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ABAST DE LA MEMÒRIA
La memòria de gestió és un element comunicatiu que posa a 
disposició de totes les persones la informació més rellevant de 
l’activitat de l’empresa municipal Grameimpuls al llarg de l’any 
2018. 

El seu contingut s’organitza a través de quatre blocs diferenciats, 
trobant-nos en el primer d’ells l’abast de la memòria. En el segon 
bloc es fa un recorregut pels fets i esdeveniments més destacats 
de l’any a través del recull de notícies i els principals impactes 
generats per l’activitat. 

En el tercer bloc es presenta Grameimpuls des de totes les vessants 
corporatives, destacant dos apartats: els compromisos establerts 
amb les persones i entitats amb les quals treballem, l’entorn social 
i ambiental; i els impactes que genera la nostra activitat, que 
traduïts en xifres, donen una visió general i resumida del que ha 
estat l’exercici objecte d’aquesta memòria. 

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

Desenvolupar aquest exercici de transparència, comunicació i 
informació ha estat possible gràcies a la col·laboració de totes les 
persones integrants dels serveis i àrees de l’empresa, i a la dedicació 
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, l’empresa municipal Grameimpuls agrairà 
qualsevol suggeriment i proposta de millora que es pot enviar a 
l’adreça de correu electrònic comunicacio@grameimpuls.cat.  

IGNASI ROVIRA
Gerent de Grameimpuls
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La fibra al Bosc Llarg. L’Ajuntament de Santa 
Coloma ha signat un conveni amb l’operador 
Adamo	per	fer	arribar	la	fibra	òptica	als	polígons	del	
Bosc	Llarg	i	Les	Canyes.	En	total,	s’hi	beneficiaran	
39 empreses.

GENER

RECULL DE NOTÍCIES

Aprovat el pla d’actuació per al 2018. El 
Consell d’Administració de Grameimpuls aprova el 
pla d’actuació de l’empresa municipal per al 2018. 
Fomentar l’ocupació de qualitat amb igualtat 
d’oportunitats i enfortir el teixit empresarial de 
Santa Coloma són els objectius marcats per 
l’exercici. 

MARÇ

FEBRER

Nova pàgina web. Grameimpuls renova la 
imatge de la pàgina web i incorpora nous serveis 
en línia, com ara la cita prèvia, que permet reservar 
hora per a una entrevista amb el personal tècnic o 
la gestió en línia dels recursos i programes.

L’ACTIVITAT DE GRAMEIMPULS MES A MES
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ABRIL

Arrenca l’Iria. Una quinzena de dones inicien 
l’itineari	 Iria,	 que	 les	 permet	 formar-se	 en	 oficis	
tradicionalment masculinitzats. El programa 
ofereix tallers on s’ensenyen tasques relacionades 
amb la construcció, la fontaneria o l’electricitat. 

MAIG

Als primers llocs dels punts Reempresa. 
Santa Coloma es consolida en els primers llocs 
del rànquing de punts Reempresa de la província, 
cinc anys després de posar-se en marxa el servei. 
Des del 2013, s’han tancat amb èxit 36 casos.

JUNY

En marxa el pla de dinamització de la 
restauració. Arrenca el pla de dinamització 
del sector de la restauració de la zona centre. 
La iniciativa pretén millorar la imatge dels 
establiments d’hostaleria del centre de la ciutat. 

JULIOL

Contractades 60 persones amb el 30 Plus. 
Un	total	de	37	empreses	s’han	beneficiat	dels	ajuts	
a la contractació del programa 30 Plus. La iniciativa 
permet	 les	empreses	bonificar-se	707,70€	/	mes	
durant un mínim de 6 mesos i un màxim de 9.
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SETEMBRE

70 beneficiats pels plans d’ocupació. 
Un total de 70 persones inicien el seu contracte 
laboral en el marc dels plans d’ocupació. La millora 
dels serveis a les persones i de la via pública, són 
els àmbits més destacats de la convocatòria.

OCTUBRE

Acord per a la Vinya d’en Sabater. L’Ajuntament 
de Santa Coloma, l’Institut Català de la Vinya i el Vi 
(INCAVI) i la Universitat de Barcelona (UB) signen un 
acord de col·laboració que consolida el projecte de 
recuperació de la vinya tradicional.

NOVEMBRE

3a. edició de l’Ateneu Cooperatiu. El 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir 
El Homrani, l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria 
Parlon i la coordinadora de l’Ateneu, Anna Abellan, 
han presentat la 3a. edició d’aquest programa.

