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des	de	l’xMESS	s’ha	dut	a	terme	un	recull	de	les	di-
ferents	inciatives	municipals	de	suport	a	l’Economia	
Social	i	Solidària	(ESS)	que	s’estan	duent	a	terme	al	
territori.	El	recull	permetrà	fer	un	diagnòstic	de	les	
polítiques	públiques	municipals	actuals.

a	 l’estudi,	 hi	 	 han	 participat	 	 els	 diferents	 ajunta-
ments	adherits	a	l’xMESS.	la	participació	ha	estat	
elevada:	125	fitxes	presentades	per	30	dels	37	so-
cis	de	l’xMESS.	Cadascuna	de	les	fitxes	contempla	
una	acció	municipal	de	suport	a	l’ESS.

a	les	fitxes	es	pot	apreciar	com	els	ajuntaments,	a	
més	de	fer	accions	cada	cop	més	variades	de	pro-
moció	de	 l’ESS	(suport	 i	sensibilització,	detecció	 i	
coneixement,	 educació...),	 comencen	 a	 utilitzar-la	
per	fer	política	pública	en	molts	sectors:	medi	am-
bient,	 participació,	 comerç,	 equipaments,	 serveis	
a	 les	 persones...	 aquest	 eixamplament	 del	 camp	
d’intervenció	en	ESS	es	 reflecteix	 també	en	el	 fet	
que,	a	la	vora	d’un	40%	de	les	fitxes,	les	han	emple-
nat	àrees	o	departaments	municipals	diferents	als	
de	Promoció	Econòmica.

0  el recull
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37 Ajuntaments
han participat

 Nombre d’Ajuntaments

1  anàlisi quantitativa
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37 Ajuntaments
han participat

81% 19%

7 no han enviat
cap fitxa30 han enviat

fitxa o fitxes

 Nombre d’Ajuntaments

1  anàlisi quantitativa



To
R
n
a	a	l’ín

d
Ex

Ajuntament socis Fitxes
1 Arbúcies 1

2 Argentona 3

3 Artés 3

4 Badalona 5

5 Barcelona 6

6 Cabrils 1

7 Callús −

8 Cardedeu 5

9 Castellar del Vallès 5

10 Celrà 1

11 Cerdanyola del Vallès 1

12 Collbató −

13 Cornellà de llobregat −

14 Girona 6

15 Manlleu 12

Manresa −

16 Mataró 7

17 Mieres −

18 Montornès del Vallès 5

19 Navàs 1

20 Palafrugell 1

21 Palau de Plegamans −

22 Prat del llobregat 3

23 Prats del lluçanès 3

24 Ripollet 4

25 Sant Adrià de Besòs 1

26 Sant Boi de llobregat 1

27 Santa Coloma de Gramenet 3

28 Santa Margarida i els Monjos 5

29 Santa Perpètua de Mogoda 4

30 Sabadell 3

31 Salt 1

32 Sobremunt 3

33 Terrassa 30

34 Vilafranca del Penedès 1

35 Vilanova i la Geltrú 3

36 Vilassar de Dalt −

TOTAL 125*

mitjana

4,17 fitxes per
Ajuntament128 totals sense comptar les 3 fitxes dobles 

del Consorci Lluçanès (Sobremunt i Prats)
*

Entitat col·laboradora*

*

	 Nombre	de	fitxes/ajuntaments
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PRoMoCió ECoNòMiCA

ECoNoMiA SoCiAl i SoliDàRiA 

MEDi AMBiENT  

DiNAMiTzACió CoMuNiTàRiA  

PARTiCiPACió

CoNTRACTACió i  CoMPRES

quAliTAT DEMoCRàTiCA

CoNSuM i CoMERç 

EDuCACió 

hiSENDA 

TERRiToRiAl

SoliDARiTAT i CooPERACió iNTERNACioNAl

ACCió SoCiAl

PRESiDèNCiA  

MoBiliTAT

hABiTATGE

TEMPS i ECoNoMiA DE CuRES

77

12

6

5

3

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

mitjana

4,17 fitxes per
Ajuntament

Tipus	d’àrees/departaments
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SuPoRT A lA CREACió, CoNSoliDACió i CREixEMENT D’iNiCiATiVES D’ESS

SENSiBiliTzACió EN ESS

EDuCACió

PARTiCiPACió CiuTADANA (PRESSuPoSToS PARTiCiPATiuS...) 

DETECCió i CoNEixEMENT DE l’ESS

CoNTRACTACió PúBliCA RESPoNSABlE

AlTRES

SERVEiS fiNANCERS

SERVEiS A lES PERSoNES (SAluT, BENESTAR, lluiTA CoNTRA lA PoBRESA...)

