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Presentació
Amb aquesta memòria Grameimpuls posa a disposició 

de totes les persones la informació més rellevant 

de la seva gestió al llarg de l’any 2015.

El seu contingut s’organitza en quatre blocs, en el primer dels 

quals s’inclou aquesta presentació, la de l’Alcaldessa de Santa 

Coloma de Gramenet, i el President de Grameimpuls, SA.

El segon bloc consisteix en un recorregut pels fets més 

destacats de l’any a través d’un recull de notícies i els 

principals impactes generats per l’activitat.

En el tercer bloc es presenta la societat Grameimpuls des de 

totes les vessants corporatives, destacant dos apartats: el dels 

compromisos establerts tant amb les persones i entitats amb 

les que es treballen com amb l’entorn social i ambiental; i el 

dels impactes que genera la seva activitat, que traduïts en 

xifres, donen una visió general i resumida del que ha estat 

l’exercici objecte d’aquesta memòria.

En el quart i últim bloc, es presenten els principals resultats 

del Pla d’Actuació de l’empresa, estructurat en els tres eixos 

d’activitat del seu Pla Estratègic.

Portar a terme aquest exercici de transparència, informació 

i comunicació ha estat possible gràcies a la col·laboració 

de tots els serveis i àrees de l’empresa, i a l’esforç del Servei 

d’Organització i Recursos Humans, responsable de recollir, 

ordenar i fer possible que la informació s’entengui de la manera 

més senzilla i clara possible. En aquest sentit, Grameimpuls 

agrairà qualsevol suggeriment i proposta de millora que es 

pot enviar a comunicacio@grameimpuls.cat.
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Esteve Serrano

President de Grameimpuls

Fomentar 
l’ocupació, 
aquesta és la 
gran aspiració  
Fomentar l’ocupació, aquesta és la gran aspiració -quasi 

obsessió- d’aquest govern municipal. Les circumstàncies no 

són molt propícies en un context socioeconòmic complex 

i amb una manca de recursos i competències municipals 

evidents. Malgrat tot, des de la societat municipal Grameimpuls 

continuem desplegant les nostres polítiques de foment de 

l’ocupació i de suport al teixit empresarial i comercial de la 

nostra ciutat, en col·laboració amb diferents organismes i 

agents supramunicipals.

Som dels primers ajuntaments catalans a donar cobertura 

a les conseqüències de la crisi, amb unes polítiques socials 

integrals. Però som realistes; sense un adequat estímul de 

l’economia serà impossible sortir d’aquest entrellat. A més 

hem d’introduir factors correctors per assegurar la igualtat 

d’oportunitat dels i les colomenques davant del mercat 

laboral. Es tracta de que l’edat, el nivell educatiu o el sexe 

no siguin obstacles per trobar feina. Mitjançant Grameimpuls 

fomentem la  igualtat d’oportunitats amb formació específica 

i plans d’ocupació especials. La nova escola d’hostaleria i el 

suport a l’Economia social són dos projectes que centraran 

també el futur de Grameimpuls.

Núria Parlón

Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
L’any 2015 ha estat el final de l’anterior etapa i l’inici d’un 

nou mandat  després de les eleccions municipals del mes de 

maig. Ha començat un nou cicle que tinc l’honor d’encapçalar 

per encàrrec de l’alcaldessa, Núria Parlon. 

L’activitat de Grameimpuls no s’ha vist afectada pel cicle 

electoral. La societat municipal ha continuant desenvolupant 

les seves línies estratègiques que teniu explicades a la 

pressent memòria. 

Vivint un present complex i molt canviant; per això és fonamental 

dotar de les eines adients a les empreses colomenques perquè 

puguin adaptar-se a les noves necessitats del mercat. L’objectiu 

fonamental, però, de Grameimpuls continua sent el foment 

d’una ocupació de qualitat i amb igualtat d’oportunitats.

Enfortir el teixit empresarial i fomentar l’ocupació són dos 

objectius que es retroalimenten. Som conscients que el mercat 

laboral local no pot absorbir tota la demanda, però un teixit 

empresarial i comercial fort i competitiu ens assegura oferir 

oportunitats als i les colomenques. 

OCUPACIÓ DE 
QUALITAT I 
AMB IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS



Fets 
destacats
Iniciem un recorregut al llarg de l’any 2015 a 

través de les notícies més destacades i publicades 

al butlletí mensual Grameimpuls Informa. i 

després continuem amb les xifres dels principals 

impactes generats per la societat en l’exercici 

de la seva activitat
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Recull de notícies

8A EDICIÓ DE TREBALL ALS BARRIS

Durant el 2015 Grameimpuls va desplegar 
el projecte ‘Treball als barris’, que 
comptava amb 8 programes que tenien 
com a objectiu afavorir la creació de llocs 
de feina i potenciar la formació laboral.

‘Treball als barris’ s’emmarca al programa “Llei 
de barris” que desenvolupa la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet. Es tracta d’un conjunt 
d’actuacions de formació i ocupació laboral 
dirigit a la millora social, econòmica i urbana 
dels barris de la nostra ciutat.

FORMACIÓ EMPRESARIAL 2015

Programada l’oferta formativa de 
Grameimpuls per a persones emprenedores 

i empresàries del primer semestre de 2015.

Aquesta formació va ser gratuïta i va estar 
organitzada per Grameimpuls amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya i amb el finançament del Fons 
social Europeu i el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

LA JORNADA DE COOPERACIÓ 
EMPRESARIAL A SANTA COLOMA 
GETTING CONTACTS ES CONSOLIDA

La tercera edició Getting contacts 
organitzada el 4 de febrer per l’Ajuntament 
de Santa Coloma a través de Grameimpuls 
va ser tot un èxit.

Aquesta tercera edició del ‘Getting contacts’ 
va ser inaugurada pel Tinent d’alcalde de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Santa Coloma i president de Grameimpuls, 
Carles Combarros, i la tinent d’alcalde 
d’Economia i Hisenda, Lidia Guinart.

RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI 
VITÍCOLA DE LA CIUTAT

L’Ajuntament, a través de l’empresa 
municipal Grameimpuls, va posar en 
marxa el projecte vitícola ‘La vinya d’en 
Sabater’. L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
la recuperació del conreu de la vinya, molt 
present fa uns anys a la ciutat quan Santa 
Coloma de Gramenet era un poble pagès.

Els terrenys escollits per fer la plantació, que 
estan ubicats al Recinte Torribera, han estat 
cedits per la Diputació de Barcelona i formen 
part d’una zona que es coneixia com la vinya 
d’en Sabater. Es conrea aproximadament 
mitja hectàrea.

GEN FEB
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LA VINYA D’EN SABATER A 
FACEBOOK I TWITTER

El projecte vitícola ‘La Vinya d’en Sabater’ 
que es va posar en marxa a inicis d’any 
dóna un altre pas endavant des del punt 
de vista comunicatiu estrenant perfils a les 
xarxes socials.

