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EIX 1        FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ      

EIX 2        PROMOCIO, CONEIXEMENT I DIFUSIÓ 

EIX 3        COL·LABORACIÓ I TREBALL EN XARXA 

EIX 4        ACCIÓ AL TERRITORI 
 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI PRESSUPOST INDICADORS 

1.Garantir el 

desplegament de 

polítiques d’ESS a la 

ciutat 

(EIX 1 i 2) 

-Mantenir i consolidar la 

dedicació d’una tècnica a 

jornada completa. 
 

-Consolidar una partida 

pressupostària específica i 

independent d’ESS i treballar 

per assolir veu pròpia com a 

regidoria al pressupost de 

2023. 
 

-Presentar-se a convocatòries  

d’ens supramunicipals per a 

aconseguir més recursos 

econòmics. 

 

- Estudiar la incorporació de 

bonificacions a les 

ordenances fiscals de 2023 

RESPONSABLE 

.Regidoria d’ESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRES AGENTS IMPLICATS 

.Diputació de Barcelona 

.Generalitat de Catalunya 

.Regidoria d’Intervenció i 

tresoreria 

 

 

Durant tot l’any Cost tècnica a jornada 

completa (RRHH propis) 

 

 

Partida 2022: 10.000€ 

Previsió aportacions 

externes: 30.000€ 

 

2. Ampliar el 

coneixement i el 

desplegament de 

-Redissenyar, reorganitzar i 

ampliar el nombre de 

departaments municipals 

RESPONSABLE 

.Grup de Treball ESS de 

l’Ajuntament (a març de 

Durant tot l’any Sense cost econòmic 

(assumit amb RRHH 

propis) 

-nombre de departaments 

incorporats al GT d’EES. 
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polítiques i iniciatives 

d’ESS entre els diferents 

departaments municipals 

(EIX 2) 

implicats en el grup de treball 

d’ESS i generar 

col·laboracions en el 

desplegament d’accions 

d’ESS. 

2022 integrat per 12 

departaments o serveis): 

Promoció Econòmica, 

Empresa, Unitat RSC, 

Institut Municipal 

d’Educació i Treball (IMET), 

VNG Inclusió, Habitatge, 

Mercats Municipals, OMIC, 

Medi Ambient, Acció Social, 

Participació Ciutadana i 

Comerç. 

-nombre reunions GT ESS. 

 

-nombre reunions grup 

motor ESS. 

 

-% de participació a les 

reunions del grup de treball 

 

- nombre d’accions 

desplegades pels diferents 

departaments 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI PRESSUPOST INDICADORS 

3.Treballar per reforçar, 

fer créixer i consolidar el 

projecte de Mapa de 

Consum Responsable 

(MCR) 

(EIX 2,3 i 4) 

-Incrementar les iniciatives 

presents al MCR per tal de 

crear una xarxa àmplia de 

productes i serveis a la ciutat. 

 

- Oferir formació,  

acompanyament i 

assessorament a les 

iniciatives del Mapa. 

 

- Oferir activitats adreçades a 

la ciutadania, engegant una 

línia específica per a infants 

per promoure un canvi de 

model de consum. 

 

- Enfortir el sentiment de 

pertinença i promoure la 

RESPONSABLE: 

. Regidoria d’ESS 

. Grup de Treball d’ESS 

 

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

.Agents econòmics de la vila 

(Node Garraf, Viu Comerç, 

FEGP...) 

.Ateneu Coopsetània 

.Servei de Comunicació i TIC 

.Grup assessor extern 

 

- 2n i 4t trimestre de 2022: 

accions formació, 

assessorament i 

acompanyament a les 

iniciatives del MCR 

 

-2n i 4t trimestre 2022: 

Accions adreçades a la 

ciutadania. 

 

Durant tot l’any: 

- trobades de petit format 

amb les iniciatives del 

MCR. 