MEDi AMBiENT

PlANS ESTRATèGiCS loCAlS D’ESS

iNCluSió SoCiolABoRAl (CET, Ei, ETC)

oCuPACió

ESPAi PúBliC

MoBiliTAT

CoMERç

GESTió D’EquiPAMENTS

hABiTATGE

SENSiBiliTzACió i oRGANiTzACió iNTERNA EN ClAu D’ESS

AliMENTACió

CuRES

CoMuNiCACió

ENERGiA

19
17
10

8
7
7
7
6
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1 AcciOns més freqüenTs

19 17 10

sensibilització
en ess

educacciósuport a 
iniciatives
d’ess

Nombre	i	tipus	de	classificació	de	les	accions
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*Altres
Diversitat funcional 1
Dones 1
Equipaments públics 1
Gestories i assessories 1
Municipis 1
Okupes 1
Persones que reben i proveeixen la cura 1

Propietaris forestals i explotacions ramaderes 1

125
fitxes totAls

Persones destinatàries
Població en general 38
Empreses i entitats d'ESS 31
Emprenedores 16
infants i joves 13
Personal tècnic i polític 10
Altres* 8
Persones aturades 7
Serveis Socials / Exclusió social 2

TOTAL 125

25%
empreses
i entitats d’ess

13%
Persones
emprenedores

10%
infants
i joves

8%
Personal
tècnic i polític

6%
Altres

6%
Persones
aturades

2%
serveis socials
/Exclusió social

30%
Població
general

Nombre	de	fitxes	per	tipus	de	persones	destinatàries
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Per fer el procés de recollida de les fitxes, es va elaborar  una proposta de classificació per categoritzar-les i agrupar-les. 
un cop rebudes les fitxes, s’ha detectat la necessitat d’elaborar una classificació més detallada en alguns àmbits, per tal 
de facilitar l’ordenació i la comprensió del gran volum de fitxes rebudes. En concret, el que s’ha fet ha estat establir una 
subclassificació o desglossament d’alguns dels ítems de classificació proposats. Els criteris per determinar els casos en 
què ha calgut fer aquest desglossament han estat els següents:

 Quan en algun dels àmbits s’ha rebut un nombre significatiu de fitxes
 Quan les fitxes rebudes, malgrat pertànyer a un mateix àmbit, eren conceptualment molt diferents

la proposta de subclassificació de les fitxes, a partir de la classificació inicial proposada, és la següent:

Classificació Subclassificació
1 Alimentació  
2 Comerç  
3 Comunicació  

4 Contractació pública responsable
inclusió de clàusules socials en la contractació pública
Publicació d'una guia sobre clàusules socials i altres accions de sensibilització 

5 Cultura i lleure
6 Cures  

7 Detecció i coneixement 
Mapatge i cens d'entitats 

informe de diagnosi 

2.1	Subclassificació	d’activitats

1  anàlisi qualitativa
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8 Educació

Accions educatives a infants i joves (centres educatius, etc.)

Programa Cultura Emprenedora a l'escola  (Diputació de Barcelona)

formació especialitzada de postgrau universitari

9 Energia  

10 Espai públic  

11 Gestió d'equipaments
Gestió cívica d'equipaments públics

Equipaments de l'ESS (cotreball, incubadora, etc.)

12 habitatge  

13 inclusió sociolaboral
itinerari d'acompanyament i formació per a la millora de les oportunitats d'inclusió laboral 
en col·lectius específics
Acompanyament en la creació d'una cooperativa

14 Medi ambient

15 Mobilitat

16 ocupació

17 Participació ciutadana
Articulació de la participació dels actors (taules de participació,etc)

Pressupostos participatius

18 Plans estratègics locals d’ESS  

19 Recerca en ESS

20 Sensibilització en ESS

Accions de sensibilització al públic en general

Accions de sensibilització segons públics específics (joves, emprenedors, etc.)

Tipologies diferents d'estratègies i accions (jornades, cinefòrums, fires, tallers, etc.)

Accions de sensibilització a dins de l'ajuntament

2.1	Subclassificació	d’activitats
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21 Serveis financers 
finançament de projectes (subvencions, aportacions dineràries, etc.)
Acords de col·laboració amb entitats de finances ètiques per afavorir el finançament 
d'iniciatives del territori

22 Serveis a les persones
Creació d'una cooperativa pública de serveis a les persones

Economies comunitàries (banc del temps, mercats d'intercanvi, etc.)

23
Suport a la creació, consolidació
i creixement d'iniciatives d'ESS

Punt d'informació/Servei d'atenció i assessorament

Accions de formació i orientació

Programa d'assessorament i acompanyament especialitzat

Programa de subvencions

Bonificacions i exempcions fiscals per a projectes i entitats d'ESS

impuls de xarxes d'entitats d'ESS

24 Telecomunicacions

25 Turisme

26
Sensibilització i organització interna
en clau d'ESS

Recull - guia d'accions que fa l'ajuntament en clau d'ESS
Creació de comissions tècniques entre diferents departaments per treballar amb valors 
d'ESS