Aquest projecte de recuperació del conreu 
de la vinya a la nostra ciutat ja es pot 
seguir a Facebook i Twitter. L’evolució de 
les plantacions, els treballs dels alumnes 
de la ‘Casa d’Oficis’ encarregats de la 
cura i manteniment de la vinya, les visites 
organitzades per Ecometròpoli, tot serà a 
l’abast de la ciutadania mitjançant aquestes 
plataformes on també es podran veure fotos 
i vídeos.

L’ESCOLA DE RESTAURACIÓ A 
‘ELS SABORS DEL MÓN’

L’Escola de Restauració de Santa Coloma 
(ERESC) va participar a la quarta edició 
de la mostra gastronòmica ’Els sabors del 
món’.

L’estand de l’Escola de Restauració va 
oferir un aperitiu amb les espècies com 
a protagonistes i es va informar sobre els 
Certificats de Professionalitat que es poden 
assolir, sobre els cursos per a professionals i 
per a aficionats que s’organitzen, així com 
del casal d’estiu per a joves que aquest any 
complirà la seva segona edició.

CERCLES DE COMPARACIÓ 2014

Grameimpuls va participar en la setena 
edició dels Cercles de Comparació 
Intermunicipal dels Serveis Locals 
d’Ocupació organitzats per la Diputació de 
Barcelona.

Els Cercles de Comparació Intermunicipal 
són un instrument que té com a objectiu 
millorar la qualitat dels serveis municipals 
que s’avaluen. La metodologia consisteix 
en definir i validar de forma consensuada, 
entre els 34 municipis participants, un seguit 
d’indicadors que permeten un anàlisi de 
resultats, i la comparació entre els diferents 
municipis participants per identificar bones 
pràctiques.

MAI JUN

GRAMEIMPULS CONTRACTA 61 
PERSONES DELS PLANS D’OCUPACIÓ

Aquestes s’afegeixen a les 278 ja 
contractades en diferents Plans d’Ocupació, 
sent 329 les persones contractades per a 
projectes d’interés general i social.

La nova oferta laboral està destinada a 
projectes d’atenció i suport a la ciutadania, 
serveis de proximitat i cohesió social, així com 
intervencions immediates de manteniment i 
adequació d’espais públics.

ES PLANTEN ELS PRIMERS CEPS PER A LA 
RECUPERACIÓ VITÍCOLA DE LA CIUTAT

L’Alcaldessa de Santa Coloma, Núria 
Parlon i el Tinent d’alcalde de Promoció 
Económica i president de Grameimpuls, 
Carles Combarros, van fer dimarts 3 de 
març l’acte de plantació dels primers ceps 
per a la recuperació del patrimoni vitícola 

de la ciutat.

L’alcaldessa va destacar: “és un dia històric 
perquè recuperem les vinyes de Santa 
Coloma en un projecte que suposa la 
recuperació paisatgística d’aquesta zona i 
alhora fomenta la formació i ocupació dels 
joves”.

DESCOBREIX LA FÓRMULA PER 
INCREMENTAR LA TEVA PRODUCTIVITAT

Grameimpuls va organitzar un taller on les 
persones assistents van aprendre tècniques 
d’organització per ser més eficients i millorar 
el seu rendiment.

Van ser treballades les prioritats, els hàbits 
d’eficiència i organització, així com la 
importància del lideratge.

TORNA EL CASAL ‘CUINA’T L’ESTIU’

L’Escola de Restauració Santa Coloma va 
tornar programar el Casal ‘Cuina’t l’estiu’.

Grameimpuls va organitzar a través de 
l’Escola de Restauració Santa Coloma la 
segona edició del Casal ‘Cuina’t l’estiu’ que 
va tenir una excel·lent acollida al 2014 i que 
va ser tot un èxit. Aquest casal està adreçat a 
nens i nenes d’entre 8 i 15 anys.

REEMPRESA FACILITA EMPRENDRE 
I DEIXAR DE FER-HO

La missió del Centre de Reempresa de 
Catalunya és la consecució d’un entorn 
favorable per a les cessions d’empreses 
entre empresaris/es i reemprenedors/es.

Al nostre municipi l’entitat gestora d’el Punt 
Reempresa és Grameimpuls i es pot trobar al 
Centre d’Empreses de Can Peixauet.

MAR ABR
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AUGMENTA LA MATRICULACIÓ A 
LA UNED SANTA COLOMA

El primer període de matriculació de la 
Universitat Nacional d’Educació a Distància 
(UNED) va finalitzar amb un increment 
d’alumnes del  9,5%. Amb un total de 1.604 
estudiants matriculats, sent el Grau de 
Psicologia el que més alumnes ha inscrit 
amb 629 places.

Destaca el percentatge de dones inscrites 
que arriba al 69% (1.113).

NOUS PROGRAMES DE RENDA 
MÍNIMA D’INSERCIÓ

Un total de 80 persones perceptores de la 
Renda Mínima d’Inserció (RMI) van iniciar 
la participació de les mesures actives 
d’inserció i el pla d’ocupació específic per 
a aquest col·lectiu.

Aquests programes es treballen conjuntament 
amb l’equip de professionals del servei 
municipal de Drets Socials, amb l’Oficina de 
Treball del ervei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i amb la Direcció General d’Economia 
Social i Cooperativa i Treball Autònom, i estan 
finançats pel SOC, el Departament d’Empresa 
i Ocupació i el Fons Social Europeu.

ÀMPLIA PROGRAMACIÓ DE 
CURSOS DE FORMACIÓ 2016 A 
L’ESCOLA DE RESTACURACIÓ

Més de 120 persones tindran l’oportunitat 
durant la programació 2015-2016 de 
l’Escola de Restauració Santa Coloma 
(ERESC) de participar als diferents cursos de 
formació ocupacional de les especialitats 
d’hostaleria, gestionats per la societat 
municipal Grameimpuls.

L’extensa oferta formativa, 8 cursos, permetrà 
preparar a les persones en situació d’atur 
en especialitats com cuina, servei de bar i 
cafeteria, sommelieria, direcció de restaurant 
i servei de restaurant.

REEMPRESA A SANTA COLOMA TANCA 
L’ANY AMB UN BALANÇ MOLT POSITIU

L’objectiu del Punt Reempresa al nostre 
municipi és la consecució d’un entorn 
favorable per a la cessió d’empreses i 
negocis entre persones.

Al nostre municipi aquest ha estat el millor 
any des de l’inici del Punt Reempresa. Van ser 
assolits 7 reempreses d’èxit amb un total de 8 
reemprenedors i 15 cedents.

