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OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI RECURSOS, PRESSUPOST INDICADORS 

Garantir el desplegament 

de polítiques d’ESS a la 

ciutat 

-Dedicació d’una tècnica a 

mitja jornada (treballar per a 

la internalització i 

consolidació de la plaça pel 

2022) 

 

-Creació d’una partida 

pressupostària específica ESS 

 

.Grup de Treball d’ESS (GT) 

.RRHH Ajuntament 

.Regidoria d’ESS 

.Diputació de Barcelona 

Durant tot l’any Cost tècnica a mitja 

jornada (21.134,00 €) a 

cobrir a través de la 

subvenció de la 

Diputació de Barcelona 

 

 

8.975,00 € 

 

 

EIX 1. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 

1.1 Estendre el 

coneixement de l’ESS 

entre els diferents 

departaments municipals 

-Reprendre el grup de treball 

d’ESS i ampliar el nombre de 

departaments municipals 

implicats en el desplegament 

d’accions d’ESS. 

.Grup de Treball ESS de 

l’Ajuntament (actualment, 9 

departaments): Promoció 

Econòmica, Empresa, Unitat 

RSC, Institut Municipal 

d’Educació i Treball (IMET), 

VNG Inclusió, Habitatge, 

Medi Ambient, Acció Social i 

Convivència i Equitat. 

 

Durant tot l’any Sense cost econòmic 

(assumit amb RRHH 

propis) 

-nombre de departaments 

incorporats al GT d’EES. 

-nombre reunions GT ESS. 

-nombre reunions grup 

motor ESS. 

 

EIX 2. PROMOCIÓ, CONEIXEMENT I DIFUSIÓ 
 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI RECURSOS, PRESSUPOST INDICADORS 

2.1 Fomentar un consum -Publicar un Mapa de RESPONSABLE: -Gener-Febrer 2021: RRHH propis -nombre 
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responsable entre la 

ciutadania i al propi 

ajuntament. 

Consum Responsable a la 

ciutat, identificant les 

iniciatives a partir d’un 

qüestionari i d’un treball de 

camp. 

 

-Harmonitzar les iniciatives 

del mapa de consum 

responsable als contractes 

menors municipals.  

.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 

.Dep. de Contractació 

Retorn i recollida de dades 

qüestionaris.   
 

-Març 2021: Anàlisi de 

resultats. 2a reunió grup 

assessor. 1a Validació 

mapa. 
 

-Abril 2021: presentació 

del mapa, campanya de 

comunicació, mapa web ... 

 

 

 

 

 

 

 

2.500,00 € 

establiments/iniciatives 

adherides inicialment i amb 

posterioritat. 

 

-Publicació del mapa a 

través del web municipal.  

 

-Difusió en XXSS 

 

-ressò ciutadà. 

 

EIX 3. COL·LABORACIÓ I TREBALL EN XARXA 
 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI RECURSOS, PRESSUPOST INDICADORS 

3.1 Visibilitzar l’ESS com 

un dels eixos del Pla de 

Reactivació Econòmica i 

Social (PRES) de la ciutat 

 

-Desplegament d’accions 

d’ESS en el marc del PRES. 

.GT d’ESS 

.Regidoria d’ESS 

.Regidoria Promoció de 

Ciutat 

Durant tot l’any RRHH propis d’ESS 

2 tècnics Pla d’Ocupació 

Pressupost de cada 

actuació 

- núm. accions desplegades 

- resultats per a cada 

actuació 

3.2 Promoure espais de 

coordinació amb 

l’Ateneu Cooperatiu 

Coopsetània  

-Continuar mantenint una 

relació fluida,  constant i de 

treball conjunt amb 

Coopsetània. 

.Grup de treball ESS  

.Ateneu Cooperatiu 

Coopsetània 

Durant tot l’any Sense cost econòmic -nombre de reunions i  

d’accions desenvolupades 

coordinadament i conjunta. 

–nombre de participants i 

valoració dels actes. 

3.3 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 

comissions per desplegar el 

Pla de Treball 2020-2023. 

RESPONSABLE:  

.Regidor d’ESS 

.Grup Motor ESS  

 

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

.Xarxa XMESS 

Durant tot l’any RRHH propis 

Quota Xarxa 2021:  

1.025,00 € 

 

-nombre de reunions 

comissions executives i 

tècniques 

-trobades en les que s’ha 

participat. 
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-Compartir coneixements, 

experiències i BP.  

-Formar part del grup de 

mentors. 

-grau de compliment del pla 

de treball 2020-2023.  

–Resultats comissions 

-Mentories assignades 

 

EIX 4. ACCIÓ AL TERRITORI 
 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI RECURSOS, PRESSUPOST INDICADORS 

4.1 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. 

 

 

-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 

 

 

 

 

Primer trimestre 2021 

RRHH propis 

Sense cost directe 

-Informe anual del 

desplegament de la guia 

 

 

 

-nombre de formacions i 

assistents. 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI RECURSOS, PRESSUPOST INDICADORS 

4.2 Impulsar i fer créixer 

les accions al territori en 

matèria d’ESS. 

-Suport al Banc del Temps 

(enguany a través 

d’intercanvis virtuals) 

 

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 

.Regidoria d’ESS 

.Servei de Medi Ambient 

.Assoc. ECOL3VNG 

 

Durant tot l’any 

 

RRHH propis 

Sense cost directe 

 

-nombre de socis  actius 

-volum anual de turutes 

intercanviades. 

-Treballs inicials de redacció 

del projecte per a l’impuls i 

creació d’una moneda local 

des de l’Ajuntament. 

 

RESPONSABLES: 

.Regidoria d’ESS  

.Grup de treball ESS 

 

 

A partir de març de 2021 RRHH propis  

8.000,00 € 

 

 

 

-nombre d’agents implicats 

(tant interns com externs) 

-documents  elaborats 

-acords/voluntats 

concretats. 
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-Destinar una persona amb 

dedicació exclusiva per a 

coordinar el projecte de 

moneda local. 

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

.altres serveis municipals 

.Diputació de Barcelona 

.altres Ajuntaments (Santa 

Coloma de Gramenet...) 

 

 

-Mantenir els espais dels 

Horts Urbans i Socials a la 

ciutat. 

.Servei de Medi Ambient 

 

Durant tot l’any 

 

8.000,00 € 

 

 

 

-nombre d’usuaris 

 

-Suport a projectes 

cooperatius d’habitatge  

 

.Servei d’Habitatge Durant tot l’any 

 

5.000,00 € 

 

-nombre de projectes 

acompanyats o iniciats i 

nivell de concreció. 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI RECURSOS, PRESSUPOST INDICADORS 

4.3 Generar sinergies 

amb d’altres projectes 

municipals i socials del 

territori. 

 

-Continuar col·laborant en el 

disseny i desplegament de 

projectes en el marc de la 

xarxa de custodia del 

territori.  

RESPONSABLE:  

.Servei de Medi Ambient  

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

.Garraf Coopera 

.Grup de Treball d’ESS 

Durant tot l’any 

 

5.800,00 € 

 

-nombre de projectes 

proposats i/o iniciats. 

-Introduir polítiques d’ESS als 

Mercats Municipals. 

 

RESPONSABLE:  

.Grup de Treball d’ESS  

.Regidoria Primer sector 

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

.Assoc. Paradistes Mercat 

Central 

2n semestre de 2021 

 

1.500,00 € 

 

 

-nombre de propostes o 

iniciatives proposades 

iniciades. 

 