27 Altres
Participació del municipis en xarxes supramunicipals de l'ESS

Moneda social

2.1	Subclassificació	d’activitats
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Cooperativa creada → Anys de supervivència
Cooperativa creada → Volum de comandes
Diversitat en la procedència (estudis previs) dels estudiants del postgrau
Espai web d’ESS → feedback de les entitats i dels ciutadans
Exposició → Grau de satisfacció per part de qui l'hagi demanat
Exposició → Nombre de dies d'exposició
Exposició → Nombre de llocs on s'exposi
Exposició → Nombre de vegades que s'exposi
Grau d’acceptació i apropiació per les parts participants
Grau d’implicació dels diferents departaments municipals
Grau de coneixement entre la població
Grau de continuïtat de la participació al llarg del procés de cocreació i validació del pla per part de les parts implicades 
Grau de satisfacció de l'assessorament per part de la iniciativa
Grau de satisfacció de les persones participants 
Grau de satisfacció del professorat i entitats de l’economia social implicades
Membre xMESS → Participació i treball en l'assemblea general i les comissions tècniques i polítiques
Nivell d’assoliment del pla de treball establert, acompliment de fites
Nivell d’assoliment dels objectius marcats
Nivell d’increment d’ús de sistemes alternatius de producció d’energia, gestió eficient d’aquesta 
i col·laboració de les bateries del vehicle elèctric en el funcionament d’un edifici
Nivell d’inserció laboral
Nivell de participació (%) de les entitats del sector
Nivell de participació en un programa formatiu (100%, 75%, 50%, 25%)

2.2. Recull d’indicadors
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Nivell de reducció de la dependència energètica d’un edifici a la xarxa elèctrica convencional (factures de l’electricitat) 
Nivell de rendiment dels estudiants
Nivell de repercussió mediàtica
Nivell de visualització de l’ESS al territori i la seva incidència i importància
Nombre d’accions d’assessorament per a la creació d’iniciatives ESS
Nombre d’accions de difusió/visualització
Nombre d’accions per facilitar l’agermanament del municipi amb altres municipis/territoris amb iniciatives similars
Nombre d’accions per fomentar la creació de xarxa de xarxes
Nombre d’activitats oferides
Nombre d’alumnat, cursos i escoles participants
Nombre d’alumnes formats
Nombre d’atencions realitzades
Nombre d’empreses contactades
Nombre d’enclavaments o serveis de neteja que contracten les persones participants en el projecte
Nombre d’entitats d’ESS mapades
Nombre d’entitats participants
Nombre d’escoles o centres educatius participants
Nombre d’habitatges ocupats
Nombre d’habitatges ocupats convertits en lloguer social
Nombre d’hores d’acompanyament col·lectius
Nombre d’hores d’acompanyament individual per cada projecte
Nombre d’iniciatives ciutadanes vinculades (establiments, entitats, AAVV...)
Nombre d’iniciatives sociocomunitàries (horts urbans, bancs del temps, mercats d’intercanvi, grups de consum, grups de criança...)

2.2. Recull d’indicadors
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Nombre d’iniciatives socioempresarials (cooperatives, associacions, fundacions, societats laborals, mutualitats,
CET, empreses d’inserció, empreses socials, confraries de pescadors... )
Nombre d’inscripcions
Nombre d’intercanvis realitzats
Nombre d'accions de promoció i enfortiment d’almenys "x" nous projectes
Nombre d'accions formatives o de sensibilització dins de l'organització.
Nombre d'acords establerts a les taules territorials
Nombre d'acords realitzats
Nombre d'alumnes beneficiaris d'algun dels recursos formatius del programa educatiu en ESS
Nombre d'atencions a demandants d'ocupació amb ús de l'eina del fotollenguatge adaptada a l'ESS
Nombre de campanyes de compra local i social
Nombre de casos de morositat respecte als crèdits concedits
Nombre de centres que participen en el programa
Nombre de col·laboracions en xarxes, taules, etc.
Nombre de comerços partícips a la campanya
Nombre de consultes ciutadanes al mapa d’ESS
Nombre de consultes rebudes
Nombre de contractes emesos amb inclusió de clàusules socials
Nombre de cooperacions entre projectes: iniciatives, projectes conjunts
Nombre de cooperatives creades, constituïdes
Nombre de crèdits concedits 
Nombre de crèdits demanats
Nombre de departaments incorporats de nou al grup impulsor d'ESS.