NOV DES

VISITA DE L’ALCALDESSA A 
L’ESCOLA DE RESTAURACIÓ

L’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, 
va visitar l’Escola de Restauració (ERESC), 
juntament amb el Tinent d’alcaldessa de 
promoció econòmica i nou president de 
Grameimpuls, Esteve Serrano.

La visita va servir per intercanviar impressions 
amb l’alumnat, interessar-se per la seva 
situació professional i donar per tancat els 
cursos de gestió de processos de servei de 
restauració (mestre-sala) i sommelieria.

CANVIS AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
DE GRAMEIMPULS

El 1r Tinent d’alcalde executiu de Serveis 
Interns, Promoció Econòmica i Ocupació, 
Comerç i Promoció de la ciutat, Esteve 
Serrano, va ser nomenat pel Ple l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet del passat 
16 de juliol com a president del consell 
d’administració de Grameimpuls SA.

JORNADA DE FRANQUÍCIES

Vols muntar una empresa amb un model de 
negoci ja validat? Jornada de franquícies 
en el marc del Pla de dinamització de 
locals buits de la nostra ciutat “Aixequem 
les persianes”.

Aquesta sessió va comptar amb un 
expert de franquícies del sector comerç i 
amb la intervenció de diverses empreses 
franquiciadores que cerquen emprenedors/
es per obrir negoci a Santa Coloma de 
Gramenet.

L’OPEN HOUSE BARCELONA VA 
VISITAR LA ‘CASA DEL METGE’, 
SEU DE LA UNED A TORRIBERA

La sisena edició de l’Open House Barcelona 
va tornar a Santa Coloma de Gramenet al 
2015.

El recinte Torribera és un dels espais que 
formen part de la programació d’enguany 
de l’Open House Barcelona i serà visitat com 
a Itinerari Nord.

SET OCT
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Impactes
INFORMACIÓ 2015 2014 2013

Demandes d'informació presencial 20.933 25.551 35.461

Demandes d'informació telefònica 20.757 19.505 23.470

Actualitzacions d'informació en l'Espai de Recerca Activa 4.038 4.433 6.718

DEMANDANTS DE TREBALL 2015 2014 2013

Total de persones ateses 4.966 5.433 5.904

Noves inscripcions 1.617 1.856 1.692

% noves inscripcions 32,6% 34,2% 28,7%

OFERTES DE TREBALL 2015 2014 2013

Número d'ofertes rebudes 945 676 620

Llocs de feina gestionats 1.608 1.227 929
Ràtio de llocs / ofertes 1,70 1,82 1,50

Llocs de feina de Santa Coloma 621 400 321

% llocs de feina del municipi 38,6% 32,6% 34,6%

DADES D'INSERCIÓ LABORAL 2015 2014 2013

Persones inserides laboralment 769 545 559

% dones entre les persones contractades 43,4% 48,1% 41,0%

% persones menors 25 anys contractades 16,0% 16,7% 13,4%

% persones majors 45 anys contractades 37,6% 28,6% 29,7%

Contractes de Plans d'Ocupació 449 291 278

Integració sociolaboral
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Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP)

Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Programa Renda Mínima d’Inserció (RMI)
Programa Simulació d’empresarial (SEFED)

3.750

73

42

Formació vinculada als Plans d’Ocupació de Treball als Barris
Formació vinculada als Plans d’Ocupació de RMI
Taller d’Ocupació

4.090 5.506

64

20 14 12
24

Renda Mínima d’Inserció

449

20

291

14

--

278

12

--

--

Integració sociolaboralIntegració sociolaboral
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Creixement del teixit empresarial

FORMACIÓ EMPRESARIAL 2015 2014 2013

Cursos 25 29 30

Hores impartides 170 190'5 145'5

Persones participants 447 532 492

NOVES EMPRESES / PERSONES EMPRENEDORES 2015 2014 2013

Idees de negoci ateses 341 430 507

Empreses creades 102 100 106

Ràtio empreses creades / idees de negoci 29,91% 23,26% 20,91%

Emprenedors/es d'empreses creades 117 126 125

INTEGRACIÓ LINGÜÍSTICA 2015 2014 2013

Immigrants que participen en formació bàsica 120 97 132

Programes amb formació bàsica complementària 2 3 3

Persones que han participat en aquests programes 190 178 266

IMPLANTACIÓ DE TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 2015 2014 2013

Monogràfics 89 313 144

Número de participants 579 3220 716

ESPAI PASSIÓ PER LA CUINA 2015 2014 2013

Cursos de cuina per a persones aficionades 3 3 5

Persones participants 36 36 56

Cursos de cuina per a professionals 5 2 2

Persones participants 68 25 33

UNED 2015 2014 2013

Graus, llicenciatures i diplomatures, cursos d'accès i idiomes (CUID) 7 9 6

Alumnes 1.604 1.655 1.364

Creixement cultural i educatiu



Grameimpuls
Empresa municipal que ve desenvolupant, en més 

de 25 anys d’activitat, els objectius estratègics 

definits per l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet en el seu Pla d’Actuació Municipal, per 

promocionar l’ocupació I l’activitat empresarial.
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Centres de serveis 

Rafael Casanova, 40 Tel. 93 466 15 65 Fax 93 466 15 97
informacio@grameimpuls.cat

• Informació a les empreses de programes que permeten 

impulsar la seva activitat econòmica.

• Informació i assessorament: realitzem activitats de 

consultoria i assessorament en recursos humans. Facilitem 

informació de temes laborals i assessorem dins l’àmbit 

de la responsabilitat social de les empreses. 

• Formació contínua: oferim formació a mida per al personal 

treballador en funció de les necessitats concretes de 

cada empresa. 

• Cursos amb compromís de contractació: sol·licitem i 

gestionem cursos de formació ocupacional per cobrir 

les necessitats de les empreses pel que fa a professionals 

qualificats.

Can Xiquet

SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 

Posem a la teva disposició tot un seguit de recursos per 
trobar feina 

Donem atenció individualitzada a les persones demandants 
d’ocupació i les orientem sobre les tendències del mercat 
laboral, mitjançant l’Observatori del Mercat de Treball, i sobre 
les diferents opcions de que disposen per iniciar el seu procés 
d’inserció.

Relació dels serveis oferts:

Informació i orientació dels recursos i tendències del mercat 
de treball: per a totes aquelles persones que volen trobar una 
feina o millorar la seva situació laboral.

• Per a totes les entitats, serveis i professionals que actuen 

en el territori.

• Entrevistes individuals i sessions de grup

• Orientació personalitzada per donar resposta a la seva 

demanda

• Acompanyament en el seu itinerari d’inserció

• Espai de recerca activa

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL

La nostra experiència al servei de les empreses 

Ens encarreguem de detectar les necessitats formatives i 
laborals del teixit empresarial per millorar la seva productivitat i 
adequació dels recursos humans

Relació dels serveis oferts:

• Agència de Col·locació amb número d’autorització 

0900000089 concedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

• Gestió d’ofertes laborals, preseleccionem professionals 

per cobrir les vacants laborals demandades per les 

empreses. 

