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La societat municipal Grameimpuls continua sent un instrument fonamental al 
servei de l’economia local, i parlar d’economia és parlar de persones. La lògica 
neoliberal en vol reduir a la mínima expressió la participació del sector públic en 
la presa de decisions econòmiques. 

Des de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet apostem fermament per la tasca dinamitza-
dora del sector públic. 

En aquesta memòria teniu el resum d’un any d’activitat de Grameimpuls centrada en la creació 
d’ocupació, en l’orientació i qualificació professional i en el suport a l’emprenedoria, empreses 
i autònoms locals. De totes les dades vull ressaltar la que fa referència a les persones que han 
participat als Plans d’ocupació. 390 colomencs i colomenques figuren a les llistes dels diferents 
plans d’ocupació que s’han desplegat al 2016. Més enllà de l’estadística, aquestes persones han 
gaudit d’una nova oportunitat al mercat laboral. 

Grameimpuls és també un potent agent d’igualtat, amb programes específics per al col·lectiu de 
dones de la ciutat. Són accions com aquestes les que ens separen del plantejaments neocon que 
imperen al sector privat. Encara queda molt camí per recórrer. L’equiparació laboral i salarial de la 
dona vers l’home és encara una assignatura pendent i cal esmerçar esforços per aconseguir-la.

Hi ha qui apunta ja la sortida a la crisi econòmica. A Santa Coloma, però, seguim amatents. La 
realitat diària ens indica que calen més recursos per dinamitzar l’economia local que doni pas a la 
creació de més llocs de treball i de més qualitat. Per això seguirem treballant amb totes les eines 
possibles per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.

Apostem 
per la tasca 

dinamitzadora 
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públic 

Seguirem 
treballant per 

millorar la 
qualitat de 

vida dels nostres 
veïns i veïnes
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En aquesta publicació us presentem la memòria de l’exercici 2016 de la societat 
municipal Grameimpuls SA. 

A les seves planes teniu un resum de l’activitat amb les dades estadístiques de 
les diferents línies d’actuació. Darrere les xifres, però, hi ha noms i cognoms, 
famílies, empresaris i empresàries, emprenedors i emprenedores, en definitiva 

el motor d’inspiració de l’empresa: el benestar de les persones.

Com a president de Grameimpuls vull agrair el treball i esforç dels treballadors i treballadores que 
formen part d’aquesta gran família. Sense la seva dedicació i vocació de servei seria molt compli-
cat assolir els objectius que ens marquem anualment.

I un d’aquests objectius bàsics de la societat municipal és la creació d’ocupació. Perquè això 
sigui una realitat hi intervenen molts factors. Ho fem directament amb els Plans d’ocupació i 
sobretot en els sectors més vulnerables, però per poder estabilitzar un mercat laboral de qualitat 
és necessari una conjunció de diferents paràmetres econòmics. L’acompanyament en la creació 
d’empreses, el suport als emprenedors i emprenedores són accions fonamentals perquè el propi 
sector creï nous llocs de treball. 

I aquest continuarà sent el nostre camí, amb una empresa amb el servei de la ciutadania i del 
seu teixit econòmic.  Un camí que s’obre a nous horitzons amb l’impuls de noves estratègies. Els 
nous projectes d’economia cooperativa,  social i solidària com a motor de transformació social i 
econòmica formen part important de l’estratègia de Grameimpuls.

Esteve Serrano
President de Grameimpuls. 1er Tinent d’Alcaldessa delegat 
de Serveis Interns, Promoció Econòmica, comerç, Ocupació i 
Promoció de la Ciutat
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famílies, persones 

emprenedores i 
empresàries

Vull agrair el 
treball i esforç 

dels treballadors 
i treballadores 

que formen part 
d’aquesta gran 

família



5

Abast de la memòria

La memòria de gestió de Grameimpuls és un element comunicatiu que posa a dis-
posició de totes les persones la informació més rellevant de la seva activitat al 
llarg de l’any 2016. 

A través de quatre blocs diferenciats s’organitza el seu contingut, trobant-nos en 
el primer d’ells les paraules de l’Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i les 

del President de Grameimpuls, SA. 

En el segon bloc es fa un recorregut pels fets més destacats de l’any a través d’un recull de notí-
cies 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 acti-
vitat, que traduïts en xifres, donen una visió general i resumida del que ha estat l’exercici objecte 
d’aquesta memòria. 

En darrer lloc, el quart bloc, es presenten els principals resultats del Pla d’Actuació de l’empresa, 
estructurat en els tres eixos d’activitat del seu Pla Estratègic. 

Desenvolupar aquest exercici de transparència, comunicació i informació ha estat possible gràci-
es a la col·laboració de totes les persones integrants dels serveis i àrees de l’empresa, i a la dedi-
cació 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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Iniciem un recorregut al llarg de l’any 2016 
a través de les notícies més destacades 
i publicades al butlletí mensual 
Grameimpuls Informa, i els principals 
impactes generats per la societat en 
l’exercici de la seva activitat, en xifres.
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Periòdicament Grameimpuls informa, mitjançant els 
seus butlletins, dels fets i les fites més importants. 

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

ACORD DE COL·LABORA-
CIÓ AMB EL GREMI D’HOS-
TALERIA DE MATARÓ

El SOC va impulsar aquest  
acord de col·laboració amb 
l’objectiu de formar profes-
sionals en l’àmbit dels ser-
veis de bar i cafetería per a 
aquest territori.

Aquest acord de col·labora-
ció en el que participa Gra-
meimpuls obre la porta a 
altres projectes que prope-
rament es desenvoluparan al 
Gironès i Baix Empordà.

XARXA NORD: ITINERARI 
D’IMPULS EMPRESARIAL 
PER A AUTÒNOMS I MI-
CROEMPRESES

Grameimpuls, en col·labo-
ració amb els Ajuntaments 
de Badalona i Sant Adrià de 
Besòs, va oferir aquest pro-
grama gratuït amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
i la Generalitat de Catalunya. 