2.2. Recull d’indicadors
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Nombre de displays repartits
Nombre de dones amb qui s'ha treballat un itinerari laboral
Nombre de famílies que s'han abastit amb els paquets de roba
Nombre de fitxes i material específic elaborat (guia d’ús del fotollenguatge)
Nombre de gestories i assessories contactades
Nombre de gestories i assessories participants
Nombre de llocs de treball generats (autoocupació)
Nombre de materials elaborats
Nombre de membres que han acabat constituint el fons
Nombre de mentors implicats
Nombre de nois i noies que segueixen el programa
Nombre de parcel·les per entitats
Nombre de parcel·les per horts socials 
Nombre de persones acompanyades
Nombre de persones ateses inicialment
Nombre de persones ateses/assessorades
Nombre de persones en procés de formació i acompanyament
Nombre de persones inserides en empresa ordinària
Nombre de persones participants, assistents (distingint per edat, gènere, situació laboral...)
Nombre de persones que demanen informació
Nombre de persones que mostren interès a continuar (el projecte, l’acompanyament...)
Nombre de persones que realitzen procés de validació i/o acompanyament
Nombre de persones sensibilitzades en ESS

2.2. Recull d’indicadors
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Nombre de persones sòcies 
Nombre de projectes acompanyats, assessorats
Nombre de projectes cofinançats segons la dimensió de l'aportació comunitària o municipal
Nombre de projectes col·lectius acompanyats
Nombre de projectes constituïts en cooperativa
Nombre de projectes creats
Nombre de projectes per àmbits temàtics
Nombre de propostes cocreades
Nombre de reunions de coordinació, de seguiment
Nombre de reunions de seguiment en emprenedoria i orientació laboral en acabar el programa formatiu
Nombre de roba en estoc
Nombre de roba oferta
Nombre de sessions de dinamització-formació
Nombre de sessions grupals de seguiment
Nombre de sessions individuals de seguiment
Nombre de socis de treball, de consum i col·laboradors
Nombre de socis/turutaires
Nombre de sol·licituds presentades
Nombre de subvencions específiques per iniciatives d’ESS -> Valoració qualitativa dels projectes
Nombre de transaccions/vendes anuals amb turutes
Nombre de trobades anual de la xarxa d'iniciatives d'ESS
Nombre de vídeos editats
Nombre de visites a iniciatives realitzades

2.2. Recull d’indicadors
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Nombre d'entitats vinculades a la gestió de l'esdeveniment
Nombre d'escoles participants
Nombre d'hores d'activitats del projecte
Nombre d'hores de servei el primer any
Nombre d'hores de treball voluntari
Nombre d'iniciatives dels estudiants en relació amb els projectes que desenvolupen durant les actuacions
Nombre d'iniciatives localitzades
Nombre d'iniciatives que formen part de la xarxa d'iniciatives d'ESS
Nombre d'iniciatives/projectes proposats
Nombre d'intercanvis realitzats
Nombre d'usuaris del fons
obtenció d’un marc conceptual i el pla d’actuació resultant 
obtenció de la diagnosi 
obtenció de la Guia pràctica de clàusules socials
obtenció de l'informe de diagnòstic
obtenció del producte acabat
Pressupost participatiu → Nombre de propostes/projectes presentades
Pressupost participatiu → Nombre de propostes/projectes seleccionades
Pressupost participatiu → Retorn a la ciutadania
Pressupost participatiu → Seguiment de l’execució dels projectes
Pressupost participatiu → Tria final d'una proposta d'acció d'inversió
Pressupost participatiu → Anàlisi i resultat del mateix procés
Pressupost participatiu →Nivell de participació sobre el cens total del municipi (%)

2.2. Recull d’indicadors
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Pressupost participatiu → Seguiment del funcionament (formulari a meitat del procés)
Seguiment de l’evolució del grup, del projecte, de l’acció
Tipus d’accions per fomentar la creació de xarxa de xarxes
Tipus de projectes cofinançats segons la dimensió de l'aportació comunitària o municipal
Tipus de projectes o serveis subjectes a contractes emesos amb inclusió de clàusules socials (àrea, departament, àmbit...)
Valoració de la potencialitat d’aplicació dels aprenentatges assolits i projectes engegats
Valoració de les persones contractades per gestionar-ho 
Valoració del procés 
Valoració qualitativa de les accions realitzades
Valoració qualitativa del personal docent
Valoració qualitativa del professorat
Valoració qualitativa dels estudiants en relació amb les activitats realitzades
Valoració qualitativa dels participants
Valoració qualitativa per part del tècnic d'empresa de l'oPE 
Valoracions realitzades a les reunions de coordinació amb serveis socials
Valoració qualitatives per part de l'equip gestor del banc
Volum d'accions a xarxes socials, facebook (nombre de posts, nombre de seguidors i nombre d'interaccions realitzades) 
Volum de pressupost executat
Volum de vendes de les cooperatives (CuEME)
Volum d'ingressos de la pagesia, enquestes i satisfacció de la clientela
Volum econòmic de contractació pública responsable
Volum econòmic dels crèdits concedits

2.2. Recull d’indicadors
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elements clau limitacions Per tenir en compte

Ocupació,
inclusió sociolaboral,
impuls de projectes 
d’emprenedoria social

Bona selecció dels participants pel 
que fa a aptituds i actituds, iden-
tificar projectes viables, combinar 
formació teòrica amb pràctica, 
personal de l’Ajuntament proactiu, 
recursos econòmics..

la temporalitat de la subvenció de 
la qual depèn l’actuació; la durada 
massa breu del seguiment dels 
projectes; els resultats s’aconse-
gueixen a llarg termini; difondre 
més el servei; seguir els projectes 
fins a la constitució, si no, al final, 
quan van a la gestoria en surten en 
forma de societat limitada; falta de 
massa crítica en municipis petits per 
treballar aquests temes específica-
ment com a ESS...