• Pràctiques en empreses: oferim la possibilitat d’acollir 

participants dels nostres programes en pràctiques, 

adaptant-nos a les necessitats de personal específiques 

de cada empresa.
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Centre de Formació 
Ocupacional la Ginesta

Formació professional, una inversió de futur. 

En el Centre de Formació Ocupacional La Ginesta es realitza la 
formació en les famílies professionals següents:

• Administració i gestió administrativa 

• Serveis culturals i a la comunitat 

• Instal·lacions i manteniment 

• Comerç i màrqueting 

• Seguretat laboral i medi ambient 

• Imatge personal

Relació dels serveis oferts:

Informació i orientació dels recursos i tendències del mercat 
de treball: per a totes aquelles persones que volen trobar una 
feina o millorar la seva situació laboral.

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 
(CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT)

• Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials 

• Serveis auxiliars de perruqueria i estètica 

• Activitats de gestió administrativa (SEFED) 

• Atenció sociosanitària a persones en el domicili 

• Atenció sociosanitària a persones dependents en 

institucions socials 

• Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques 

• Muntatge i manteniment d’instal·lacions de climatització 

i ventilació extracció 

• Gestió de trucades de teleassistència

• Mediació comunitària 

• Organització i gestió de magatzems 

• Atenció al client consumidor o usuari 

• Cursos per a joves 

• Programes de Formació i Inserció (PFI) 

• Joves per l’Ocupació. 

• Fem Ocupació per a Joves 

Centre de Formació i Treball

Formació professional, una inversió de futur.

El centre de Formació i Treball formem a totes aquelles 
persones que volen aprendre un ofici alternant la part teòrica i 
pràctica, o reciclar-se professionalment. 

Àmbits d’actuació: 

• Medi ambient, energies i sostenibilitat. 

• Manteniment i reparació d’habitatge. 

• Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

(TIC). 

• Serveis de proximitat i atenció a les persones. 

Relació dels serveis oferts: 

CASA D’OFICIS 

Programa mixt de formació i treball que té com a finalitat la 
realització d’obres o serveis públics que aportin un benefici 
social a la ciutat. 

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL (FOAP) 

Per a persones prioritàriament desocupades, ajustats a les 
necessitats del mercat laboral 

PLANS D’OCUPACIÓ

Gestió de contractacions subvencionades pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet. 

Dispositius d’inserció sociolaboral Treball als Barris. Nouvinguts 
i Endavant Joves.

Programa RMI . Mesures actives d’inserció per a persones 
destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció 

Accions de suport específic: 

• Recerca intensiva i motivació i reorientació professional 

• Tutories individuals 

• Sessions monogràfiques grupals sobre temàtica ocupacional 

diversa. 

• Recerca activa i individual d’ofertes d’ocupació en un 

espai grupal amb recursos, eines i acompanyament 

tècnic durant el procés de recerca personal.  

Castella, s/n cantonada Almogàvers Tel. 391 70 37 Fax 93 392 88 24 
ginesta@grameimpuls.cat

Av. Primavera, s/n Tel./Fax 93 468 03 17  
formaciotreball@grameimpuls.cat
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Escola de Restauració 
Santa Coloma (ERESC)

A l’Escola de Restauració Santa Coloma s’imparteix formació 
en l’àmbit de l’hoteleria i turisme en les especialitats de cuina i 
servei de restaurant i bar. 

Relació dels serveis oferts: 

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 
(CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT ) 

• Operacions bàsiques de restaurant i bar. 

• Operacions bàsiques de cuina. 

• Cuina.

• Sommelieria 

CURSOS PER A JOVES 

• Programa de Formació i Inserció (PFI) 

• Joves per l’Ocupació. 

• Fem Ocupació per a Joves 

CURSOS PER A PERSONES AFICIONADES A LA 
CUINA DINS L’ESPAI “ PASSIÓ PER LA CUINA “ 

FORMACIÓ CONTINUA PER PROFESSIONALS 
DE LA RESTAURACIÓ

CASAL DE CUINA PER A JOVES ‘CUINAT L’ESTIU’

Universitat d’Educació 
a Distància (UNED)

El centre docent de l’extensió de Santa Coloma facilita la relació 
entre la Universitat i els alumnes. Aquests poden trobar, a més de 
serveis administratius i de biblioteca, el servei de tutories d’una 
hora setmanal per cada assignatura (d’assistència voluntària 
i sempre a la tarda) a càrrec de professors tutors qualificats, 
encarregats de l’orientació acadèmica dels alumnes.

Estudis que ofereix el Centre:

CURS D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER 
A MAJORS DE 25 I 45 ANYS

GRAUS, DIPLOMATURES I LLICENCIATURES

• Antropologia social i cultural (segon cicle) 

• Ciències empresarials (primer cicle) 

• Dret (primer i segon cicle) 

• Educació social (primer cicle) 

• Psicologia (primer i segon cicle) 

• Treball social

CUID (CENTRE UNIVERSITARI D’IDIOMES A DISTÀNCIA)
Av. Primavera, s/n Tel./Fax 93 392 91 05 

hosteleria@grameimpuls.cat
http://www.restauraciosantacoloma.cat

Prat de la Riba, 171 Tel. 93 468 28 19 Fax 93 468 23 48  
info@santa-coloma.uned.es
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Centres d’empreses Can 
Peixauet i Bosc Llarg 

Els centres d’empreses són equipaments municipals on oferim 
allotjament (oficines i tallers industrials) per a projectes de 
nova creació i per a empreses en procés de reorientació i/o 
consolidació. 

Prestem serveis d’assessorament i acompanyament 
empresarial per a les iniciatives ubicades als centres, amb 
l’objectiu d’afavorir la seva supervivència i competitivitat. 

Relació dels serveis oferts: 

Mòduls oficines de 12 a 38 m2, i mòduls tallers de 87 a 142 m2. 

Equipaments dels mòduls: 

• Electricitat. 

• Línia telefònica mitjançant centraleta. 

• Aigua (en els locals de la planta baixa i tallers del Centre   

d’Empreses Bosc Llarg). 

• Detectors contra incendi i robatori. 

Serveis comuns: 

• Recepció dies feiners de dilluns a divendres. 

• Recollida de correu i petita paqueteria (dins de l’horari 

de recepció). 

• Servei de seguretat telemàtic que permet l’accés als 

mòduls les 24 hores. 

• Neteja dels espais comuns. 

• Atenció de trucades (dins de l’horari de recepció). 

• Servei de Fax (recepció i enviament al vostre correu 

electrònic). 

• Servei de correu electrònic (recepció i enviament). 

• Fotocopiadora. 

• Enquadernació. 

• Sales de reunions. 

• Assessorament empresarial. 

