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RESULTATS I PERCENTATGE DE COMPLIMENT DEL PLA D’ACTUACIÓ DE 2020 

Els resultats del pla d’actuació i gestió de 2020 i la seva avaluació es poden consultar al 
portal de transparència de Grameimpuls. L’assoliment dels objectius per eixos ha estat el 
següent: 

 

Eix 1 Eix 2 Eix 3 

   
 

   

A l’any 2020 el nostre pla d'actuació va aconseguir unes xifres de consecució excel·lents 
donades les circumstàncies viscudes. Així, gràcies a l'esforç conjunt de totes les persones 
treballadores de Grameimpuls i a la col·laboració i actuació transversal de tots els serveis 
que integren l'empresa, el percentatges d’assoliment integrat dels 3 eixos s’apropa al 
93% de mitjana. 

Entre els resultats obtinguts, també publicats a l’informe i la memòria de gestió i l’informe 
de responsabilitat social, destaquem: 

1. EIX 1: millorar l'ocupabilitat i promoure l'ocupació de qualitat i amb 
igualtat d'oportunitats 

 6.792 persones ateses en el Servei d'Informació i Orientació 
 822 ofertes de treball gestionades per a 925 llocs de treball 
 327 places en plans d’ocupació 
 494 persones joves orientades i derivades a programes formatius 
 302 dones participants en accions que promouen la igualtat de gènere 
 1.244 persones participants en formació ocupacional 
 1.855 persones matriculades en l'UNED 
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El percentatge de no consecució de l’Eix 1, que és del 8,1%, es correspon, entre 
d’altres, amb els següents indicadors: 

 Percentatge d’alumnat derivat a l’IOC: 84% de compliment 
 Programació i planificació de la formació transversal i a mida: 68% de 

compliment 
 Empreses col·laboradores en pràctiques: 57% de compliment 
 Número d’alumnat en pràctiques: 66% de compliment 
 Persones derivades de Drets Socials: 51,5% de compliment 

 

2. EIX 2: enfortir el teixit empresarial 

 230 projectes empresarials assessorats 
 50 noves empreses creades 
 352 empreses assessorades 
 458 persones participants en accions de formació empresarial 
 49 participants en el REEMPRESA 
 329 persones participants en accions de emprenedoria social 

El percentatge de no consecució de l’Eix 2, que és del 9,3%, es correspon, entre 
d’altres, amb els següents indicadors: 

 Nombre de persones sensibilitzades: 58% de compliment 
 Projectes assessorats: 66,5% de compliment 
 Plans d’empresa desenvolupats: 43% de compliment 
 Número d’empreses creades: 45,5% de compliment 
 Participants projecte REEMPRESA: 57,6% de compliment 

 

3. EIX 3: aconseguir l’excel·lència del sistema de gestió i una comunicació 
eficaç 

 100% de les persones treballadores concilien 
 51 accions de formació interna amb 272 persones participants 
 96,50% de compliment del pla d'igualtat 
 93,71% de satisfacció de les persones usuàries 
 8.249 persones seguidores en les xarxes socials 
 68% més de tràmits de les persones usuàries  via web 
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En tercer lloc, el percentatge de no consecució de l’Eix 3, que és del 4,2%, es 
correspon, entre d’altres, amb els següents indicadors: 

 Desenvolupar un qüestionari únic per a les persones treballadores: 50% de 
compliment 

 Implementar un gestor documental a l’empresa: 50% de compliment 
 Nombre de noticies publicades mensualment a Facebook: 90% de compliment 
 Nombre de subscriptors al butlletí d’emprenedoria: 58% de compliment 