Els projectes emprenedors neces-
siten més temps per madurar, risc 
de sobreoferta de serveis d’ESS, 
expertesa en l’acompanyament de 
projectes; cooperació entre ajunta-
ments petits per aconseguir massa 
crítica...

Sensibilització
en ESS

fer bona difusió, oferta atractiva... Saber facilitar i impulsar una actu-
ació en un moment donat i saber 
deixar d’impulsar-la quan ja hi ha 
d’altres que ho fan.

Educació El suport de la DiBA; el treball 
conjunt entre Promoció Econòmica, 
Serveis Educatius i els centres 
educatius; la participació del sector; 
la relació fluida entre Serveis Educa-
tius i els centres educatius...

la participació de les escoles 
és voluntària, poques escoles hi 
participen; l’encaix amb els projectes 
curriculars; limitacions pressupostà-
ries...

Complementar el catàleg d’activitats 
educatives per als centres docents.

Plans
formatius
d’ESS

Reunions prèvies perquè les forma-
cions s’ajustin a les necessitats; a 
més de formació, importància de fer 
xarxa entre els participants, treballar 
per projectes...

CuEME és un projecte massa limitat 
(1 treball en 1 classe durant 1 curs).

Disseny conjunt entre administració, 
ESS i universitat; CuEME permet 
treballar entre administracions i 
entre departaments de l’Ajuntament.

2.3. Elements clau, limitacions i aspectes per tenir en compte
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elements clau limitacions Per tenir en compte

Detecció
i coneixement
d’ESS

Concepció àmplia del desenvolu-
pament local; implicació directa del 
personal tècnic de cada ajuntament 
per convèncer les empreses i 
ajudar-les a emplenar el qüestionari; 
participació de la xES; actualització 
de dades; col·laboració de les 
empreses i entitats del territori; 
monitorització contínua del territori...

Procés lent, ja que implica personal 
divers; la radiografia caduca ràpid; 
limitacions econòmiques; manca de 
criteris sobre què és ESS...

Adaptar-se a cada iniciativa; reforçar 
el procediment de convocatòria, 
(la Comunificadora) els projectes 
participants comparteixen, com 
a reciprocitat en l’aprenentatge, 
elements d’allò que produeixen, 
gestionen o preserven.

Suport a la creació, 
consolidació i creixement 
d’iniciatives d’ESS

l’assistència del major nombre 
possible d’entitats per saber què 
necessiten i fer xarxa entre elles; 
saber encaixar necessitat i persona 
experta; seguiment i avaluació 
de l’assessorament per seguir 
treballant amb la iniciativa; calen 
persones assessorss que hagin fet 
molts assessorament i vist molts 
projectes; existència d’una persona 
de l’Ajuntament per dinamitzar la 
xarxa d’iniciatives d’ESS; lideratge 
compartit entre entitats i administra-
cions (Ateneu Cooperatiu)...

Poc pressupost; el lideratge de 
l’Ajuntament en la xarxa d’iniciatives 
d’ESS dificulta l’apoderament 
d’aquestes; dificultat d’encaixar els 
tempos de les subvencions amb els 
dels projectes.

Saber facilitar i impulsar una actu-
ació en un moment donat i saber 
deixar d’impulsar-la quan ja hi ha 
d’altres que ho fan.

Contractació
pública responsable

Compromís polític; disposar d’un 
protocol de CPR consensuat i 
conegut per les parts; treballar 
coordinadament les diferents 
àrees/departaments de gestió; fer 
seguiment i avaluació continus; 
aspectes d’inserció, afavoriment de 
les cooperatives i visió de gènere; 
comprensió de la guia per part del 
personal tècnic no jurídic...

Actituds personals davant el tema; 
la reserva per a CET i Ei és molt 
complicada si abans no s’ha tingut 
reservat en cas que calgui subrogar 
personal; la reserva per a serveis 
és molt complicada, la via pot ser 
puntuar les millores en condicions 
laborals; manca de recursos per 
fer el seguiment i complexitat per 
aplicar-les per part dels serveis 
municipals...

El protocol de contractació respon-
sable de l’Ajuntament de Girona és 
replicable i transferible.
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elements clau limitacions Per tenir en compte

Treball intern
dels ajuntaments
en ESS

Convenciment polític, treball trans-
versal, aprofitar els espais i la xarxa 
de contactes entre els departaments; 
grup de treball intern impulsor de 
l’ESS: reunions setmanals de l’equip 
motor (3 persones) i mensuals amb 
el grup impulsor (8 persones).

falta de coneixement o d’implicació 
dels departaments; requereix temps 
i implicació del personal tècnic; la 
majoria de departaments tenen 
altres prioritats...

fer més visible els aspectes de l’ESS 
en els departaments.