DESEMBRE

Nova oferta de formació ocupacional. 
Grameimpuls presenta la nova oferta de formació 
ocupacional adreçada a persones desocupades. 
Els cursos són subvencionats i s’emmarquen al 
programa de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries.
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IMPACTES

INTEGRACIÓ 
SOCIOLABORAL

L’ACTIVITAT DE GRAMEIMPULS EN XIFRES
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CREIXEMENT 
CULTURAL I 

EDUCATIU
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CREIXEMENT 
DEL TEIXIT 
EMPRESARIAL
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GRAMEIMPULS
QUI SOM

Can Xiquet

CFO La Ginesta

Centre de Formació i Treball

UNED

Escola Restauració (ERESC) 

CE Can Peixauet

CE Bosc Llarg

Organigrama

Sistema de gestió

Els grups d’interès

Compromisos

Des de 1989, 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.

ELS CENTRES DE TREBALL L’ORGANITZACIÓ
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ELS CENTRES DE TREBALL

C / Rafael Casanova, 40

93 466 15 65

informacio@grameimpuls.cat

 CAN XIQUET

SERVEIS
SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

Informació i orientació sobre els recursos laborals

Entrevistes d’orientació individuals i senssions de grup

Espai de recerca activa

Acompanyament a la inserció laboral

SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA

SERVEI D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

GERÈNCIA

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL 
Agència de col·locació
Gestió d’ofertes laborals
Pràctiques en empreses
Informació i assessorament
Formació contínua
Cursos amb compromís de contractació
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C / Castella, s/n

93 391 70 37

ginesta@grameimpuls.cat



FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Cursos	 de	 Formació	 Ocupacional	 -	 Certificats	 de	
professionalitat de nivell 1, 2 i 3 

Cursos per a joves

Dispositius d’inserció sociolaboral Treball als 
Barris: Nouvinguts 

SERVEIS

CENTRE DE 
FORMACIÓ 
OCUPACIONAL 
LA GINESTA

Accions	 de	 suport	 específic:	 recerca	 intensiva	 i	
motivació i reorientació professional

Acompanyament a la inserció laboral
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Av. Primavera, s/n

93 468 03 17

formaciotreball@grameimpuls.cat



CENTRE DE 
FORMACIÓ I 

TREBALL

SERVEIS

FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Casa	d’oficis

Cursos	de	Formació	Ocupacional	 -	Certificats	de	
professionalitat de nivell 1, 2 i 3 

Acompanyament a la inserció laboral
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C / Prat de la Riba, 171 

93 468 29 19 

info@santa-coloma.uned.es



GRAUS

Psicologia

Educació Social

Dret

Pedagogia

Treball Social

SERVEIS

UNIVERSITAT 
NACIONAL 
D’EDUCACIÓ A 
DISTÀNCIA

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

CENTRE UNIVERSITARI D’IDIOMES A DISTÀNCIA 
(CUID)

BIBLIOTECA
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C. Prat de la Riba, 171

680 45 37 26

hosteleria@grameimpuls.cat



ESCOLA DE 
RESTAURACIÓ 

SERVEIS

FORMACIÓ OCUPACIONAL I PER A PROFESSIONALS 
DE LA RESTAURACIÓ

Cursos	de	formació	ocupacional	-	Certificats	de	
professionalitat de nivell 1, 2 i 3

Cursos per a joves

Cursos	per	a	persones	aficionades	a	la	cuina	
dins l’espai ‘Passió per la cuina’

Formació contínua per a professionals de la 
restauració

Acompanyament a la inserció laboral

Casal Cuina’t l’estiu
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Av. de la Generalitat, 99-101 

93 466 52 24

cue@grameimpuls.cat



ASSESSORAMENT EN EMPRENEDORIA

Informació i orientació per a la creació i 
consolidació de projectes empresarials

Assessorament per analitzar la viabilitat de la 
vostra iniciativa empresarial

Formació per a persones emprenedores

Punt PAE per a l’acompanyament en la realització 
dels tràmits de constitució de l’empresa 

Lloguer		de	mòduls	i	oficines	de	12	a	25	m2	amb	
serveis comuns

SERVEIS

CENTRE 
D’EMPRESES 
CAN PEIXAUET

Servei de domiciliació d’empreses 

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

Punt Reempresa: acompanyament integral en 
processos de compra-venda de negocis

Programa de foment de l’economia social i solidària
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Ctra. de la Roca, km 5,5

93 468 58 20

boscllarg@grameimpuls.cat



ASSESSORAMENT EN TOTES LES ÀREES 
EMPRESARIALS

Lloguer	de	mòduls	d’oficines	de	12	a	38	m2	
i mòduls tallers de 87 a 142 m2 amb serveis 
comuns

Servei de domiciliació d’empreses

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

SERVEIS

CENTRE 
D’EMPRESES 
BOSC LLARG
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L’ORGANITZACIÓ

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

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.