9A EDICIÓ DEL PROJECTE 
TREBALL ALS BARRIS

Amb un pressupost de 
2.079.641,96€ Grameimpuls 
va posar en marxa el projecte 
Treball als Barris, en el que va 
comptar amb 8 programes 
amb l’objectiu principal de 
millorar l’ocupabilitat i l’ac-
cés al mercat de treball de les 
persones en situació d’atur. 

CREAR UNA EMPRESA A 
SANTA COLOMA JA ÉS UN 
PROCÉS ÀGIL I ECONÒMIC

El Punt d’Atenció a l’Empre-
nedor (PAE) de GRAMEIM-
PULS ha legalitzat 44 pro-
jectes empresarials des de 
la seva creació. El Punt  PAE 
de Grameimpuls és un servei 
que porta en marxa des de 
novembre de 2014 i que com-
plementa els serveis d’acom-
panyament que el Servei de 
Foment Empresarial oferta a 
les persones emprenedores 
des de fa dècades.

Gener [+] Febrer [+]
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Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

GRAMEIMPULS ASSUMEIX 
UNA DE LES VICEPRESI-
DÈNCIES D’ACACER

En la 4a Assemblea anual 
de socis, celebrada el 5 de 
maig, de l’Associació Catala-
na d’Agències de Col·locació 
i Empreses de Recol·locació, 
ACACER, es va proposar i 
ratificar per unanimitat, que 
Grameimpuls passés a for-
mar part del Comitè Executiu 
de l’associació i assumís una 
de les vicepresidències de 
l’entitat, en representació de 
les administracions locals.

FUNDRAISING. TÈCNI-
QUES DE CAPTACIÓ DE 
FONS PER A PROJECTES 
SOCIALS

Sessió informativa adreçada 
a persones que volen apro-
fundir en tècniques i eines 
per augmentar els recursos 
econòmics en entitats del 
tercer sector

FORMACIÓ I OCUPACIÓ 
PER A JOVES

L’alcaldessa Núria Parlon 
va presentar el passat 31 de 
maig, al Centre de Forma-
ció Ocupacional La Ginesta, 
les principals novetats dels 
plans d’ocupació per a joves.  

Amb un total de 140 per-
sones contractades en els 
plans d’ocupació, l’alcadessa 
va explicar quines són les lí-
nies estratègiques en l’oferta 
de cursos de formació adre-
çats a 1.100 joves més.

PROPERA INCORPORA-
CIÓ DE SANTA COLOMA 
DE GRAMENET EN LA DO 
D’ALELLA

L’Ajuntament de Santa Colo-
ma ha sol·licitat a la Comissió 
Rectora de la Denominació 
d’Origen Alella, la inclusió 
de la ciutat arran del projecte 
experimental de recuperació 
del patrimoni vitivinícola “Vi-
nya d’en Sabater”. 

Maig [+] Juny [+]

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

XII FIRA INTERNACIONAL 
D’EMPRESES SIMULADES

Del 9 a l’ 11 de març, es va ce-
lebrar la XII edició de la Fira 
Internacional d’Empreses 
Simulades al recinte firal de 
Barcelona, va comptar amb 
la presència dels directors 
generals de Relacions Labo-
rals i de Formació Professio-
nal.

PLA D’ACTUACIÓ 2015

Grameimpuls assoleix el 
88,34 dels objectius del seu 
pla d’actuació 2015 amb 
un índex de satisfacció del 
88,5%

Havent atès a més de 4.800 
persones de la nostra ciutat 
que van sol·licitar i participar 
dels diferents serveis que 
ofereix tant dirigits a les per-
sones en situació de recerca 
de feina, com persones que 
volen crear la seva pròpia 
empresa.

GRAMEIMPULS INICIA DOS 
PROGRAMES DE SUPORT 
A LES EMPRESES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE JOVES

140 joves de Santa Coloma 
de Gramenet podran parti-
cipar dels Programes Joves 
per l’Ocupació i FEM Ocu-
pació, amb l’objectiu de ser 
contractats per empreses del 
sector serveis, restauració, 
manteniment i comerç entre 
d’altres.

ELS CEPS DE LA VINYA 
D’EN SABATER HAN FET 
UN ANY

El 3 de març va fer un any de 
la plantació, a l’espai cone-
gut com vinya d’en Sabater, 
dels primers ceps del projec-
te de recuperació del vi a la 
nostra ciutat.

Aquest projecte experi-
mental ha donat feina a 50 
persones que fan el mante-
niment dels 1.600 ceps. Es 
recuperen 5.000 m2 de ter-
reny per a la investigació del 
raïm i l’elaboració del vi.

Març  [+] Abril [+]
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Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

OBERT EL PERÍODE DE MA-
TRICULACIÓ A LA UNED

La UNED ha mantingut 
l’oferta acadèmica per al 
curs 2016-17 en el Grau de 
Psicologia, Educació Soci-
al, Pedagogia, Dret i Treball 
Social. A més també ofereix 
la possibilitat de fer el curs 
d’accés per a majors de 25 i 
45 anys i d’anglès A1, A2, B1 
i B2. La UNED posa a dispo-
sició dels alumnes un servei 
opcional de tutories presen-
cials

GRAMEIMPULS OBRE LES 
PREINSCRIPCIONS PER 
PARTICIPAR A LA NOVA 
EDICIÓ DEL PROGRAMA 
SEFED

El SEFED és un projecte de 
formació que es caracteritza 
per la reproducció de situaci-
ons reals de treball fent ser-
vir la simulació d’empreses 
com a metodologia d’apre-
nentatge. 

LLANÇADORA D’OCUPA-
CIÓ A SANTA COLOMA

El president de Grameim-
puls, Esteve Serrano, va 
anunciar el passat 24 d’oc-
tubre que Santa Coloma de 
Gramenet durà a terme a 
partir de desembre el progra-
ma Llançadora d’Ocupació. 
Aquest programa ajudarà 20 
persones, veïns i veïnes de la 
ciutat, que es trobin en situa-
ció d’atur a reforçar les seves 
competències transversals, 
conèixer noves eines d’accés 
al mercat laboral i millorar la 
seva ocupabilitat.