• Servei de gestoria (optatiu)

• Servei d’auxiliaria ( optatiu i dins de l’horari de recepció). 

• Sessions formatives/informatives sobre temes d’interès 

empresarial a través del Servei de Foment Empresarial. 

• Accés prioritari a les accions desenvolupades pel Servei 

de Foment Empresarial. 

• Màquines expenedores de begudes i aliments. 

• WIFI gratuït (Can Peixauet)

Servei de Foment Empresarial

Tots els recursos per crear i fer viables les empreses

Fomentem l’esperit emprenedor així com l’impuls per a la 
generació i consolidació d’un empresariat competitiu al territori

Relació dels serveis oferts: 

• Difusió i sensibilització de la cultura emprenedora. 

• Orientació per valorar el teu projecte empresarial a 

través de la realització d’un pla d’empresa. 

• Informació per a la creació i consolidació de la teva idea 

de negoci: informació sobre tràmits, formes jurídiques, 

ajuts i subvencions i recerca de finançament entre d’altres. 

• Assessorament per analitzar la viabilitat de la vostra 

iniciativa empresarial. 

• Formació per liderar la teva empresa: seminaris, tallers i 

jornades per millorar les teves competències emprenedores. 

• Suport per consolidar i fer créixer la teva empresa. 

• Divulgació d’informació empresarial d’interès per 

emprenedors/es i empreses. 

• Acompanyament en la realització dels tràmits de 

constitució de la teva empresa, tant en el procés de 

capitalització de la prestació per desocupació com en 

la legalització de l’empresa mitjançant el nostre Punt 

d’Atenció a l’Emprenedor (PAE). 
Ctra. de la Roca, km 5,5 Tel. 93 468 58 20 Fax 93 468 00 30

infoboscllarg@grameimpuls.cat
Av. Generalitat 99-101 Tel. 93 466 52 24 Fax 93 466 20 34  

cue@grameimpuls.cat
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Politica de gestió
Visió

Aconseguir l’excel·lència en totes les activitats 
que es desenvolupen, amb els valors que 
guien la nostra actuació.

Missió

Proporcionar el millor servei per tal de satisfer 
les necessitats dels nostres clients i de les 
nostres clientes, i oferir qualitat i resultats en 
totes les activitats que es desenvolupen  en 
els àmbits de la promoció empresarial i de 
l’ocupació

Àmbit 
d’aplicació

La seu central de Grameimpuls està ubicada 
al carrer de Rafael Casanova, 40, de Santa 
Coloma de Gramenet i disposa d’altres set 
centres a la ciutat on també hi desenvolupa 
les seves activitats. L’àmbit d’actuació és 
municipal, tot i que participa en programes 
d’abast comarcal, nacional i internacional.

Grameimpuls s’ha consolidat com a referent per 

a les persones aturades que volen reconduir el 

seu futur laboral, formar les persones joves amb 

dèficits formatius, constituir-se com un pilar 

per als aturats de llarga durada o persones 

nouvingudes, o apadrinar empresaris i persones 

emprenedores per fer créixer els seus negocis 

o idees de futur.
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Organització 

SERVEI

ORGANIGRAMA DE L’ORGANITZACIÓ 2015
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GRUPS D'INTERÈS CANALS DE COMUNICACIÓ DETECCIÓ D'EXPECTATIVES

Enquestes de satisfacció Informes de prospecció del mercat de treball

Enquestes d'imatge Estadístiques de la Borsa de Treball

Suggeriments i reclamacions Estudis de les Polítiques Actives d'Ocupació

Entrevistes de seguiment Observatori del Mercat de Treball

Reunions de planificació Observatori Socioeconòmic

Auditories de programes

Instàncies

Memòria de gestió Estudi dels Perfils de ciutat

Web corporativa i restauració Convenis i aliances amb entitats i associacions

Butlletins electrònics Consell Assessor de Restauració

Xarxes socials

Memòria de gestió Reunions de coordinació

Web corporativa Contractes i acords

Xarxes socials

Pla d'acollida a proveïdors

Idees de millora Avaluació de competències

Estudi de clima laboral Avaluació de riscos psicosocials

Enquesta de satisfacció Plans de formació interna

Comitè d'Ètica Comitè d'Ètica

Comitè de Seguretat i Salut Laboral Comitè de Seguretat i Salut Laboral

Butlletins electrònics Intranet

Reunions Comitè d'Empresa

Flash informatiu

Reunions amb el Comitè Tècnic del 
Consell Comarcal
Reclamacions i/o denúncies

Reclamacions

Suggeriments

Web corporatiu

Xarxes socials

Administracions públiques
Els establerts per les pròpies 
administracions

Reunions amb el Consell d'Administració

Reunions amb el President

Web corporatiu

Butlletins electrònics

Tota l'organització

L'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

Pla d'Actuació Municipal

Les persones i entitats clientes

Entorn social

Les persones i entitats proveïdores

El personal de l'organització

La competència

L'entorn ambiental

Aquests són tots els potencials grups d’interès 

que poden tenir rellevància per a l’organització, 

és a dir, que poden incidir en el desenvolupament 

de l’activitat i/o que se’n poden veure afectats.

Grups d’interès
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Compromisos

Grameimpuls, coherent amb la seva missió i visió, 

i amb els valors corporatius que orienten les 

seves actuacions, es compromet a implantar, 

liderar, desenvolupar i mantenir un SISTEMA DE 

GESTIÓ, basat en el model EFQM que inclou: 

• Gestionar la qualitat dels nostres serveis segons els requisits 

de la norma internacional ISO 9001.

• Preservar el medi ambient, prevenir  les actuacions 

contaminats i dissenyar estratègies davant el canvi 

climàtic mitjançant la gestió mediambiental segons els 

requisits de la norma internacional ISO 14001.

• Assegurar la prevenció dels riscos laborals i el respecte 

d’una adequada vigilància de la salut laboral del seu 

personal segons les indicacions de l’OHSAS 18001.

• Mantenir un comportament honest i íntegre amb les parts 

interessades, sota un model de responsabilitat social i 

empresarial, i seguint les indicacions del seu Codi Ètic.

• Afavorir la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de 

la seva actuació.

• Garantir que la comunicació i la informació sigui fluida 

amb la formació com l’element fonamental per a la 

seva eficàcia.

• Complir amb la legislació vigent i d’altres requisits que 

l’empresa subscrigui.

• Millorar contínuament l’eficàcia del nostre Sistema de 

Gestió cercant la satisfacció de totes les parts interessades 

(persones i entitats clientes i proveïdores, entorn i 

especialment la dels nostres treballadors i treballadores).

CODI ÈTIC

A Grameimpuls tenim un Codi Ètic que té com a objecte 
disposar d’un conjunt de principis i regles clares per actuar 
en relació als nostres grups d’interès, així com servir de guia 
de comportament perquè les persones que integren la nostra 
organització actuïn coherentment amb els nostres valors, 
política i objectius.