MISSIÓ VISIÓ

ELS 
NOSTRES 
VALORS

Il·lusió

Responsabilitat

Treball en equip

Orientació

Innovació
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PRESIDENT

GERENT

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Comité d’Ètica

SERVEI DE 
SUPORT 

MUNICIPAL

Comité de Seguretat 
i Salut laboral

SERVEI DE GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA I 

ECONÒMICA

SERVEI 
D’ORGANITZACIÓ I 

RECURSOS HUMANS

ÀREA DE 
PROMOCIÓ 

ECONÒMICA LOCAL

Organització i 
Recursos Humans

Justificacions

Comptabilitat

Compres

Control pressupostari

Assessoria jurídica

Servei d’Informació i 
Orientació

UNED

Vigilància de mercats

Gestió Llei de Barris
Sistemes 

d’informació

Imatge i comunicació

Observatori 
socioeconòmic

Qualitat

Secció d’Intermediació 
Laboral

Servei de Formació 
Ocupacional

Servei de Foment 
Empresarial

Centre de Formació i Treball

Escola de Restauració

CFO La Ginesta

CE Can Peixauet

CE Bosc Llarg

ORGANIGRAMA
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EL SISTEMA DE GESTIÓ

Gestionar la qualitat dels nostres serveis segons els requisits de la norma internacional ISO 9001.

Preservar el medi ambient, prevenir les actuacions contaminants i dissenyar estratègies davant el canvi 
climàtic mitjançant la gestió medioambiental, segons els requisits de la norma internacional ISO 14001.

Assegurar la prevenció dels riscos laborals i el respecte d’una vigilància adequada 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 laformació com a element fonamental per a la 
nostra	eficàcia.

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

Establir uns objectius de gestió que tinguin present l’entorn en què ens trobem, les nostres característiques 
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). 

Ens comprometem a implantar, liderar, desenvolupar i mantenir un sistema 
de gestió, basat en el model EFQM que inclou: 
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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 intergrals per al col·lectiu d’immigrants.

Promoció de l’autoocupació i assessorament per a la creació d’empreses.

CERTIFICATS
ISO 9001 DES DE 2002

OSHAS 18001 DES DE 2005

ISO 14001 DES DE 2005

SGE21 DES DE 2010

Abast del Sistema de gestió
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ELS GRUPS D’INTERÈS
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COMPROMISOS

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.

L’any 2008, Grameimpuls va elaborar el seu pla 
d’igualtat, per asegurar 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.

PLA D’IGUALTAT CODI DE CONDUCTA EN 
PUBLICITAT

El codi de conducta publicitària de Grameimpuls 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.

AMB LES PERSONES, LES ENTITATS, L’ENTORN SOCIAL I AMBIENTAL
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Grameimpuls es compromet a establir i 
mantenir una política anticorrupció en la 
seva organització.

ENTORN SOCIAL

La pròpia missió i activitat de l’empresa municipal 
Grameimpuls genera en l’entorn social uns 
impactes. Són els següents:

 Incorporació al mercat laboral 

	 Millora	econòmica	

	 Creixement	cultural	

	 Integració	sociolaboral	

	 Integració	lingüística	

	 Creixement	teixit	empresarial

Orientem la gestió ambiental cap a tres línies de 
treball:

1. Fer un ús sostenible dels recursos.

2. Minimitzar la producció de residus i prosseguir      

ENTORN AMBIENTAL

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓ

la millora de la seva gestió.

3.	Sensibilització	del	personal	i	dels/les	usuaris/àries.
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EIX 1
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

EIX 2

EIX 3

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
PLA D’ACTUACIÓ
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EIX 1 MILLORAR L’OCUPABILITAT I FOMENTAR L’OCUPACIÓ 
DE QUALITAT I AMB IGUALTAT D’OPORTUNITATS

ACOMPLIMENT DELS 
OBJECTIUS

Promoure l’ocupació de qualitat, millorant la qualificació 
professional de les persones, facilitar l’accés al mercat 
de treball mitjançant la informació i l’orientació als 
aturats i aturades, integrar la perspectiva de gènere i 
fomentar la igualtat d’oportunitats, a més d’afavorir la 
formació dels joves per a la seva incorporació al món 
laboral.