PRÀCTIQUES LABORALS 
REMUNERADES 

L’Ajuntament de Santa Colo-
ma va facilitar les pràctiques 
laborals remunerades per a 
50 joves del municipi, que 
van ser contractats per  l’em-
presa municipal Grameim-
puls. 

L’objectiu és facilitar una pri-
mera experiència laboral als i 
les joves menors de 30 anys 
que hagin assolit un títol uni-
versitari, de cicles formatius 
de grau mig i/o superior o un 
certificat de professionalitat.

Setembre [+] Octubre [+]

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

VISITA A LES OBRES DE LA 
NOVA ESCOLA DE RESTAU-
RACIÓ

L’alcaldessa de Santa Colo-
ma de Gramenet, Núria Par-
lon, i la presidenta de la Di-
putació de Barcelona, Mercè 
Conesa, van visitar  el passat 
18 de juliol les obres de la 
nova seu de l’ERESC. Les 
obres es van iniciar el passat 
1 de juliol i després de la con-
cessió gratuïta del Pavelló 
Canigó al Recinte Torribera 
per part de la Diputació de 
Barcelona a l’Ajuntament a 
principis d’any.

GRAMEIMPULS CONTRAC-
TA UN TOTAL DE 242 PER-
SONES AMB ELS PLANS 
D’OCUPACIÓ

L’Ajuntament de Santa Co-
loma de Gramenet a través 
de l’empresa municipal Gra-
meimpuls, va contractar 242 
persones en situació d’atur. 
L’oferta laboral està destina-
da a projectes d’atenció i su-
port a la ciutadania, serveis 
de proximitat i cohesió so-
cial, així com intervencions 
immediates de manteniment 
i adequació d’espais i equi-
paments públics.

CASAL ‘CUINA’T L’ESTIU’

El 22 de juliol va finalitzar 
la tercera edició del casal 
‘Cuina’t l’estiu’ que organit-
za Grameimpuls a través de 
l’Escola de Restauració San-
ta Coloma amb la participa-
ció de 30 nens i nenes entre 
8 i 15 anys. 

Juliol [+]
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Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

POSADA EN MARXA DEL 
PROGRAMA ‘MENTORING’ 
PER A JOVES EMPRENE-
DORS

El passat 26 d’octubre es va 
desenvolupar una sessió-ca-
fè de presentació del Pro-
grama mentoring per a joves 
emprenedors a càrrec de l’al-
caldessa de Santa Coloma 
de Gramenet, Núria Parlon i 
el primer tinent d’alcaldessa, 
Esteve Serrano.  

CONEIX EL PROGRAMA RE-
EMPRESA?

Des del 2013 l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, 
mitjançant l’empresa muni-
cipal Grameimpuls, disposa 
d’un punt Reempresa per 
atendre empreses i “poten-
cials” emprenedors. L’objec-
tiu és potenciar el valor de 
l’empresa en funcionament 
per mantenir i consolidar 
empreses ja existents, alho-
ra de facilitar a les persones 
emprenedores que no volen 
emprendre des de zero, el 
contacte amb aquestes.

XARXA DE MUNICIPIS PER 
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLI-
DÀRIA

Un total de 48 municipis 
van votar el Pla de Treball de 
l’Associació en una trobada 
realitzada a la Biblioteca de 
Singuerlín-Salvador Cabré 
on es va presentar el projec-
te moneda local de la ciutat.  
L’alcaldessa de la ciutat, Nú-
ria Parlon, i l’alcaldessa de 
Badalona, Dolors Sabater, es 
van encarregar de donar la 
benvinguda als diferents re-
presentants polítics i tècnics 
de d’arreu de Catalunya que 
participen en el projecte. 

GRAMEIMPULS CONTRAC-
TA DURANT EL 2016 
UN TOTAL DE 390 PERSO-
NES A TRAVÉS DELS PLANS 
D’OCUPACIÓ

Grameimpuls, ha contractat 
durant l’any 2016 390 per-
sones en situació d’atur, en 
el marc dels programes d’ex-
periènciació laboral. S’han 
realitzat diferents processos 
de selecció en els que han 
participat 1.521 persones, que 
mitjançant 96 sessions infor-
matives han pogut conèixer 
les característiques del lloc 
de treball i les condicions la-
borals. 

Novembre [+] Desembre [+]
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Integració sociolaboral

Creixement cultural i educatiu

Creixement del teixit empresarial

Integració sociolaboral

Impactes
El 2016 en xifres

Informació 2016 2015 2014

Demandes d'informació presencial 18.631 20.933 25.551

Demandes d'informació telefònica 20.424 20.757 19.505

Actualitzacions d'informació en l'Espai de Recerca Ac�va 2.811 4.038 4.433

Demandants de treball 2016 2015 2014

Total de persones ateses 5.411 4.966 5.433

Noves inscripcions 1.551 1.617 1.856

% noves inscripcions 28,66% 32,56% 34,16%
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Ofertes de treball 2016 2015 2014

Número d'ofertes rebudes 1.022 945 676

Llocs de feina ges�onats 1.582 1.608 1.227

Rà�o de llocs per ofertes de treball 1,55 1,70 1,82

Llocs de feina en Santa Coloma de Gramenet 494 621 400

Dades d'inserció laboral 2016 2015 2014

Persones inserides laboralment 653 769 545

Contractes de Plans d'Ocupació 390 443 289

Pràctiques a les empreses 2016 2015 2014

Alumnes nostres que fan pràc�ques 415 309 293

Alumnes externs i becaris/es a Grameimpuls 28 23 24

Programes d'orientació i inserció laboral 2016 2015 2014

Plans d'Ocupació 390 449 291
Treball als Barris 138 147 121
Àrea Metropolitana de Barcelona 33 40 50
En�tats locals (Treball i Formació) 47 44 64

Xarxa de Governs Locals - Diputació de Barcelona 61 157 --
RMI (Renda Mínima d’Inserció) 20 20 14
Pla d'Ocupació Municipal 41 41 42