Totes les persones que integren la nostra organització, 
mitjançant una relació laboral o amb contractes de 
col·laboració professional, estan obligades a conèixer i 
respectar aquest codi i ajustar la seva actuació professional als 
principis bàsics que recull.

PLA D’IGUALTAT

Des de l’any 2008, Grameimpuls, SA disposa d’un pla d’igualtat, 
per tal d’assegurar que les relacions humanes en l’organització 
es donen dins d’un marc de respecte , igualtat de tracte i 
oportunitats, dignitat i no discriminació per raó de gènere, 
raça, religió, idees, discapacitats, edat o orientació sexual.

El pla d’igualtat és una eina estratègica que permet assolir la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa i està 
dissenyat sobre 6 àmbits estratègics:

• Gestió ètica, igualtat i responsabilitat

• Selecció, formació i promoció

• Condicions laborals

• Conciliació familiar i laboral

• Llenguatge i imatge no sexista

• Riscos laborals i assetjament sexual.

CODI DE CONDUCTA EN PUBLICITAT

Grameimpuls, SA disposa d’un codi de conducta en matèria 
publicitària que té per objecte contribuir que la publicitat 
constitueixi un instrument particularment útil en el procés 
econòmic, vetllant pel respecte a l’ètica publicitària i pels drets 
dels destinataris de la publicitat.
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Les normes de conducta que recull aquest codi s’apliquen 
a tota activitat de comunicació publicitària que realitza 
Grameimpuls, de manera directa o indirecta, o a través de 
qualsevol mitjà.

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓ

Grameimpuls, SA es compromet a establir i mantenir una 
política anticorrupció en la seva organització.

Aquesta política es difon entre tot el seu personal i la resta dels 
grups d’interès definits.

En el cas que es detectés qualsevol intent d’extorsió o suborn 
en l’organització, implicaria anar en contra del nostre codi ètic, 
i per tant, s’aplicarien les mesures sancionadores establertes 
pel Comitè d’Ètica, seguint els procediments establerts.

A més a més, a través dels mecanismes establerts per accedir 
al Comitè d’Ètica, es gestionarà qualsevol denuncia contra la 
corrupció. Qualsevol persona de l’equip de Grameimpuls, SA 
té el dret i l’obligació d’informar sobre qualsevol sospita de 
conducta relacionada amb el suborn o l’extorsió. El Comitè 
d’Ètica establirà els mecanismes de consulta del personal 
davant accions dubtoses.

Sempre que es detecti un possible conflicte d’interessos, es 
recorrerà al Comitè d’Ètica perquè analitzi la situació i proposi 
una solució.

Tenint en compte que el personal de Grameimpuls, SA té 
contacte amb els diferents grups de interès, s’ha elaborat una 
política de regals tant en relació als clients com als proveïdors.

PRINCIPIS DEL PACTE MUNDIAL

Grameimpuls com a empresa responsable assumeix els deu 
principis del Pacte Mundial:

Drets Humans:

• Principi 1: Les empreses han de donar suport i respectar 

la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts 

universalment, dins del seu àmbit d’influència.

• Principi 2: Les empreses s’han d’assegurar que no són 

còmplices de la vulneració dels drets humans.

• Estàndards laborals:

• Principi 3: Les empreses han de donar suport la llibertat 

d’associació i el reconeixement efectiu del dret  a la 

negociació col·lectiva.

• Principi 4: Les empreses han de donar suport l’eliminació 

de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.

• Principi 5: Les empreses han de donar suport l’eradicació 

del treball infantil.

• Principi 6: Les empreses han de donar suport l’abolició 

de les pràctiques de discriminació en l’ocupació.

Medi Ambient:

• Principi 7: Les empreses hauran de mantenir un enfocament 

preventiu que afavoreixi el medi ambient.

• Principi 8: Les empreses han de fomentar les iniciatives 

que promoguin una major responsabilitat ambiental.

• Principi 9: Les empreses han d’afavorir el desenvolupament 

i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi 

ambient.

Anticorrupció:

• Principi 10: Les empreses han de treballar en contra de 

la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió 

i el suborn.

GESTIÓ AMBIENTAL

La gestió ambiental de Grameimpuls, SA s’orienta cap a tres 
grans línies de treball:

• Fer un ús sostenible dels recursos energètics i naturals.

• Minimitzar la producció de residus i prosseguir la millora 

de la seva gestió.

• Buscar un efecte d’amplificació amb la sensibilització, 

tant del personal com de les persones usuàries.

Els indicadors per valorar l’impacte i la gestió ambiental de 
l’empresa es presentem en tres grups:

• Els consums energètics i de recursos naturals.

• La generació de residus.

• Els resultats de les bones pràctiques implantades.

Fluorescents i bombetes de baix 
consum

218             79               214             

Equips informàtics i ferralla 
electrònica

448             470             28               

Cartutxos i tòner 211             157             157             

Paper i cartró 297             364             329             

Mobles vells -               3                 3                 

Piles 10               12               43               

Rebuig 151             37               5                 

Inerts CD's i DVD's -               1                 7                 

Orgànic 213             211             135             

Restes poda (kg) 9.909          7.827          2.138          

Envasos de plàstic 172             220             235             

Envasos de vidre 97               132             132             

Vidre pla 60               -               12               

Plàstic rígid 458             -               -               

Llautó 1                 -               -               

Ferralla 506             749             2.581          

Coure 31               123             186             

PVC 13               -               53               

Cables elèctrics 135             22               59               

Runa neta 128             30               50               

Runa bruta -               10               5                 

Fusta 1.674          1.146          4.170          

Palets 96               28               33               

Oli cuina 160             280             245             
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Sistema de gestió

Abast del Sistema de Gestió
• Disseny i impartició de cursos de formació ocupacional

• Serveis d’informació i orientació, i d’intermediació laboral

• Impartició del programa SEFED

• Disseny i realització dels programes Escola Taller, Casa 

d’Oficis i Taller d’Ocupació

• Motivació laboral i accions formatives per a col·lectius 

RMI i accions integrals per al col·lectiu d’immigrants

• Promoció de l’autoocupació i assessorament per a la 

creació d’empreses.

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT CERTIFICAT EN ISO 9001 
DES DE L’ANY 2002

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL 
TREBALL CERTIFICAT EN OHSAS 18001 DES DE L’ANY 2005

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL CERTIFICAT EN ISO 14001 DES 
DE L’ANY 2005

SISTEMA DE GESTIÓ ÈTICA I SOCIALMENT RESPONSABLE 
CERTIFICAT EN SGE21 DE DE L’ANY 2010

RECONEIXEMENT D’EXCEL·LÈNCIA EUROPEA 300+ DES DE L’ANY 
2013 FINS A OCTUBRE DE 2015
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Línies 
estratègiques
Emmarcat en la seva missió i visió, Grameimpuls 

defineix, en el seu Pla Estratègic, les línies 

d’actuació i intervenció per a la ciutat de Santa 

Coloma de Gramenet, a través de tres grans eixos:

• Millorar l’ocupabilitat i promoure l’ocupació 

de qualitat i amb igualtat d’oportunitats.