89,40%
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MILLORAR LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE LES PERSONES
Facilitar l’oferta de formació universitària

 Número de titulacions

  5 Graus presencials

  1 curs d’accés a la universitat presencial

  1 idioma (anglès) presencial i virtual

  8 titulacions de Màster. Servei d’informació i examen

	 Matriculacions	durant	el	curs	2018/19	 	 	 	 	 1.665

Realitzar accions formatives en sectors emergents i prioritaris de major demanda

 Certificats	de	professionalitat	i	formació	a	mida	/	participants					 				71 / 1038

FACILITAR L’ACCÉS AL TREBALL

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

 Itineraris d’orientació laboral personalitzats     4.174
 Alumnes en pràctiques            374
	 Prospecció	d’empreses	/	Ofertes	de	feina	 	 	

  1.917 empreses

  1.187 ofertes

  1.448 llocs de treball

 Contractació en els programes FEM, SEFED i 30 Plus         117
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POTENCIAR LA IGUALTAT DE GÈNERE PER A LES DONES 
Sensibilitzar, informar i formar a les dones sobre ocupacions, professions i sector on estan subrepresentades

 Dones participants         340

AFAVORIR LA QUALIFICACIÓ I LA INCORPORACIÓ DE JOVES AL MERCAT 
DE TREBALL
Orientar i qualificar professionalment els i les joves

 Joves participants            126

Joves en transició escola-treball           32
Número de beques a la formació            83

FOMENTAR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
Afavorir la igualtat d’oportunitats als col·lectius amb dificultat d’inserció per a la seva incorporació al 
mercat de treball

 Persones orientades         555
 (Treball	i	Formació,	Drets	Socials	Novinguts/des,	RMI,	SIOAS	i	OTL)

 Persones derivades de Serveis Socials     141  
  

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 de Plans d’Ocupació           1.325
 Contractacions en els Plans d’Ocupació                 324
	 Contractacions	de	la	Casa	d’Oficis	 	 	 	 	 	 		40
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ACOMPLIMENT DELS 
OBJECTIUS

EIX 2
ENFORTIR EL TEIXIT EMPRESARIAL

Enfortir el teixit empresarial a través de la promoció 
i foment de la capacitat emprenedora amb especial 
atenció al procés de consolidació de les empreses i el 
seu creixement, promocionant la responsabilitat social i 
impulsant l’economia social i solidària.

89,62%
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PROMOCIONAR I FOMENTAR LA CAPACITAT EMPRENEDORA I LA 
CREACIÓ D’EMPRESES
Potenciar el desenvolupament de l’esperit emprenedor al territori 

 Persones sensibilitzades        330

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

 Persones emprenedores       523
 Nous projectes        422
 Plans d’empresa           81
 Noves empreses        105

AFAVORIR LA CONSOLIDACIÓ I EL CREIXEMENT DE LES EMPRESES
Oferir allotjament per a les noves iniciatives empresarials locals a través dels dos centres d’empreses

 Percentatge d’ocupació als centres        88%
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Facilitar l’accés al finançament  

 Empreses	acompanyades	a	la	cerca	de	finançament	ordinari	o	alternatiu   72

Acompanyar a les empreses en el seu procés de consolidació

 Empreses assessorades                  135
 Serveis d’assessorament                  305
	 Accions	formatives	/	participants	 	 	 	 														18 / 218

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

 Empreses participants en els programes

  50 Dinamització de la restauració

  76 Reempresa

 Projectes atesos al Punt PAE        73

Fomentar l’economia social

 Accions          25
 Participants                   512
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ACOMPLIMENT DELS 
OBJECTIUS

Desenvolupar la innovació i la millora contínua vetllant 
per la qualitat del servei, minimitzant l’impacte ambiental, 
mantenint els certificats del Sistema de Gestió i millorant 
els sistemes d’informació. A més de difondre els serveis i 
les actuacions corporatives a les xarxes socials, web i als 
diferents butlletins electrònics.