Plans estratègics
locals d’ESS,
taules locals
d’entitats d’ESS

Bon coneixement de les entitats 
d’ESS del territori; co-construcció del 
marc conceptual, objectius estratè-
gics, priorització d’oportunitats, línies 
d’actuació, concreció d’accions, 
rols dels diferents agents; l’encaix 
entre l’ESS i la política pública local 
de desenvolupament local integral; 
la proposta d’estratègia relacional 
amb els agents que generi confiança 
i permeti treballar conjuntament; 
assumir noves formes de fer per part 
de tots els actors, essent l’ajunta-
ment un més; la proposta d’eixos 
transversals (apoderament de les 
persones, participació, perspectiva 
de gènere, mercat social...); el treball 
conjunt i la implicació dels membres 
en les comissions de treball del 
Consell Econòmic i Social...

Agenda de les entitats; resistències 
de les entitats envers l’administració; 
limitacions pressupostàries per 
garantir la continuïtat de les accions;  
manca de coordinació i de trans-
versalitat entre els departaments; 
manca d’articulació del sector com 
a moviment més enllà de les entitats 
més militants organitzades entorn 
de la xES; ser àgil i resolutiu per 
evitar la sensació que no s’arriba 
a concrecions (Consell Econòmic i 
Social)...

El procés d’elaboració del Pla 
estratègic constitueix un bon 
espai de trobada per treballar la 
transversalitat i la cooperació entre 
departaments de l’administració 
local i per posar-la en contacte amb 
el sector de l’ESS; ha de ser fruit 
d’una experiència prèvia de treball en 
ESS...

Participació
ciutadana
(Pressupostos	participatius...)

ús del web municipal i de les TiC per 
fomentar la participació.

la complexitat del procés suposa 
establir una limitació en el nombre 
de participants; la viabilitat tècnica, 
econòmica o competencial de 
les propostes; limitacions del 
pressupost sotmès a la participació 
ciutadana; arribar a prou gent...

Adequar-lo a la realitat local a partir 
de l’experiència adquirida en els 
primers anys.
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elements clau limitacions Per tenir en compte

Serveis financers 
i finançament
de projectes

Treballar plegats ajuntament, 
Coop57 i fundació Seira per finançar 
iniciatives d’ESS.

limitacions pressupostàries del 
conveni entre l’Ajuntament i ASCA; 
tenir recursos tècnics per gestionar 
una convocatòria de subvencions; 
inviabilitat d’alguns projectes encara 
que obtinguin finançament extern; 
limitacions econòmiques dels fons; 
falta trencar la barrera per donar 
crèdit a projectes amb probabilitats 
d’endeutament o de morositat; 
obrir una línia de finançament per a 
projectes no cooperatius d’ESS.

les persones beneficiàries han de 
fer un itinerari formatiu i l’Ajuntament 
ofereix assistència tècnica; ampliar 
la capacitat de préstec a projectes 
que tinguin més probabilitats de ser 
morosos.

Serveis
a les persones

Disposar de recursos bàsics per a 
les persones (reutilització de roba).

Dificultats per no dependre de 
l’administració (banc del temps); 
què fer amb els excedents de roba 
i dificultat per generar un procés 
d’emprenedoria.

El banc del temps ha ajudat a fer 
néixer altres projectes.

Habitatge Mesa d’habitatge amb la participació 
d’entitats i departaments de l’Ajunta-
ment.

Dificultats per la llei i els bancs de 
fer habitatge social.

Res identificat.

Espai públic Gestió col·laborativa dels horts  
(hortes de Santa Eugènia de Girona); 
participació ciutadana en el medi 
natural; custòdia urbana d’espais 
sense ús.

la sostenibilitat econòmica dels 
horts depèn de l’Ajuntament (hortes 
de Santa Eugènia de Girona); manca 
d’espais i iniciatives.

Res identificat.

Medi ambient Generar ocupació cultivant en horts 
periurbans entre persones de difícil 
ocupabilitat.

la major part dels terrenys per fer-hi 
horts són privats.

Res identificat.
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elements clau limitacions Per tenir en compte

Alimentació Participació de productors i consu-
midors en un projecte de productes 
de proximitat i de connectar produc-
tors amb consumidors.

El marc municipal potser es queda 
curt per tenir impacte en un projecte 
de productes de proximitat i de con-
nectar productors amb consumidors; 
problemes de legalitats i de queixes 
d’alguns comerços (superables) per 
fer un mercat de pagès.

Res identificat.

Mobilitat
i energia

Demostració que les energies 
renovables són viables i funcionals; 
formació a professionals i ciutadans; 
treball conjunt universitat-Admnis-
tració-Som Mobilitat per fer el Som 
hackaton de Mataró.

limitacions: poc espai davant l’èxit 
del projecte de sensibilització, 
foment, formació i difusió de la 
mobilitat elèctrica; incerteses 
políticoadministratives en ser, el 
sector energètic, fortament regulat.