Contractes de pràc�ques joves (Garan�a Juvenil) 50 -- --
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Programes d'orientació i inserció laboral 2016 2015 2014

Número agregat de par�cipants de programes 3.580 3.812 4.140
Acord Marc Restauració 263 117 91

Casa d'Oficis 55 47 49

Disposi�u de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 100 -- 150

Disposi�u d'insercio laboral 266 328 227

Disposi�u per a la igualtat d'oportunitats 152 225 167

Programa Endavant Joves 71 70 62

Espai de Recerca Ac�va 1.266 1.369 1.672

Espai de Recerca de Feina 254 329 404

Programa Fem Ocupació 26 -- 37

FOAP (Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries) 253 639 544

Programa Joves per l'Ocupació 97 96 114

Oficina tècnica d'inserció laboral - OTL 98 113 112

PQPI (Programa de Qualificació Professionl Inicial) -- -- 19

Programa Nouvinguts 120 120 97

Programa RMI (Renda Mínima d’Inserció) 79 105 90

Programa SEFED (Simulació d’Empreses) 39 36 65

Programa SIOAS (Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport 
a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental

30 14 10

Programa Treball i Formació 48 44 64

Programa Serveis Locals d’Ocupació 185 13 45

Programa Integral RE-@c�vat 40 -- --

Formació Treball als Barris 138 147 121

Es comptabilitzen participants en els programes
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Creiximent cultural i educatiu

Integració lingüística 2016 2015 2014

Programes amb formació bàsica complementària 2 2 3

Persones joves par�cipants 71 70 81

Persones extracomunitàries par�cipants 120 120 97

Implantació de les TIC 2016 2015 2014

Monogràfics 40 89 313

Número de persones par�cipants 659 579 3.220

Espai passió per la cuina 2016 2015 2014

Cursos de cuina per a persones aficionades 3 3 3

Persones par�cipants 29 36 36

Cursos de cuina per a professionals 1 5 2

Persones par�cipants 13 68 25

UNED 2016 2015 2014

Graus, llicenciatures i diplomatures, cursos d'accès i idiomes 7 7 9

Alumnes matriculats 1.527 1.604 1.655
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Creixement del teixit empresarial

Formació empresarial 2016 2015 2014

Cursos 22 25 29

Hores impar�des 184 170 190'5

Persones par�cipants 378 447 532

Noves empreses i persones emprenedores 2016 2015 2014

Idees de negoci ateses 320 341 430

Empreses creades 91 102 100

Rà�o d’empreses creades per idees de negoci 28,44% 29,91% 23,26%

Persones emprenedores  d'empreses creades 109 117 126
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Des de 1989, Grameimpuls com a 
empresa de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, ha estat al servei de 
la ciutadania per promocionar l’ocupació i 
l’activitat empresarial. 

Grameimpuls és un referent i un recurs 
per a joves, dones, persones aturades, 
treballadors i treballadores que volen 
millorar professionalment, persones 
estrangeres, persones discapacitades, 
emprenedors i emprenedores, empreses 
de nova creació i consolidades i, en 
definitiva, per a tota la població activa de 
la ciutat.

Grameimpuls
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Can Xiquet

CFO La Ginesta

Centre de Formació i Treball

Escola Restauració

Centres d’empresa. Can Peixauet i Bosc Llarg

UNED

Els centres de treball
On som. Què fem

Durant l’any 2016 
van iniciar-se les 
obres d’adapta-

ció de l’Edifici Canigó ubicat 
en el Recinte de Torribera, 
que acollirà la futura Esco-
la de Restauració de Santa 
Coloma de Gramenet i que 
permetrà ampliar els serveis 
oferts a la ciutadania, tot 
integrant-se en el Campus 
Universitari de l’Alimentació 
de l’UB.

19
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L’edifici era una antiga fàbrica tèxtil que va ser rehabilitada 
l’any 1992 com a centre tecnològic del sector tèxtil i 

de la confecció. Des del seu tancament acull les 
oficines centrals i els serveis  de: 

Servei Informació i Orientació: dóna aten-
ció individualitzada a les persones de-
mandants d’ocupació i les orienta sobre 
les diferents opcions de que disposen 
per iniciar el seu procés d’inserció.

Secció d’Intermediació Laboral: s’en-
carrega de detectar les necessitats 
formatives i laborals del teixit em-
presarial per millorar la seva producti-

vitat i adequació dels recursos humans.

SGAE: Servei de Gestió Administrativa i 
Econòmica.

SORH: Servei d’Organització i Recursos 
Humans.

Rafael Casanova, 40

informacio@grameimpuls.cat

Tel. 93 466 15 65 / Fax 93 466 15 97

Can Xiquet
Oficines Centrals
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En aquest centre es desenvolupen programes de formació 
professional ocupacional i el programa de Simulació 

d’Empreses (SEFED). En l’oferta de serveis tenim:

Cursos de Formació Ocupacional: Nivell 1, 
NIvell 2, Nivell 3.

Cursos per a joves: Joves per l’Ocupació, 
Fem Ocupació i Programes de Forma-
ció i Inserció.

Dispositius de Treball als Barris: Nou-
vinguts i Endavant Joves.

Programa RMI.

Accions de suport específic: recerca 
intensiva i motivació i reorientació pro-

fessional.

Carrer Castella, s/n

ginesta@grameimpuls.cat

Tel. 93 391 70 37  / Fax 93 392 88 24

CFO La Ginesta
Centre de formació ocupacional
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En aquest espai es realitzen els programes que combinen 
la formació amb el treball i que estan adreçats a les 

persones que volen apendre un ofici alternant la 
part teòrica i pràctica, o reciclar-se professio-

nalment. Entre els serveis oferts disposen 
de:

Casa d’Oficis

Formació d’Oferta d’Accions Prioritàri-
es (FOAP)

Acompanyament a la inserció

Plans d’Ocupació

Gestió i supervisió de la Vinya d’en 
Sabater

Av. Primavera s/n

formaciotreball@grameimpuls.cat

Tels  93 468 03 17 / 93 468 50 19 / Fax 93 468 03 17

CFT
Centre de Formació i Treball
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A l’Escola de Restauració s’imparteixen programes forma-
tius específics per preparar i qualificar professionals 

del sector de la restauració. 

