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Resultats i percentatge de compliment del pla d’actuació de 2022 

Els resultats del pla d’actuació i gestió de 2022 i la seva avaluació es poden consultar al 
portal de transparència de Grameimpuls. L’assoliment dels objectius per àmbits ha estat 
el següent: 

 

 

 
 

 
Després del canvi d’estructura i configuració del pla d’actuació que va dur-se a terme en 
el 2021, en aquest curs 2022 els resultats han estat més satisfactoris donat que ja s’han 
pogut desenvolupar els àmbits en la seva totalitat.  
 
Així, observem com en 3 dels 7 àmbits s’assoleix un compliment que es situa al voltant 
del 95%, quedant l’àmbit 5 amb l’assoliment més baix, en un 74,1%.   
 
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 

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

 1.667 llocs de treball gestionats 

 372 places en plans d’ocupació 

 45 accions de formació ocupacional amb certificat de professionalitat 

 1.590 persones matriculades en l'UNED 

 179 empreses col·laboradores en pràctiques 

 
El percentatge de no consecució de l’Àmbit 1, que és del 6,94%, es correspon, 
entre d’altres, amb els següents indicadors: 

o Accions i persones participants en formació transversal i a mida, 29,63% i 
22,47% de compliment, respectivament. 

o Persones participants en itineraris personalitzats en el marc de les 
actuacions d’igualtat d’oportunitats pel col·lectius de persones joves, amb 
un 51,22% de consecució.  

o Persones derivades a l’IOC, que tenia un objectiu de més de 20 persones i 
el resultat ha estat de 17.  

 

ÀMBIT 2: Emprenedoria i empresa 

 448 persones emprenedores assessorades 

 74 noves empreses creades 

 214 empreses assessorades 

 316 persones participants en accions de formació empresarial 

 67 projectes tramitats a través del PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor) 

 37 projectes d’emprenedoria col·lectiva i d’impacte social assessorats   

 
El percentatge de no consecució de l’Àmbit 2, que és del 10,54%, es correspon, 
entre d’altres, amb els següents indicadors: 

o Nombre de plans d’empresa realitzats: 58% de compliment 
o Noves empreses creades: 91% de l’objectiu marcat 
o Número de subvencions atorgades: 37% de les previstes 
o Participants del projecte REEMPRESA: 90% de compliment 
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ÀMBIT 3: Innovació en la gestió 

 100% dels compromisos de cartes de serveis assolits 

 64 accions de formació interna amb 147 persones participants 

 8 accions de millora dels riscos psicosocials 

 Avaluació de competències amb un 96% de competències assolides per part 
de les persones treballadores 

 3.088 descàrregues de l’App de Grameimpuls 

 Renovació de la imatge de la web de Grameimpuls en un 100% 

 
El percentatge de no consecució de l’Àmbit 3, que és de l’6,2%, es correspon, 
principalment, amb els indicadors de les campanyes de salut desenvolupades 
(57% assolit), i amb el disseny i publicació de l’espai de dades obertes al web 
corporatiu (amb una consecució del 66,6%). 
 

ÀMBIT 4: Economia verda 

 6 acciones formatives i 69 persones participants en formació específica 
d’energies renovables i/o medi ambient 

 53 llocs de treball gestionats d’empreses d’energies renovables i/o medi 
ambient 

 109 participants en formació i jornades específiques en economia verda i 
circular 

 Implantació de plaques fotovoltaiques en 3 centres de Grameimpuls  

 Manteniment de la certificació de gestió ambiental en ISO 14001 

 

El percentatge de no consecució de l’Àmbit 4, que és del 2,56%, i que presenta 
una millora molt gran respecte els resultats de 2021, es correspon amb l’indicador  
de millores metodològiques per integrar principis i beneficis de l’economia verda 
i circular a les empreses, i on l’objectiu era fer 3 o més, i van assolir-se 2.  
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ÀMBIT 5: Transformació digital 

 90 accions de formació i 477 persones participants en accions formatives de 
digitalització 

 973 inscripcions a la plataforma en línia d’Orientació Laboral 

 158 empreses del sector de la digitalització prospectades 

 12 accions de sensibilització vers la transformació digital per a les empreses 

 
El percentatge de no consecució de l’Àmbit 5 és d’un 25,91%. Aquest no 
compliment es relaciona amb els següents indicadors: 
 

o Realització de certificats de professionalitat de nivell 4 i 5, que no s’han 
portat a terme 

o Realització de certificats de professionalitat modalitat teleformació, sense 
iniciar-se en el 2022.  

o Renovació del programari de gestió econòmica, que tenia previst haver 
finalitzat la seva part d’anàlisi i consultoria i s’ha completat en un 10%. 

 

ÀMBIT 6: Igualtat de gènere 

 375 dones participants en itineraris personalitzats que promouen la 
igualtat de gènere 

 12 píndoles d’igualtat de gènere i diversitat LGTBI de les PAO a la CIBA 
 80 itineraris personalitzats d’informació i orientació laboral de dones 

derivades del CIRD  
 30 dones participants i 6 empreses creades en el marc d’un programa 

específic per fomentar la creació i la consolidació d’empreses liderades 
per dones  

 Compliment del pla d’igualtat de Grameimpuls en un 92,86% 
 
El percentatge de no consecució de l’Àmbit 6, que és del 13,5%, es correspon 
amb: 
 

o Dones participants en el tastet d’oficis d’ocupacions masculinitzades, que 
s’ha aconseguit un 64% del projectat.  

o Persones treballadores de Gramiempuls participants en formació 
específica en igualtat de gènere i LGTBI, amb un resultat només del 7,5%. 

 



PLA D’ACTUACIÓ 2022 

INFORME D’ASSOLIMENT  

   

ÀMBIT 7: Reactivació COVID 

 459 itineraris personalitzats portats a terme entre persones en situació 
d’especial vulnerabilitat provocada per la pandèmia projectes 
empresarials assessorats 

 25 empreses acompanyades en processos de reorientació estratègica, 
tancament, etc. 

 
En aquest cas, el percentatge de no consecució de l’Àmbit 7, que és del 11,6%, 
que es correspon únicament amb el nombre d’empreses assessorades en 
l’obtenció d’ajuts i finançament Covid, arribant a donar suport a un 53,7% de les 
projectades a l’inici d’any. 
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