El vehicle elèctric endollat esdevé 
una eina de gestió de l’energia als 
edificis.
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2.4 Síntesi de necessitats i demandes

1  Rebre assessorament, acompanyament, informació, formació, conèixer altres experiències...

1a.  Necessitats i demandes molt concretes

1a1.		 Saber	quines	fórmules	organitzatives	podem	oferir	a	la	taula	intermunici-
pal	d’entitats	de	l’ESS	(Ripollet)

1a2.		Models	de	bases	per	a	subvencions	a	empreses	d’ESS	i	models	de	con-
tractes	responsables	(Celrà)

1a3.		Taules	d’entitats	de	l’ESS:	informació	d’experiències	semblants	d’altres	
municipis	i	saber	com	s’han	articulat	(Ripollet)

1a4.		Conèixer	alguna	experiència	favorable	d’algun	altre	municipi	per	convertir	
habitatges	okupats	en	habitatges	socials	(Palafrugell)

1a5.		Conèixer	altres	experiències	en	mapatge	(Vilanova	i	la	Geltrú)

1a6.		Conèixer	altres	iniciatives	de	parcs	periurbans	(Terrassa)

1a7.		Mentoratge	en	la	planificació	estratègica	de	desenvolupament	de	l’ESS	
(Salt)

1b.  Necessitats i demandes de posar en comú recursos o que es 
podrien resoldre fent-ho

1b1.		Base	de	dades,	posar	en	comú	recursos,	projectes,	subvencions	(Mon-
tornès	del	Vallès)

1b2.		Es	podrien	generar	òrgans	consultius	o	de	posada	en	comú	en	determi-
nades	línies	de	treball.	(artés)

1b3.		disposar	de	l’assessorament	i	acompanyament	a	projectes	per	part	de	
persones	de	la	xarxa	expertes	i	especialitzades	en	temes	concrets.	Per	
exemple:	viabilitat	de	la	introducció	de	moneda	local	en	municipis	d’entre	
5	i	10.000	habitants.	(artés)

1b4.		Recursos	ja	existents	per	donar	suport	a	iniciatives	d’impacte	social.	Cal	
optimitzar	els	diferents	recursos	dels	membres	de	la	xarxa	(Sant	Boi	de	
llobregat)
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1c.		 Necessitats	i	demandes	de	formació	o	que	es	poden	
resoldre fent-ne

1c1.		 Formació	específica	i	projectes	replicables	en	els	següents	àmbits	
(Salt):

 →	Contractació	pública	responsable
 →	detecció	i	coneixement	de	l’ESS	en	el	propi	municipi
 →	Gestió	d’equipaments	/	gestió	comunitària
 →	Habitatge
 →	Inclusió	sociolaboral	(CET,	EI...)
 →	ocupació
 →	Participació	ciutadana
 →	Serveis	a	les	persones	(pobresa)
 →Suport	a	la	creació,	consolidació	i	creixement	d’iniciatives	d’ESS	

1c2.		 accions	formatives	a	escala	global	(interdepartamental)	per	a	l’ens	local	
(Vilafranca	del	Penedès)

1c3.		 dominar	més	l’acompanyament	per	a	la	creació	i	consolidació	de	coop-
eratives	(Celrà).

1d.  Necessitats i demandes de jornades o que es poden resoldre 
fent-ne

1d1.		 Intercanvi	d’experiències:	Jornades	d’intercanvi	experiències	(Vilanova	i	
la	Geltrú)

1d2.		Conèixer	altres	experiències	similars	(Montornès)

1d3.		Conèixer	altres	iniciatives	de	sensibilització	a	la	població	en	general	(ar-
gentona)

1d4.		Conèixer	experiències	que	s’estiguin	desenvolupant	a	altres	municipis	
per	poder	valorar-ne	la	seva	adaptació	a	(Sobremunt);	posar	en	comú	ex-
periències	de	microcrèdits	o	subvencions	entre	ajuntaments	de	la	xarxa	
(artés).
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2 Difondre activitats dels ajuntaments socis 3 Altres

2a.		 Difusió	de	les	activitats,	calendarització	d’aquesta	i	d’altres;	
informar	d’activitats	específiques	(Montornès	Vallès)

2b.		 Difusió	de	la	jornada	de	consum	del	6/04	(Ripollet)

2c.		 Difusió	de	la	iniciativa	de	moneda	social	a	la	Xarxa	
	 (Vilanova	i	la	Geltrú)

2d.		 Fer	difusió	de	les	Jornades	programades	dins	de	l’XMESS,	
especialment	als	municipis	del	Vallès	Occidental	(Ripollet)

2e.		 Mecanismes	d’acció,	comunicació	i	difusió	(Salt)

2f.		 La	Fira	serà	el	dia	9	de	juny	(Montornès	del	Vallès)