EIX 3 ACONSEGUIR L’EXCEL·LÈNCIA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓ I UNA COMUNICACIÓ EFICAÇ

90,15%
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ASSEGURAR LA VIABILITAT ECONÒMICA
COMPTE DE RESULTATS
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BALANÇ DE SITUACIÓ
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PROCEDÈNCIA DE LES SUBVENCIONS

9.218.183,5

10.075.619,0

6.827.142,5 7.408.262,7
7.861.180,4

8.539.697,9

7.423.244,6

8.543.012,9

11.108.246,2

7.543.111,3
8.300.184,5

5.899.913,6
5.828.371,9

6.199.518,6 6.702.645,5 6.470.093,4
7.274.808,1

8.864.422,2

2.548.538,1

1.912.247,3
1.136.783,9 1.625.625,7

1.621.886,5 1.517.263,1 1.290.397,0
1.625.736,4

2.419.447,1

1.448.994,6

759.830,9 631.613,1 494.217,8 570.112,8 405.151,8
911.691,5 878.185,1 916.050,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Subvencions d'explotació Despeses de personal Altres despeses d'explotació Prestacions de serveis

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet; 

2.431.758,45

Consell Comarcal del 
Barcelonès Nord; 5.000,00

Diputació de Barcelona; 
1.207.356,60

Àrea Metropolitana de Bcn; 
778.239,49

Generalitat de Catalunya; 
6.440.652,28

Ministeri d'Educació - SEPIE; 
9.063,93

Ministeri de la Presidència; 
122.712,45Fundació SURT; 52.750,00

Fundació INFORM; 50.971,87

Sargantana Dalt de la 
Vila; 7.155,90
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ORIENTAR ELS RECURSOS HUMANS A L’ACOMPLIMENT DE LA 
MISSIÓ DE L’EMPRESA

*Informació sobre la plantilla ajustada al promig anual de persones treballadores

Plantilla de l’empresa*

Per tipus de contracte i gènere

2018 2017 2016




Fixos Eventuals

14 136

41 123 


Fixos Eventuals

16 121

40 98 


Fixos Eventuals

15 95

40 94

259
55 56 55

219 189
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POTENCIAR LES COMPETÈNCIES DE LES PERSONES TREBALLADORES

SEGURETAT I SALUT LABORAL
Índex de sinistralitat

2016: 6,86

2017: 3,31

2018: 2,29 

 2016: 45

2017: 36 

2018: 39 

Cursos

 2016: 245

2017: 126 

2018: 301 

Persones participants

2016: 974

2017: 1.715 

2018: 2.674 

Hores formatives



2016: 7

2017: 9
2018: 9 

Reclamacions

2016: 87,2%

2017: 88,2%

2018: 90,4% 

Satisfacció persones usuàries

 2016: 14

2017: 12

2018: 57 

Idees de millora

VETLLAR PER LA QUALITAT DEL SERVEI

DESENVOLUPAR LA INNOVACIÓ I LA MILLORA CONTÍNUA

POTENCIAR LA MILLOAR I LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Satisfacció de personal (%)

2016: 78,7%

2017: 77,5%

2018: 75,9% 

Persones que concilien vida laboral i personal (%)

2016: 40,4%

2017: 47,2%

2018: 44,0% 

www.grameimpuls.cat 



MINIMITZAR L’IMPACTE AMBIENTAL

* Les xifres corresponents a 2018 incorporen el nou centre ERESC - Canigó.

2016: 174.426

2017: 164.774 

2018: 223.738 

2016: 13.600

2017: 15.078

2018: 42.277 

Aigua (m3)

2016: 4.492

2017: 5.276 

2018: 5.679 

Electricitat (Kw) Gas (m3)

DE FUNCIONAMENT
Especials No especials

DE FORMACIÓ 

Inerts No especials

275	(unitats) 90 (peces) 339 (unitats) 111 (m3) 70 (kg)

78 (m3) 25	(m3) 114 (kg)

Consum de fonts d’energia i recursos * 

Consums significatius de l’any * 
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COMUNICAR ELS SERVEIS I LES ACTUACIONS CORPORATIVES

GESTIONAR I MILLORAR ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ

Implantació del software lliure Connexió de la fibra òptica del 
Bosc Llarg

100%100%70,20%

Implementació de la telefonia IPSOFTWARE

2018

2017

2016

2.314 1.740 998 534

2.105 1.559 770 140

1.867 1.346 525 --
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Grameimpuls, SA

Oficines	centrals	-	Can	Xiquet	(c.	Rafael	Casanova,	40).	
Santa Coloma de Gramenet - 08921 

T.	93	466	15	65	|	informacio@grameimpuls.cat

www.grameimpuls.cat
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