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OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI PRESSUPOST INDICADORS 

Garantir el desplegament 

de polítiques d’ESS a la 

ciutat 

Dedicació d’una tècnica a 

mitja jornada 

Consolidació de la plaça pel 

2021 

GT d’ESS 

RRHH Ajuntament de VNG 

Regidoria d’ESS 

Diputació de Barcelona 

Tot l’any 19.660,00 € 

(Subvenció DB 2020) 

 

 

EIX 1. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 

Estendre el coneixement 

de l’ESS entre els 

diferents departaments 

municipals 

Consolidar i ampliar el 

nombre de departaments 

municipals implicats en el 

desplegament d’accions 

d’ESS. 

RESPONSABLE: 

Grup de Treball ESS de 

l’Ajuntament (9): Promoció 

Econòmica, Empresa, Unitat 

RSC, Inst. Munic. d’Educació 

i Treball (IMET), VNG 

Inclusió, Habitatge, Medi 

Ambient, Serveis Socials i 

Convivència i Equitat. 

 

Al llarg de tot el 2020 Sense cost econòmic 

(assumit amb RRHH 

propis) 

-nombre de departaments 

incorporats al GT d’EES. 

-nombre reunions GT ESS. 

-nombre reunions grup 

motor ESS. 

Programar espais de 

formació i sensibilització  

Dissenyar, organitzar 

directament i/o donar suport 

a altres agents del territori, 

en sessions de formació i/o 

sensibilització a l’entorn l’ESS 

adreçades al sector i/o a la 

ciutadania en general.  

 

RESPONSABLE: 

Grup de Treball ESS de 

l’Ajuntament. 

-1 Sessió organitzada per 

l’Ajuntament adreçada a 

la ciutadania: 3r-4t 

trimestre. 

 

-Un mínim de 3 

col·laboracions amb 

altres agents. 

 

 

1.000,00 € 

 

-nombre d’accions 

realitzades i/o en 

col·laboració. 

-nombre de persones 

assistents. 

-nombre d’agents implicats 

-valoració dels assistents 

-impacte als mitjans 
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Incorporar la visió d’ESS a 

les propostes educatives 

existents (Programa 

d’Animació Educativa-

PAE) 

-Incentivar l’emprenedoria 

social a l’escola, entre el 

professorat, l’alumnat i les 

famílies. 

-Promoure i posar en valor 

l’ESS als centres educatius 

RESPONSABLE: 

IMET (Programa d’Animació 

Educativa PAE) 

Grup de Treball ESS 

Coopsetània 
 

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

Centres educatius de la 

ciutat. 

Primer semestre 2020 

per incorporar les 

propostes al PAE del  

curs 2020 - 2021 

Per concretar -nombre d’activitats 

incorporades o adaptades 

Incorporar la visió d’ESS a 

les propostes 

emprenedores  

Oferir eines, tallers o espais 

de debat, adreçades als 

emprenedors 

RESPONSABLE: 

Àmbit Empresa 

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

Coopsetània 

Servei d’Iniciatives 

Econòmiques 

Al llarg de tot el 2020 Sense cost econòmic 

(assumit amb RRHH 

propis) 

-nombre d’emprenedors 

-nombre de projectes en 

ESS 

 

EIX 2. PROMOCIÓ, CONEIXEMENT I DIFUSIÓ 

 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI PRESSUPOST INDICADORS 

Fomentar un consum 

responsable a la 

ciutadania i al propi 

ajuntament. 

Elaborar i publicar un Mapa 

de Consum Responsable a la 

ciutat, identificant les 

iniciatives a partir d’un 

qüestionari i d’un treball de 

camp. 

  

RESPONSABLE: 

Grup de Treball ESS 

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

Agents econòmics de la vila 

(Node Garraf, Viu Comerç, 

FEGP) 

Coopsetània 

Servei de Comunicació i TIC 

Grup assessor extern 

 

-Gener-Febrer 2020: 

Treball intern, 

identificació univers, 

indicadors i qüestionari 

-Març 2020: 2a reunió 

Grup Assessor. Validació. 

-Abril-Maig 2020: treball 

de camp 

-Juny 2020: 3a reunió GA  

Anàlisi resultats. 

RRHH propis 

1.500,00 € 

-nombre 

establiments/iniciatives 

adherides 

-Publicació del mapa a 

través del web municipal.  