3a.		 Fer	treball	conjunt	sobre	alguns	temes
	 Proposar	reptes	socials	específics	rellevants	per	ser	abordats	des	de	la	

col·laboració	dins	la	xarxa	de	manera	conjunta	i	com	a	proves	pilot.	Impul-
sar	i	detectar	xarxes	d’iniciatives	al	voltant	d’interessos	comuns	específics	
(comunitat	de	comunitats)	i	col·laborar	amb	elles.	apostar	per	la	col·labo-
ració	executiva	per	reptes	i	projectes	‘concrets’,	amb	compromisos	espe-
cífics	en	funció	de	les	capacitats	i	voluntats	reals	dels	diferents	membres.	
(Sant	Boi	de	llobregat)

3b.		 Treball	conjunt	sobre	agroecologia	i	consum	de	proximitat
	 Productes	Km	0.	Més	massa	crítica,	això	facilitaria	una	visualització	més	

àmplia	de	tots	els	productors,	contribuiria	a	que	els	comerços	veiessin	que	
és	viable	treballar	la	visualització	dels	productes	ecològics	i	de	proximitat	
i	facilitaria	les	dinàmiques	de	consum	cooperatiu.	Els	municipis	que	estan	
dins	de	la	xarxa	podrien	obrir	una	línea	de	treball	en	l’àmbit	de	la	producció	
agroalimentària	ecològica	i	de	proximitat.	la	suma	de	tots	aportaria	prou	
massa	crítica	per	emprendre	accions	més	potents	i	de	més	impacte.	(artés)

3c.		 Fer	la	XMESS	d’interlocutora	i	grup	de	pressió	amb	altres	
entitats supramunicipals

3c1.		 Poder	aprofitar	recursos	tècnics	i	materials	existents	al	territori	i	que	han	
estat	desenvolupats	per	altres	administracions	amb	capacitat	tècnica	sufi-
cient	(Sobremunt)

3c2.		 actuar	com	a	grup	de	pressió	davant	d’altres	associacions	municipalistes	
o	supramunicipalistes	perquè	apostin	per	la	inclusió	de	clàusules	socials	
en	les	contractacions	de	bens	i	serveis	agregades	(Sobremunt)
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3d.		 Celebrar	l’Assemblea	General	finals	2018	a	Girona	(Girona)

3e.		 Fer	més	visible	l’XMESS	(Vilafranca	del	Penedès)

3f.		 Criteris	i	necessitats	genèriques

3f1.		 Sentir	que	hi	ha	altres	administracions	que	 també	aposten	per	un	model	
econòmic	transformador	que	promogui	la	igualtat	i	la	justícia	social.	Perquè	
l’administració	sigui	un	instrument	al	servei	de	les	persones	i	no	al	servei	del	
capital.	(Sobremunt)

3f2.		 Que	no	es	dupliquin	estructures	ni	programes	de	suport	a	l’economia	social	
(Sta.	Perpètua	Mogoda)

3f3.		 avançar	en	la	implementació	del	projecte	(xMESS)		(Terrassa)

3f4.	 En	el	pla	de	treball,	propostes	d’accions	-	Previst	-	Executat	-	Posar	les	Per-
sones	implicades	en	cada	punt	(arbúcies)

3g.		 Recursos	econòmics

3g1.		 Recursos	econòmics	(Montornès	del	Vallès)

3g2.		 Per	un	finançament	específic	per	a	la	línia	d’ESS	seria	molt	oportú	disposar	
d’un	cofinançament	d’entitats	que	formen	part	de	la	xarxa	d’aquest	manera	
el	projecte	podria	ser	més	potent.	(artés)

3h. Debats

3h1.		 abordar	un	debat	en	profunditat	sobre	com	es	complementen	la	xMESS	i	
la	xarxa	d’ateneus	Cooperatius	(xaC),	per	evitar	duplicitat	i	confusió	de	fun-
cions	entre	una	i	l’altra	(Sabadell)

3h2.		 Que	es	revisi	el	concepte	d’Economia	Social	i	Solidària	del	web	de	la	xarxa.	
Som	una	xarxa	d’administracions	públiques	i	segons	la	definició,	les	nostres	
actuacions	no	podrien	ser	tingudes	en	compte:	“la	xMESS	entén	l’ESS	com	
el	conjunt	d’iniciatives	socioeconòmiques,	formals	o	informals,	col·lectives	
però̀	també́	individuals,	que	prioritzen	la	satisfacció́	de	les	necessitats	dels	
seus	membres	i/o	d’altres	persones	per	sobre	del	 lucre;	quan	són	col·lec-
tives,	la	propietat	també́	ho	és	i	la	gestió́	es	democràtica;	actuen	orientades	
per	valors	com	l’equitat,	la	solidaritat,	la	sostenibilitat,	la	participació́,	la	in-
clusió́	 i	el	compromís	amb	la	comunitat,	 i	apunten	cap	a	la	transformació́	
de	l’economia	i	la	societat;	i	SÓn	IndEPEndEnTS	dElS	PodERS	PÚBlICS.”	
(Sta.	Perpètua	de	la	Mogoda)

3h3.		 Enfortiment	del	relat	(Salt)
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