• Enfortir el teixit empresarial.

• Aconseguir l’excel·lència del sistema de gestió 

i una comunicació eficaç.
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Una ocupació 
de qualitat i 
amb igualtat 
d’oportunitats

MILLORAR LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE 
LES PERSONES

FACILITAR OFERTA DE FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

Número de titulacions 7
Número total d’alumnes matriculats a la UNED 1.667
Número d’idiomes 4

REALITZAR ACCIONS FORMATIVES EN SECTORS EMERGENTS I 
PRIORITARIS DE MAJOR DEMANDA DE PERSONAL

Número d’accions formatives 77
Número de participants 1.254

FACILITAR L’ACCÉS AL TREBALL

MILLORAR LA INFORMACIÓ I L’ORIENTACIÓ PER FACILITAR 
L’ACCÉS DE LES PERSONES AL MERCAT DE TREBALL

Elaboració d’itineraris d’orientació laboral personalitzats 4.437
Prospectar les empreses i captar ofertes:

• Empreses contactades/prospectades 830
• Núm. ofertes gestionades 849
• Núm. de llocs de treball gestionats 1.155

Convenis de col·laboració d’alumnes en pràctiques 309
Contractació programes Joves per l’Ocupació 64

POTENCIAR L’IGUALTAT DE GÈNERE PER A LES 
DONES

SENSIBILITZAR, INFORMAR I FORMAR A LES DONES 
SOBRE OCUPACIONS, PROFESSIONS I SECTOR ON ESTAN 
SUBREPRESENTADES

Dones participants 225

FOMENTAR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

AFAVORIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS ALS COL·LECTIUS AMB 
DIFICULTATS D’INSERCIÓ PER A LA SEVA INCORPORACIÓ AL 
MERCAT DE TREBALL

Persones orientades (nouvinguts, RMI, SIOAS i OTL) 681
Persones derivades de Serveis Socials 252

FOMENTAR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS AMB LA 
CONTRACTACIÓ DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTATS D’INSERCIÓ 
LABORAL A TRAVÉS DELS PROGRAMES D’EXPERIÈNCIA I DE 
QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

Participants en la selecció dels Plans d’Ocupació 1.559
Contractacions en els Plans Ocupació 449
Contractacions de la Casa d’Oficis 40

AFAVORIR LA QUALIFICACIÓ I LA INCORPORACIÓ 
DELS JOVES AL MERCAT DE TREBALL

ORIENTAR LABORALMENT ELS JOVES MITJANÇANT LA 
METODOLOGIA DEL TASTEIG D’OFICIS

Joves participants 73

QUALIFICAR PROFESSIONALMENT ELS JOVES, ASSOLINT ELS 
CONEIXEMENTS, HABILITATS I ACTITUDS NECESSÀRIES PER 
OCUPAR UN LLOC DE TREBALL QUALIFICAT

Joves participants 182
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Per un teixit 
empresarial 
fort
PROMOURE I FOMENTAR LA CAPACITAT 
EMPRENEDORA I LA CREACIÓ D’EMPRESES

POTENCIAR EL DESENVOLUPAMENT DE L’ESPERIT EMPRENEDOR 
AL TERRITORI

Persones sensibilitzades 437

ACOMPANYAR A LES PERSONES EMPRENEDORES EN LA CREACIÓ 
DE LA SEVA EMPRESA

Nous projectes: 341
Número d’emprenedors: 416
Núm. de plans d’empresa:75
Núm. de noves empreses 102

OFERIR ALLOTJAMENT PER A LES NOVES INICIATIVES 
EMPRESARIALS LOCALS A TRAVÉS DELS DOS VIVERS 
D’EMPRESES

% d’ocupació dels vivers: 76% 

FOMENTAR L’ECONOMIA SOCIAL

Núm. Persones / empreses participants programa ec.soc: 35

FOMENTAR LA COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PÚBLIC I PÚBLIC-PRIVAT

Projectes conjunts altres àrees municipi: 5
• Serveis Territorials FUE

• Comerç Locals Buits

• Comerç DigiPay4Growt

• Igualtat de gènere - Emprenedoria en Femení

• Estudis econòmics participació / cultura

AFAVORIR LA CONSOLIDACIÓ I EL CREIXEMENT DE LES EMPRESES

ACOMPANYAR A LES EMPRESES EN EL SEU PROCÉS DE 
CONSOLIDACIÓ

Empreses assessorades 128
Serveis d’assessorament realitzats 272
Participants formació 447
Accions formatives 25

VETLLAR PER LA CONTINUÏTAT I EL CREIXEMENT DE L’ACTIVITAT 
PRODUCTIVA EXISTENT AL TERRITORI

Accions de cooperació empresarial: 6
Núm d’empreses participants IMPULSA’T: 47
Empreses participants en REEMPRESA: 25
Consolidació Punt PAE* 33 projectes atesos

*(Punt d’Atenció a l’Emprenedor)

FACILITAR L’ACCÉS AL FINANÇAMENT

Empreses acompanyades a la cerca de finançament ordinari 

o alternatiu: 74
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ACONSEGUIR 
L’EXCEL·LÈNCIA 
DEL SISTEMA 
DE GESTIÓ 
I UNA 
COMUNICACIÓ 
EFICAÇ

ASSEGUREM LA VIABILITAT ECONÒMICA

COMPTE DE RESULTATS

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 70.980,80 16.892,79 12.055,47 8.475,63 5.513,40

OPERACIONS CONTINUADES 2015 2014 2013

Import net de la xifra de negocis 405.151,84 570.112,80 494.217,80

Prestacions de serveis 405.151,84 570.112,80 494.217,80

Aprovisionaments -546.303,98 -470.033,81 -306.784,44

Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles -546.303,98 -470.033,81 -306.784,44

Altres ingressos d'explotació 8.539.697,94 7.861.180,36 7.408.262,65

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 204,90 212,60 140,14

Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 8.511.631,99 7.860.120,15 7.392.772,17

Altres ingressos (extraordinaris) 27.861,05 847,61 15.350,34

Despeses de personal -6.702.645,48 -6.199.518,55 -5.828.371,90

Sous, salaris i assimilats -5.123.759,41 -4.793.448,48 -4.506.186,80

Càrregues socials -1.578.886,07 -1.406.070,07 -1.322.185,10

Altres despeses d'explotació -1.517.263,12 -1.621.886,50 -1.625.625,66

Serveis exteriors -807.363,38 -824.147,45 -835.293,32

Tributs -4.515,77 -5.175,66 -4.559,92

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials -121.165,69 -270.902,58 -61.495,16