L’oferta de serveis disponibles a l’ERESC:

Cursos de Formació Ocupacional (Certifi-
cats de professionalitat  Nivell 1, Nivell 
2 i Nivell 3)

Cursos per a joves

Passió per la cuina: cursos per a perso-
nes aficionades.

Formació per a professionals de la 
restauració

Cuina’t l’estiu: Casal de cuina d’estiu 
per a joves d’entre 8 a 15 anys.

Av. Primavera s/n

http://www.restauraciosantacoloma.cat

hosteleria@grameimpuls.cat

Tels. 93 392 91 05 / 93 468 50 84 / Fax 93 392 88 24

ERESC
Escola Restauració Santa Coloma
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Centre docent de l’extensió de l’UNED a Santa Coloma 
de Gramenet.

Els estudis que ofereix el Centre: 

Graus: Psicologia | Eduació Social | 
Dret | Pedagogia | Treball Social

Curs d’accés a la universitat per ma-
jors de 25 i 45 anys

CUID. Centre Universitari d’idio-
mes a distància.

Prat de la Riba, 171

info@santa-coloma.uned.es

Tel. 93 468 03 17 / 93 468 50 19 / Fax  93 468 03 17

UNED
Universitat Nacional d’Educació a Distància
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Centre d’empreses ubicat al Polígon Industrial de Bosc 
Llarg, on oferim els serveis de:

Allotjament (oficines i tallers industrials) 
per a projectes de nova creació i per a 

empreses en procés de reorientació 
i consolidació. Mòduls d’oficines de 
12 a 38 m2, i mòduls tallers de 87 a 
142 m2.

Servei de domiciliació d’empreses

Ctra. de la Roca, Km 5,5

Santa Coloma de Gramenet

boscllarg@grameimpuls.cat

Tel. 93 468 58 20 / Fax 93 468 00 30

Centres d’empreses
Centre d’empreses Bosc Llarg
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El Servei de Foment Empresarial és un servei públic que 
presta serveis de: 

Allotjament (oficines i tallers industrials) per a 
projectes de nova creació i per a empreses 

en procés de reorientació i consolidació. 

Assessorament i informació en totes 
les àrees empresarials: jurídic, laboral, 
fiscal, comercial, financer, innovació, 
responsabilitat social corporativa i co-
operació empresarial.

Difusió i sensibilització de la cultura 
emprenedora.

Orientació per valorar el teu projecte 
empresarial a través de la realització 

d’un pla d’empresa.

Formació: Seminaris i tallers.

Av. Generalitat 99-101

Santa Coloma de Gramenet

cue@grameimpuls.cat

Tel. 93 466 52 24 / Fax 93 466 20 34

CE Can Peixauet
Centre d’empreses Can Peixauet



Sistema de Gestió

Organigrama

Els grups d’interès

Compromisos

Gestió ambiental

L’Organització
Fer millor allò que fem

Responsabilitat

1Actitud d’impli-
cació, motivació 

i autorealització, per-
sonal i professional.

2  Actuació cohe-
rent i plenament 

compromesa amb la 
nostra missió, visió i 
valors, buscant l’efi-
càcia i eficiència.

3 Afavorir la col-
laboració per tal 

d’integrar les dife-
rents visions, com-
partint objectius, 
prenent decisions i 
aplicant una correcta 
gestió del coneixe-
ment.

4Comprendre les 
necessitats ac-

tuals i futures dels 
nostres clients i de 
les nostres clientes, 
esforçant-nos per sa-
tisfer-les i excedir les 
seves expectatives 
obtenint els resultats 
planificats.

Il.lusió

Treball en 
equip

5F o m e n t a n t 
l ’aprenentatge, 

la creativitat i flexibi-
litat. Afavorint la inici-
ativa i anticipant-nos 
als canvis que ens 
pugui plantejar el fu-
tur.

Orientació Innovació
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• 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 front 
el canvi climàtic mitjançant la gestió mediambiental segons els requisits de la norma inter-
nacional ISO 14001. 

• Assegurar la prevenció dels riscos laborals i el respecte d’una adequada vigilància de la salut 
laboral del nostre 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 nostre Codi Ètic. 

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

• Garantir que la comunicació i la informació sigui fluida amb la formació com l’element fona-
mental per a la nostra eficàcia.

• Complir amb la legislació vigent que ens aplica i d’altres requisits que l’empresa subscrigui.

• Establir uns objectius de gestió tenint present l’entorn en el que ens trobem, les nostres ca-
racterístiques i la nostra planificació estratègica. 

• 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).

Abast del sistema de gestió

Sistema de gestió
Ens comprometem a implantar, liderar, desenvolupar i mantenir un Sistema de 
Gestió, basat en el model EFQM que inclou:

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.

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

Àmbit d’actuació
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.

Certificats
ISO 9001 des de 2002

OSHAS 18001 des de 2005

ISO 14001 des de 2005

SGE21 des de 2010

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

Disseny i impartició 
de cursos 

de formació 
ocupacional

Serveis d’informació 
i orientació, i 

d’intermediació 
laboral

Impartició del 
programa SEFED
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President Consell d’Administració

Gerent Comitè d’ètica

Comitè de Seguretat i Salut Laboral

ÀREA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA LOCAL

SERVEI D’ORGANITZACIÓ
I RECURSOS HUMANS

SERVEI DE GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA I

ECONÒMICA
SERVEI DE 

SUPORT MUNICIPAL

Servei d’Informació
i Orientació

Secció d’Intermediació
Laboral

Servei de Formació
Ocupacional

Servei de Foment
Empresarial

Organització i
Recursos Humans

Sistemes
 d’Informació

Imatge i 
Comunicació

Observatori 
Socioeconòmic

UNED

VIGILÀNCIA DE
MERCATS

GESTIÓ LLEI
DE BARRIS

CFO La Ginesta

Escola Restauració Santa Coloma

Centre de Formació i Treball

CE Bosc Llarg

CE Can Peixauet

Qualitat

Justificacions

Comptabilitat

Compres

Control 
Pressupostari

Assessoria
Jurídica

Organigrama
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Grups d’interès
Incideixen directament o es poden veure afectats pel desenvolupament de l’activitat 
de Grameimpuls