 

- Propostes de millora 

contínua del MCR 

(incorporació codi QR, 

.RRHH propis 

 

.Finançament de les 

activitats amb 

pressupost partida 

pròpia i aportacions 

d’altres administracions. 

 

 

 

 

 

 

-Nombre d’iniciatives 

afegides al MCR. 

 

-Nombre d’iniciatives i 

persones participants a les 

diferents accions 

organitzades 

 

-Dades dels qüestionaris de 

satisfacció de les actuacions 

organitzades. 

 

-Reculls de la difusió en 

XXSS 
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interrelació entre les 

iniciatives del MCR. 

 

 

campanyes de promoció i 

comunicació...) 

 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI PRESSUPOST INDICADORS 

4. Creació d’una moneda 

local 

(EIX 4) 

-Presentació d’una sol·licitud 

de recurs econòmic a la DB, 

conjuntament amb altres 

municipis, per al 

desplegament d’una moneda 

local a la ciutat. 

 

-Constitució comissió interna 

per al desplegament del 

projecte. 

 

-Dedicació d’una persona de 

forma exclusiva per a 

coordinar el projecte de 

moneda local. 

 

RESPONSABLE: 

.Regidoria d’ESS  

 

 

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

.altres serveis municipals 

.Diputació de Barcelona 

.altres Ajuntaments (Santa 

Coloma de Gramenet, 

Terrassa, Sant Feliu de 

Llobregat, Viladecans i 

Barcelona) 

Febrer 2022: Presentació 

de la sol·licitud (XGL) 

 

2n trimestre: constitució 

grup motor moneda i inici 

procés d’implementació 

(elaboració reglaments, 

tramitacions oficials...) 

 

4t trimestre: presentació i 

testeig al territori 

 

.RRHH propis 

.Assessorament extern 

.Recursos econòmics 

interns i externs (DB) 

- nombre d’agents implicats 

(tant interns com externs) 

 

- nombre de trobades i 

contactes amb altres agents 

 

5. Promoure espais de 

coordinació amb 

l’Ateneu Cooperatiu 

Coopsetània  

(EIX 3) 

-Continuar mantenint una 

relació fluida,  constant i de 

treball conjunt amb l’Ateneu 

cooperatiu Coopsetània. 

 

-Participació de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú com a 

membre de l’Assemblea de 

l’Ateneu 

RESPONSABLES 

.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. 
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OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI PRESSUPOST INDICADORS 

6.Reforçar aliances 

territorials a través de la 

Xarxa de Municipis per 

l’Economia Social i 

Solidària (XMESS). 

(EIX 3) 

-Participació activa en les 

comissions executives i 

tècniques. 

 

-Organització d’una trobada 

dels grups de treball de la 

XMESS a Vilanova i la Geltrú 

 

-Participació activa en les 

comissions i grups de treball 

per desplegar el Pla de 

Treball 2020-2023. 

 

-Compartir coneixements, 

experiències i BP.  

 

-Formar part del grup de 

mentors. 

 

RESPONSABLES:  

.Regidoria d’ESS 

.Grup Motor ESS  

 

ALTRES AGENTS IMPLICATS: 

.Xarxa XMESS 

Durant tot l’any 

 

 

 

Març 2022: trobada de 

grups de treball de la 

XMESS a la ciutat. 

Quota Xarxa  1.025€ 

 

 

 

Trobada XMESS: 500€ 

 

-nombre de reunions 

comissions executives, 

tècniques i grups de treball 

als que es participa (%) 

 

-nombre de participants a la 

trobada de GT 

 

-valoració de les persones 

participants a la trobada 

 

-grau de compliment del pla 

de treball 2020-2023.  

.Resultats comissions i grups 

de treball 

 

7.Impulsar i fer créixer 

les accions al territori en 

matèria d’ESS. 

(EIX 4) 

 

-Avançar el projecte 

d’immoble cooperatiu per a 

persones sènior. 

