PLA D’ACTUACIÓ 2021

INFORME D’ASSOLIMENT
Resultats i percentatge de compliment del pla d’actuació de 2021
Els resultats del pla d’actuació i gestió de 2021 i la seva avaluació es poden consultar al
portal de transparència de Grameimpuls. L’assoliment dels objectius per àmbits ha estat
el següent:
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A l’any 2021 el nostre pla d'actuació va canviar la seva estructura i va començar a
organitzar-e per àmbits seguint la dinàmica originada en el nou pla estratègic de l’entitat.
Aquest ha assolit uns resultats de compliment excel·lents, que es veuen lleugerament
inferiors en aquells àmbits en els que l’activitat de Grameimpuls ha posat de nou el seu
focus. I és que alguns objectius del nou pla d’actuació s’iniciaven al setembre de 2021,
fet que provoca que en certs àmbits no s’hagi arribat al desenvolupament total i que
algunes accions s’hagin posposat al 2022.
Així, observem com en 5 dels 7 àmbits s’assoleix un compliment que s’apropa o supera el
95%, i en el cas de l’àmbit de reactivació COVID, s’aconsegueix un 100%.
Entre els resultats obtinguts, també publicats a l’informe i la memòria de gestió i l’informe
de responsabilitat social, destaquem:
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ÀMBIT 1: Ocupació amb igualtat d’oportunitats
▪

3.843 persones que han participat en un itinerari personalitzat per part del
Servei d'Informació i Orientació

▪

1.628 llocs de treball gestionats

▪

277 places en plans d’ocupació

▪

463 persones participants en accions de formació ocupacional

▪

453 persones joves orientades i derivades a programes formatius

▪

1.855 persones matriculades en l'UNED

El percentatge de no consecució de l’Àmbit 1, que és del 4,18%, es correspon,
entre d’altres, amb els següents indicadors:
o Accions i persones participants en formació transversal i a mida, 54,5% i
90% de compliment, respectivament.
o Persones derivades des del servei de Drets Socials de l’Ajuntament, s’ha
complert un 46% de la previsió.
o Persones participants en el procés de selecció de plans d’ocupació, que
s’ha quedat en el 90% de les persones que s’havien previst.

ÀMBIT 2: Emprenedoria i empresa
▪

368 persones emprenedores assessorades

▪

66 noves empreses creades

▪

301 empreses assessorades

▪

579 persones participants en accions de formació empresarial

▪

76 participants en el REEMPRESA

▪

325 persones participants en accions de emprenedoria social

El percentatge de no consecució de l’Àmbit 2, que és del 6,73%, es correspon,
entre d’altres, amb els següents indicadors:
o
o
o
o

Nombre de plans d’empresa realitzats: 65% de compliment
Empreses creades: 81,5% de l’objectiu marcat
Número de subvencions atorgades: 92% de les previstes
Participants del projecte REEMPRESA: 75% de compliment
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ÀMBIT 3: Innovació en la gestió
▪

100% dels compromisos de cartes de serveis assolits

▪

72 accions de formació interna amb 338 persones participants

▪

11 campanyes de salut impulsades

▪

Estudi de clima laboral executat al 100%

▪

1.580 descàrregues de l’App de Grameimpuls

▪

9.301 persones seguidores en les xarxes socials

El percentatge de no consecució de l’Àmbit 3, que és de l’1,14%, es correspon,
amb l’indicador de la totalitat de renovació de la web de Grameimpuls, que va
quedar-se en un 75%.

ÀMBIT 4: Economia verda
▪

3 acciones formatives i 30 persones participants en formació específica
d’energies renovables i/o medi ambient

▪

Desenvolupat al 100% l’estudi d’implantació de plaques fotovoltaiques en els
centres de Grameimpuls

▪

Manteniment de la certificació de gestió ambiental en ISO 14001

▪

Manteniment de la certificació d’agricultura ecològica en la vinya d’en Sabater

El percentatge de no consecució de l’Àmbit 4, que és del 17,67%, es correspon,
entre d’altres, amb els següents indicadors:
o Empreses d’economia verda prospectades: 52,5% de l’objectiu
o Llocs de treball gestionats vinculats a les empreses prospectades: 32% del
que s’havia marcat com objectiu
o Pràctiques desenvolupades en empreses vinculades al sector d’economia
verda: 20% de les projectades
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ÀMBIT 5: Transformació digital
▪

33 accions de formació i 481 persones participants en accions formatives de
digitalització

▪

6 accions d’acompanyament a les empreses en la seva transformació digital

▪

Estudi de la implementació de la gestió de personal en el núvol portat a terme
segons el previst

El percentatge de no consecució de l’Àmbit 5, amb un 27,5%. Aquest no
compliment es relaciona amb els següents indicadors:
o Empreses prospectades del sector digital: menys d’un 10% de l’objectiu
marcat
o Llocs de treballs de l’àmbit digital gestionats: 15% dels previstos
o Cap pràctica en empreses del sector de la digitalització quan la previsió era
d’establir entre 10 i 20 convenis de pràctiques.

ÀMBIT 6: Igualtat de gènere
▪
▪
▪
▪
▪
▪

510 dones participants en itineraris personalitzats que promouen la
igualtat de gènere
4 accions i 47 dones participants en formació d’oficis masculinitzats
118 dones derivades del CIRD que han realitzat itineraris d’orientació
personalitzats
40 dones participants en el programa específic per fomentar la creació i la
consolidació d'empreses liderades per dones
Compliment del pla d’igualtat de Grameimpuls en un 94,4%
6 cursos i 102 persones treballadores de Grameimpuls participants en
formació transversal en igualtat de gènere i LGTBI

El percentatge de no consecució de l’Àmbit 6, que és del 0,9%, es correspon
únicament amb el tancament endarrerit del nou pla d’igualtat, per qüestions
d’agenda dels agents implicats.
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ÀMBIT 7: Reactivació COVID
▪

▪
▪

226 itineraris personalitzats portats a terme entre persones en situació
d’especial vulnerabilitat provocada per la pandèmia projectes
empresarials assessorats
402 empreses informades i acompanyades en el procés d'obtenció d'ajuts
i finançament COVID
19 campanyes d’informació i formació per la prevenció dels contagis
desenvolupades per part del Servei d’Organització i Recursos Humans