Les persones i entitats proveïdores

El personal de l'organització

La competència

L'entorn ambiental

Entorn social

Les persones i entitats clientes

Pla d'Actuació Municipal
L'Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet

Tota l'organització

Butlletins electrònics

Web corporatiu

Reunions amb el President

Reunions amb el Consell d'Administració

Els establerts per les pròpies 

administracions
Administracions públiques

Xarxes socials

Web corporatiu

Suggeriments

Reclamacions

Reclamacions i/o denúncies

Consell Comarcal

Reunions amb el Comitè Tècnic del 

Flash informatiu

Reunions Comitè d'Empresa

Butlletins electrònics Intranet

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

Comitè d'Ètica Comitè d'Ètica

Enquesta de satisfacció Plans de formació interna

Estudi de clima laboral Avaluació de riscos psicosocials

Idees de millora Avaluació de competències

Pla d'acollida a proveïdors

Xarxes socials

Web corporativa Contractes i acords

Memòria de gestió Reunions de coordinació

Xarxes socials

Butlletins electrònics

Web corporativa i restauració Convenis i aliances amb entitats i associacions

Memòria de gestió Estudi dels Perfils de ciutat

Instàncies

Auditories de programes

Reunions de planificació

Observatori SocioeconòmicEntrevistes de seguiment

Observatori del Mercat de TreballSuggeriments i reclamacions

Estudis de les Polítiques Actives d'OcupacióEnquestes d'imatge

Estadístiques de la Borsa de Treball

GRUPS D'INTERÈS CANALS DE COMUNICACIÓ DETECCIÓ D'EXPECTATIVES

Enquestes de satisfacció

Consell Assessor de Restauració
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L’impacte i millora 
contínua de les nostres 

accions no s’ha d’estendre 
només a la dimensió 

purament econòmica 
i tècnica, sinó també, 

al compromís dels 
aspectes humans, socials i 

mediambientals.

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.

Compromisos
Amb les persones, entitats, entorn social i ambiental

31

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 con-
tractes 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
Grameimpuls disposa des de l’any 2008 d’un pla d’igualtat, amb el qual assegura 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 disse-
nyat sobre 6 àmbits estratègics:
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Política anticorrupció
Grameimpuls, SA es compromet a establir i mantenir una política anticorrupció en la seva 
organització.
Aquesta política és difosa 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’in-
formar 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.

GRAMEIMPULS SA no contribueix al  finançament de partits polítics ni directa ni indirectament.

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. 
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. 



Drets humans

Medi Ambient

Anti corrupció
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Principis del pacte mundial
GRAMEIMPULS, SA com a empresa responsable assumeix els deu principis del Pacte Mundial:

1Les empreses han de 
recolzar i respectar la 

protecció dels drets humans 
fonamentals reconeguts uni-
versalment, dins del seu àm-
bit d’influència.

2Les empreses s’han 
d’assegurar que no són 

còmplices de la vulneració 
dels drets humans.

3Les empreses han de 
recolzar la llibertat d’As-

sociació i el reconeixement 
efectiu del dret  a la negoci-
ació col·lectiva.

4Les empreses han de 
recolzar l’eliminació de 

tota forma de treball forçós o 
realitzat sota coacció.

5Les empreses han de 
recolzar l’eradicació del 

treball infantil.
6Les empreses han de 

recolzar l’abolició de les 
pràctiques de discriminació 
en l’ocupació.

7Les empreses hauran 
de mantenir un enfoca-

ment preventiu que afavorei-
xi el medi ambient.

8Les empreses han de 
fomentar les iniciatives 

que promoguin una major 
responsabilitat ambiental.

9Les empreses han 
d’afavorir el desenvolu-

pament i la difusió de les tec-
nologies respectuoses amb 
el medi ambient.

10Les empreses han 
de treballar en con-

tra de la corrupció en totes 
les seves formes, incloses 
l’extorsió i el suborn.



Fer un ús 
sostenible 

dels recursos 
energètics i 

naturals.

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

Aigua
2016 - 4.492 m3
2015 - 2.864 m3
2014 - 2.307m3

Gas
2016 - 15.078 m3
2015 - 13.600 m3
2014 - 30.251m3

Electricitat
2016 - 174.426 kw
2015 - 225.949 kw
2014 - 221.256 kw

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

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.1 2 3

 Generació de residus 2015 20142016
Fluorescents i bombetes de baix consum 158 218 79

Equips informàtics i ferralla electrònica 97 448 470

Cartutxos i tòner 115 211 157

Paper i cartró 361 297,26 364

M obles vells 5 0 3

Piles 15 10 12,3

Rebuig 1.061 151 37

Inerts CD's i DVD's 0 0 0,78

Orgànic 211 213 211

Restes poda (kg) 8.518 9.909 7.827

Envasos de plàstic 200 172 172

Envasos de vidre 116 97 97

Vidre pla 23 60 60

Plàstic rígid 517 418 418

Llautó 45 1 1

Ferralla 860 506 506

Coure 93 31 31

Alumini 2 0 0

PVC 75 13 13

Cables elèctrics 99 135 135

Runa neta 35 128 128

Fusta 2.259 1.574 1.146

Palets 0 96 28

Oli cuina 170 160 280

Fo
rm

ac
ió

Orgànics

Inerts

No especials

 Generació de residus 2015 2014

Fu
nc

io
na

m
en

t g
en

er
al Especials

No especials

2016
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Línies estratègiques
Al servei de les persones i de les empreses
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Eix 1