 

- Construcció d’habitatge 

protegit (HPO), a través de la 

Coordinadora de Fundacions 

Promotores d’Habitatge 

Social de lloguer de 

Catalunya 

RESPONSABLE 

.Servei d’Habitatge 

 

ALTRES AGENTS IMPLICATS 

.Iniciatives ciutadanes 

Durant tot l’any 

 

 

 

-nombre de projectes 

iniciats 
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-Rellançament del Banc del 

Temps després de l’aturada 

per la pandèmia amb una 

campanya de difusió per 

donar-li major visibilitat. 

 

RESPONSABLE 

.Regidoria de Participació 

Ciutadana 

 

Durant tot l’any 

 

300€ 

 

-nombre de socis actius 

-nombre d’intercanvis 

 

-comparativa de persones 

associades i intercanvis 

entre anys 

-Mantenir els espais dels 

Horts Urbans i Socials a la 

ciutat. 

RESPONSABLE 

.Servei de Medi Ambient 

 

Durant tot l’any 

 

8.000€ 

 

 

-nombre d’usuaris 

 

-Continuar col·laborant en el 

coneixement i difusió de la 

moneda social local la turuta 

RESPONSABLE 

.Regidoria d’ESS 

.Servei de Medi Ambient 

 

ALTRES AGENTS IMPLICATS 

.Associació ECOL3VNG 

Durant tot l’any 

 

Sense cost directe 

 

-dades entorn la turuta: 

nombre de socis actius, 

volum anual de turutes 

intercanviades... 

-col·laboracions entre 

ambdós ens 

-Dur a terme tallers de 

Consum responsable als 

centres educatius de primària 

i secundària 

 

RESPONSABLE 

.OMIC 

 

ALTRES AGENTS IMPLICATS 

.Centres educatius  

Durant tot l’any Amb subvenció de 

Diputació de Barcelona 

-nombre de tallers realitzats 

 

-nombre d’alumnes 

participants 

-nombre de centres 

implicats 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI PRESSUPOST INDICADORS 

8. Generar sinergies amb 

d’altres projectes 

municipals i socials del 

territori. 

(EIX 3 i 4) 

 

 

 

-Posar en funcionament 

actuacions d’ESS als mercats 

municipals: tallers, xerrades, 

formacions i material de 

sensibilització per a ciutadans 

i paradistes 

 

 

RESPONSABLES:  

.Tècnica ESS 

.Directora Mercats  

.Regidoria Primer sector 

 

 

 

 

Durant tot l’any 

 

 

 

 

 

 

 

1.450€ 

 

-nombre de projectes 

proposats i/o iniciats 
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-Identificar iniciatives 

existents i generar espais de 

col·laboració i coordinació 

(benvinguts a Pagès, Xarxa 

ESS...) 

RESPONSABLES: 

.Tècnica ESS 

.Agents externs 

 

ALTRES AGENTS IMPLICATS 

.Altres departaments 

municipals 

.Altres administracions  

.Entitats i col·lectius 

Durant tot l’any 

 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS CALENDARI PRESSUPOST INDICADORS 

9. Generar i/o prendre 

part en noves iniciatives 

d’ESS al territori  

(EIX 1,2, 3 i 4) 

 

-Estudiar noves propostes 

amb d’altres agents del 

territori (Node Garraf, 

FEGP...) 

 

- Iniciar un recull municipal 

de bones pràctiques en ESS. 

 

- Coorganitzar una jornada 

comarcal sobre ESS. 

RESPONSABLES: 

.Tècnica ESS 

.D’altres departaments 

municipals 

 

 

 

ALTRES AGENTS IMPLICATS 

.Organismes supramunicipals 

.Entitats de 2n nivell 

Durant tot l’any 

 

 

 

 

 

 

 

1.500€ -nombre de projectes o 

propostes proposades i/o 

iniciades. 

 

 

 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, març de 2022 