-Difusió en XXSS 
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EIX 3. COL·LABORACIÓ I TREBALL EN XARXA 

 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI PRESSUPOST INDICADORS 

Promoure espais de 

coordinació amb l’ateneu 

Coopsetània  

Continuar mantenint una 

relació fluida,  constant i de 

treball conjunt amb 

Coopsetània. 

RESPONSABLE:  

Grup de treball ESS  

Ateneu Coopsetània 

Durant tot l’any Per concretar -nombre de reunions i  

d’accions desenvolupades 

coordinadament i conjunta. 

–nombre de participants i 

valoració actes. 

Reforçar aliances 

territorials a través de la 

Xarxa de Municipis per 

l’Economia Social i 

Solidària (XMESS). 

-Participació activa en les 

comissions executives i 

tècniques. 

-Participació activa en les 3 

comissions de treball. 

-Compartir coneixements, 

experiències i BP.  

-Formar part del grup de 

mentors. 

RESPONSABLE:  

Regidor d’ESS 

Grup Motor ESS  

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

Xarxa XMESS 

Durant tot l’any Quota Xarxa 2020: 1.025 € 

 

-nombre de reunions 

comissions executives i 

tècniques 

-trobades en les que s’ha 

participat. 

-grau de compliment del pla 

de treball 2020-2023.  

–Resultats comissions 

-Mentories assignades 

 

EIX 4. ACCIÓ AL TERRITORI 

 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI PRESSUPOST INDICADORS 

Impulsar la contractació 

pública com a eina per 

afavorir la responsabilitat 

i la justícia social. 

 

 

-Treballar per la inclusió de la 

Compra Pública Responsable 

en la contractació municipal. 

-Actualització de la guia 

pràctica per a la CPR a 

l’Ajuntament. 

-Formació del personal intern. 

RESPONSABLE: 

Unitat RSC 

Departament Contractació 

(Secretaria General) 

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

Departaments que generen 

contractació a l’Ajuntament. 

Durant tot l’any Sense cost directe -nombre de plecs on s’han 

incorporat clàusules 

-nombre de plecs on les 

clàusules han estat 

determinants. 

-aprovació de la guia. 

-nombre de formacions. 
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OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI PRESSUPOST INDICADORS 

 

Impulsar i fer créixer les 

accions al territori en 

matèria d’ESS. 

 

-Donar continuïtat al Mercat 

de Segona Mà. 

 

 

RESPONSABLE: 

Àrea Promoció Econòmica 

 

2 edicions: 15 de març i 

la segona pendent data. 

 

10.000,00 € 
 

 

 

 

-nombre de visitants 

-nombre d’expositors 

-nombre de tallers 

-Reforçar el suport al Banc del 

Temps. 

 

Regidoria de Participació 

Ciutadana 

 

Durant tot l’any 

 

300,00 € 

 

nombre de socis actius 

-nombre d’intercanvis 

 

-Col·laborar en el 

coneixement i difusió de la 

moneda social local la turuta 

Servei de Medi Ambient 

Assoc. ECOL3VNG 

 

Durant tot l’any 

 

Sense cost directe 

 

-nombre de socis  actius 

-volum de Turutes 

intercanviades 

-Mantenir els espais dels 

Horts Urbans i Socials a la 

ciutat. 

Servei de Medi Ambient 

 

Durant tot l’any 

 

6.000,00 € 

 

-nombre d’usuaris 

 

-Suport a projectes 

cooperatius d’habitatge i 

masoveria urbana. 

Oficina Local d’Habitatge Durant tot l’any 

 

80.000,00 €  
(20.000 habitatge cooperatiu i 

60.000 masoveria) 

-nombre de projectes 

proposats i/o iniciats 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI PRESSUPOST INDICADORS 

 

 

Generar sinergies amb 

d’altres projectes 

municipals i socials del 

territori. 

 

-Col·laborar en el disseny i 

desplegament de projectes en 

el marc de la xarxa de 

custodia del territori.  

RESPONSABLE:  

Grup de Treball ESS  

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

Servei de Medi Ambient 

Garraf Coopera ... 

Durant tot l’any 

 

 -nombre de projectes 

proposats i/o iniciats. 

-Introduir polítiques d’ESS als 

Mercats Municipals. 

 

RESPONSABLE:  

Grup de Treball ESS  

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

Ass. Parad. Mercat Central 

Durant tot l’any 

 

2.500,00 € 

 

 

nombre de projectes 

proposats i/o iniciats. 

                  TOTAL:  121.985,00€            