Ocupació de qualitat 
i amb igualtat d’opor·
tunitats

36



Número de titulacions

Facilitar l’oferta de formació universitària

5 1.527

Matriculacions durant 
el curs 2015/16

Realitzar accions formatives en sectors emergents prioritaris

Sensibilitzar, informar i formar a les dones sobre ocupacions, 
professions i sector on estan subrepresentades

Millorar la 
qualificació 
professional 

de les 
persones

Potenciar la 
igualtat de 

gènere per a 
les dones

4

Número d’idiomes

Accions formatives

69 1.025

Participants

340

Dones participants
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Prospecció 
d’empreses / 
Ofertes de feina

Millorar la informació i l’orientació per facilitar l’accés 
de les persones al mercat de treball

1.079 Empreses

1.022 Ofertes

1.582 Llocs de 
treball

Orientar laboralment els joves mitjançant la metodologia del tasteig 
d’oficis

Qualificar professionalment els joves

Facilitar 
l’accés al 

treball

Afavorir la 
qualificació 

i la 
incorporació 
dels joves al 

mercat de 
treball

Itineraris d’orientació 
laboral personalitzats

4.687 415

Alumnes en 
pràctiques

105

Contractació 
programes JOVES i 
FEM i SEFED

Joves participants

71

Joves participants

178
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Afavorir la igualtat d’oportunitats als col·lectius amb dificultat 
d’inserció per la seva incorporació al mercat de treball

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

Fomentar 
la igualtat 

d’oportunitats

897

Persones Orientades 
(Nouvinguts, RMI, 
SIOAS, D. AMB, D. 
Sociolaboral i OTL) 

261

Persones derivades 
de Serveis Socials

Participants en la 
selecció dels Plans 
d’Ocupació

1.580 390

Contractacions en els 
Plans d’Ocupació

40

Contractacions de la 
Casa d’Oficis
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Eix 2

Per un teixit em·
presarial fort
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Potenciar el desenvolupament de l’esperit emprenedor al territori

Acompanyar a les persones emprenedores en la creació de la 
seva empresa

285

Persones 
sensibilitzades

Persones 
emprenedores

400 320

Nous projectes

84

Plans d’empresa

91

Noves empreses

Promoure i 
fomentar la 
capacitat 

emprenedora 
i la creació 
d’empreses
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Fomentar l’economia social

Facilitar l’accés al finançament

Acompanyar a les empreses en el seu procés de consolidació

Vetllar per la continuïtat i el creixement de l’activitat productiva 
existent al territori

Afavorir la 
consolidació i 
el creixement 

de les empreses

Oferir allotjament per a les noves iniciatives empresarials locals 
a través dels dos vivers d’empreses

% d’ocupació dels 
vivers

79%

Empreses 
acompanyades a la 
cerca de finançament 
ordinari o alternatiu

52

Empreses 
assessorades

132

Serveis
d’assessorament

285

Accions formatives / 
participants

22 / 
378

Accions de 
cooperació

3

Empreses participants

IMPULSA’T  34
REEMPRESA  31

Projectes atesos

Punt PAE 34

Accions

4

Participants

111
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Eix 3

Aconseguir l’excel·
lència del sistema de 
gestió i una comuni·
cació eficaç
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Assegurem la viabilitat econòmica 
Balanç de situació

A C T I U 2016 2015 2014

ACTIU NO CORRENT 2.051.824,72 1.957.102,41 2.057.047,71

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 16.024,12 23.108,57 28.672,30

Patents, llicències, marques i similars 305,35 462,94 672,07

Aplicacions informàtiques 15.718,77 22.645,63 28.000,23

IMMOBILITZAT MATERIAL 2.028.619,60 1.931.474,42 2.014.834,28

Terrenys i construccions 1.545.504,09 1.598.715,59 1.643.645,72

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 275.868,48 296.890,40 335.320,13

Immobilitzat en curs 207.247,03 35.868,43 35.868,43

INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 7.181,00 2.519,42 13.541,13

Altres actius financers 7.181,00 2.519,42 13.541,13

ACTIU CORRENT 9.162.549,04 7.103.379,78 6.396.038,93

EXISTÈNCIES 200,00 1.871,38 0,00

   Bestretes a proveïdors 200,00 1.871,38 0,00

DEUTORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A COBRAR 8.764.860,86 6.204.067,37 5.668.077,79

Clients per vendes i prestacions de serveis 214.068,89 21.286,40 103.421,41

Clients empreses del grup i associades 50.316,06 54.700,41 77.388,39

Personal 0,00 0,00 900,00

Actius per impost corrent 139,11 92,00 84,72

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 8.500.336,80 6.127.988,56 5.486.283,27

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

PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 29.040,44 31.234,97 27.617,97

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 368.447,74 866.206,06 700.343,17

Tresoreria 368.447,74 866.206,06 700.343,17

TOTAL ACTIU 11.214.373,76 9.060.482,19 8.453.086,64
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P A S S I U 2016 2015 2014

PATRIMONI NET 2.648.733,48 2.646.599,25 2.022.346,90

FONS PROPIS 740.685,48 692.309,24 621.328,44

Capital 60.101,21 60.101,21 60.101,21

Capital escriturat 60.101,21 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 -131.220,14 -202.200,94 -219.093,73

(Resultats negatius d'exercicis anteriors) -131.220,14 -202.200,94 -219.093,73

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

Resultat de l'exercici 48.376,24 70.980,80 16.892,79

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 1.908.048,00 1.954.290,01 1.401.018,46

PASSIU NO CORRENT 141.080,96 24.885,07 25.601,55

DEUTES A LLARG TERMINI 141.080,96 24.885,07 25.601,55

Provisions a llarg termni 115.314,15

Altres passius financers 25.766,81 24.885,07 25.601,55

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

PASSIU CORRENT 8.424.559,32 6.388.997,87 6.405.138,19

PROVISIONS A CURT TERMINI 327.863,60 482.022,46 365.213,55

DEUTES A CURT TERMINI 0,00 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 476.575,50 463.112,99 374.614,55