Altres despeses de gestió corrent -577.440,92 -513.441,75 -723.102,93

Despeses excepcionals -6.777,36 -8.219,06 -1.174,33

Amortització d'immobilitzat -154.201,79 -169.905,68 -175.226,44

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 46.728,45 46.842,01 154.693,59

Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -219,89 -357,01 -1.258,55

   Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 0,00

Resultats per alienacions i altres -219,89 -357,01 -1.258,55

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 70.943,97 16.433,62 119.907,05

Ingressos financers 4.815,26 459,17 0,00

De valors negociables i altres instruments financers 4.815,26 459,17 0,00

Despeses financeres -4.778,43 0,00 -107.851,58

Per pèrdues amb empreses del grup i associades -4.778,43 0,00 -107.851,58

Per deutes amb tercers 0,00 0,00 0,00

RESULTAT FINANCER 36,83 459,17 -107.851,58

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 70.980,80 16.892,79 12.055,47

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS 
CONTINUADES

70.980,80 16.892,79 12.055,47
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BALANÇ DE SITUACIÓ

A C T I U 2015 2014 2013

ACTIU NO CORRENT 1.957.102,41 2.057.047,71 2.175.216,87

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 23.108,57 28.672,30 41.949,62

Patents, llicències, marques i similars 462,94 672,07 927,66

Aplicacions informàtiques 22.645,63 28.000,23 41.021,96

IMMOBILITZAT MATERIAL 1.931.474,42 2.014.834,28 2.119.726,12

Terrenys i construccions 1.598.715,59 1.643.645,72 1.696.691,69

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 296.890,40 335.320,13 387.166,00

Immobilitzat en curs 35.868,43 35.868,43 35.868,43

INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 2.519,42 13.541,13 13.541,13

Altres actius financers 2.519,42 13.541,13 13.541,13

ACTIU CORRENT 7.103.379,78 6.396.038,93 6.569.848,53

EXISTÈNCIES 1.871,38 0,00 1.630,00

   Bestretes a proveïdors 1.871,38 0,00 1.630,00

DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR 6.204.067,37 5.668.077,79 6.312.467,83

Clients per vendes i prestacions de serveis 21.286,40 103.421,41 33.760,73

Clients empreses del grup i associades 54.700,41 77.388,39 97.953,70

Personal 0,00 900,00 0,00

Actius per impost corrent 92,00 84,72 0,00

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 6.127.988,56 5.486.283,27 6.180.753,40

INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 0,00 0,00 500,00

PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 31.234,97 27.617,97 29.252,22

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 866.206,06 700.343,17 225.998,48

Tresoreria 866.206,06 700.343,17 225.998,48

TOTAL ACTIU 9.060.482,19 8.453.086,64 8.745.065,40

P A S S I U 2015 2014 2013

PATRIMONI NET 2.646.599,25 2.022.346,90 2.052.296,12

FONS PROPIS 692.309,24 621.328,44 604.435,65

Capital 60.101,21 60.101,21 60.101,21

Capital escriturat Capital escriturat60.101,21 60.101,21 60.101,21

Reserves 463.023,33 463.023,33 463.023,33

Legal i estatutàries 12.020,24 12.020,24 12.020,24

Altres reserves 451.003,09 451.003,09 451.003,09

Resultat d'exercicis anteriors -202.200,94 -219.093,73 -231.149,20

(Resultats negatius d'exercicis anteriors) -202.200,94 -219.093,73 -231.149,20

Altres aportacions de socis 300.404,84 300.404,84 300.404,84

Resultat de l'exercici 70.980,80 16.892,79 12.055,47

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 1.954.290,01 1.401.018,46 1.447.860,47

PASSIU NO CORRENT 24.885,07 25.601,55 24.222,63

DEUTES A LLARG TERMINI 24.885,07 25.601,55 24.222,63

Altres passius financers 24.885,07 25.601,55 24.222,63

PASSIUS PER IMPOST DIFERIT 0,00 0,00 0,00

PASSIU CORRENT 6.388.997,87 6.405.138,19 6.668.546,65

PROVISIONS A CURT TERMINI 482.022,46 365.213,55 96.215,76

DEUTES A CURT TERMINI 0,00 4,01

DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP ASSOCIADES A CURT TERMINI 0,00 0,00 0,00

CREDITORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR 463.112,99 374.614,55 404.656,94

Proveïdors 89.946,02 76.762,90 114.479,12

Creditors varis 93.029,04 -55,00 79,51

Personal (remuneracions pendents de pagament) 2.881,34 747,84 2.420,57

Altres deutes amb les Administracions Públiques 275.751,59 295.398,81 287.677,74

Anticipos a clientes 1.505,00 1.760,00

PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 5.443.862,42 5.665.306,08 6.167.673,95

TOTAL PASSIU 9.060.482,19 8.453.086,64 8.745.065,40
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EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS I LES DESPESES

PROCEDÈNCIA DE LES SUBVENCIONS

ORIENTEM ELS RECURSOS HUMANS A L’ACOMPLIMENT DE LA MISSIÓ DE L’EMPRESA

PLANTILLA DE GRAMEIMPULS: CATEGORIES, GÈNERE I TIPUS DE CONTRACTE

76,3%

23,8%

79,5%

20,5%

81,8%

18,2%

Plantilla per tipus de contracte

Eventual Fixe

111

129

138

116

122

152

Plantilla per gènere

Dones Homes

FORMACIÓ INTERNA PER POTENCIAR LES COMPETÈNCIES DE LES 
PERSONES TREBALLADORES

Número de cursos: 33
Número de persones participants en cursos de formació: 89
Grau de satisfacció del personal: 79%
% d’homes i dones que es beneficien de les mesures de 

conciliació: 7’8%
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COMUNIQUEM ELS SERVEIS I LES ACTUACIONS 
CORPÒRATIVES

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT EN LES XARXES SOCIALS 

DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE LES ACTIVITATS I SERVEIS: 

Receptors butlletí Grameimpuls INFORMA: 8.644
Receptors butlletí ERESC: 297

DESENVOLUPEM LA INNOVACIÓ I LA MILLORA 
CONTÍNUA

INDICADORS DE QUALITAT

• Reclamacions: 13
• Idees de millora: 25
• Satisfacció de les persones usuàries: 88’5%

SEGURETAT I SALUT LABORAL: ÍNDEX DE SINISTRALITAT: 

4’89% 
(amb una reducció de 0’06 punts percentuals respecte l’any 

passat).

COOPERACIÓ AMB UNIVERSITATS I CENTRES FORMATIUS: 

Alumnes acollits en pràctiques: 23

GESTIÓ I MILLORA DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ: 

Implantació de programari lliure: 73%



www.grameimpuls.cat
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