.
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EMPRESA\\ PROINPLAS

Proinplas continua creixent amb
l’ampliació de les seves instal·lacions
Proinplas, empresa ubicada a
Campdevànol des de fa poc
temps, ha ampliat les seves
instal·lacions amb tres noves
naus al polígon de Rocafiguera
de Ripoll.
L’empresa, que va néixer fa uns
anys amb la finalitat de subministrar a una sola empresa, a
causa de la seva voluntat de
creixement ha decidit d’ampliar les seves instal·lacions,
amb un projecte renovador a
Ripoll. Aquest estableix un
impuls per a la societat, que
pretén fer créixer l’empresa.
Actualment ja compta amb
un mercat de proximitat a les
comarques veïnes i progressivament vol anar creixent en el
sector. La seva funció està en el
disseny i fabricació de peces de
plàstic a la indústria en general.
Proinplas, amb una història
de 15 anys, neix en el món de
la injecció del plàstic com a
proveïdor especialitzat d’una
empresa del sector industrial.
Posteriorment amplia el parc
de maquinària amb 10 injectadores de 75 a 500 TM i es diversifica treballant per a altres
sectors.
Actualment està especialitzada a donar servei d’injecció de
components plàstics, muntatges, decoració per a petites, mitjanes i grans sèries productives.

PROINPLAS
C. Tèxtil, 1
17500 Ripoll
Tel.: 972 73 02 32
Fax: 972 73 02 87
www.proinplas.net
info@proinplas.net

COMERCIAL CBG //EMPRESA
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ENTITAT\\ PROJECTE MALATOSCA SURROCA