Proveïdors 105.798,03 89.946,02 76.762,90

Creditors varis 54.100,00 93.029,04 -55,00

Personal (remuneracions pendents de pagament) 6.146,61 2.881,34 747,84

Altres deutes amb les Administracions Públiques 308.490,86 275.751,59 295.398,81

Anticipos a clientes 2.040,00 1.505,00 1.760,00

PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 7.620.120,22 5.443.862,42 5.665.306,08

TOTAL PASSIU 11.214.373,76 9.060.482,19 8.453.086,64
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OPERACIONS CONTINUADES 2016 2015 2014

Import net de la xifra de negocis 911.691,45 405.151,84 570.112,80

Prestacions de serveis 911.691,45 405.151,84 570.112,80

Aprovisionaments -308.361,64 -546.303,98 -470.033,81

Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles -308.361,64 -546.303,98 -470.033,81

Altres ingressos d'explotació 7.423.244,61 8.539.697,94 7.861.180,36

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 204,90 212,60

Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici 7.422.135,24 8.511.631,99 7.860.120,15

Altres ingressos (extraordinaris) 1.109,37 27.861,05 847,61

Despeses de personal -6.470.093,40 -6.702.645,48 -6.199.518,55

Sous, salaris i assimilats -4.923.698,13 -5.123.759,41 -4.793.448,48

Càrregues socials -1.546.395,27 -1.578.886,07 -1.406.070,07

Altres despeses d'explotació -1.290.397,00 -1.517.263,12 -1.621.886,50

Serveis exteriors -990.381,82 -807.363,38 -824.147,45

Tributs -11.009,95 -4.515,77 -5.175,66

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials 258.016,41 -121.165,69 -270.902,58

Altres despeses de gestió corrent -542.057,01 -577.440,92 -513.441,75

Despeses excepcionals -4.964,63 -6.777,36 -8.219,06

Amortització d'immobilitzat -130.130,22 -154.201,79 -169.905,68

Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 46.242,01 46.728,45 46.842,01

Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -134.105,82 -219,89 -357,01

   Deteriorament i pèrdues -133.516,96 0,00 0,00

Resultats per alienacions i altres -588,86 -219,89 -357,01

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 48.089,99 70.943,97 16.433,62

Ingressos financers 286,25 4.815,26 459,17

De valors negociables i altres instruments financers 286,25 4.815,26 459,17

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

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

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

RESULTAT FINANCER 286,25 36,83 459,17

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 48.376,24 70.980,80 16.892,79

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 48.376,24 70.980,80 16.892,79

Assegurem 
la viabilitat
econòmica 

Compte de 
resultats
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Assegurem 
la viabilitat
econòmica 

Procedència de 
les subvencions

Evolució dels 
ingressos i les 
despeses

Fundació INFORM

Catalunya
Generalitat de

de Bcn
Àrea Metropolitana

Barcelona
Diputació de

del Barcelonès Nord
Consell Comarcal

Gramenet
Santa Coloma de
Ajuntament de

67.526,04

Fundació INFORM

4.412.053,96

Catalunya
Generalitat de 

338.576,67

de Bcn
Àrea Metropolitana 

856.774,61

Barcelona
Diputació de 

24.218,38

Barcelonès Nord
Consell Comarcal del 

Ajuntament de Santa 

1.722.985,58

Coloma de Gramenet

Subvencions d'explotació

Altres despeses d'explotació

Despeses de personal

Prestacions de serveis

2016201520142013201220112010

7.423.244,61
8.539.697,94

20092008

7.861.180,367.408.262,656.827.142,46

10.075.619,029.218.183,45

7.621.036,82

5.474.900,14

6.470.093,40
6.199.518,55

6.702.645,48
5.828.371,90

5.899.913,56

8.300.184,477.543.111,25

6.564.993,81

4.404.903,36

1.290.397,001.517.263,121.621.886,501.625.625,661.136.783,88

1.912.247,25

2.548.538,10

1.449.011,36
1.572.261,25

911.691,45405.151,84570.112,80494.217,80631.613,05
759.830,89

1.448.994,621.130.061,48949.816,43
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Formació interna per potenciar competències de les persones treballadores

Número de  cursos /  
participants

45 / 254

Satisfacció del 
personal

78,7%

% beneficiàris mesures 
de conciliació

40,4%

Orientem 
els recursos 
humans a 
l’acompli-
ment de la 
missió de 
l’empresa

48

138

116
122

152
134

110

Dones

Homes

79,5%

20,5%

81,8%

18,2%

77,5%

22,5%

Fixe
Eventual

Categories professionals 2016 2015 2014

Gerent 1 1 1

Caps de Servei 3 3 3

Caps de Centre i Secció 6 6 6

Tècnics/ques i Docents 61 54 64

Administratius/ves i Aux. 21 20 18

Plans Ocupació 130 168 140

Cases d'Oficis 20 20 20

Altres - Vigilants 2 2 2

TOTALS 244 274 254

Plantilla de Grameimpuls
Les dades es calculen en base a la mitjana anual de treballadors/es

Per tipus de contracte

Per gènere



Desenvo-
lupem la 
innovació 
i la millora 
contínua

Indicadors de qualitat

Reclamacions

7

Idees de millora

14

Satisfacció de les 
persones usuàries

87,17%
Seguretat i salut laboral

Ïndex de sinistralitat

6,86%
Cooperació amb universitats  i centres formatius

Alumnes acollits en 
pràctiques

28
Gestió i millora dels sistemes d’informació

Implantació de 
programari lliure

74,3%
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Comuniquem 
els serveis i 
les actuaci-
ons corpora-
tives

Subscripcions butlletins informatius

GR INforma

10.038

GR Emprèn

2.138

GR ERESC

1.711

VINYA D'EN SABATER

FACEBOOK

VINYA D'EN SABATER

LINKEDIN

TWITTER

2012
2013

2014
2015

2016

103 237

255 335
527

392

947
733

1.174
1.346

1.609

499

958

1.384

FACEBOOK

1.867

LINKEDIN TWITTER

Evolució de l’activitat en les Xarxes Socials
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www.grameimpuls.cat


