PLA D’ACCIÓ Economia Social i Solidària
OBJECTIUS
Garantir el desplegament de
polítiques d’ESS a la ciutat

ACCIONS
Dedicació d’una tècnica a
mitja jornada

AGENTS
IMPLICATS
Grup Treball
d’ESS
RRHH
Diputació de
Barcelona

Balanç
2019

DESCRIPCIÓ RESULTATS

PRESSUPOST

INDICADORS

ESTAT

Des del juliol s’ha creat la nova
regidoria d’Economia Social,
amb l’objectiu de fer visible el
compromís del nou govern
envers
les
economies
transformadores.

18.750€
(Subvenció DB
2019)

Durant tot el 2019 s’ha disposat
d’una tècnica a mitja jornada.



EIX 1. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Estendre el coneixement de l’ESS
entre els diferents departaments
municipals

Ampliar el nombre de
departaments municipals
implicats en el
desplegament d’accions
d’ESS.

RESPONSABLE:
Grup Treball ESS

Incorporació des del gener, del
servei de Promoció Econòmica
(Àrea de Promoció Econòmica,
Ocupació i Innovació) i des de
l’abril, del departament de
convivència i equitat.

Sense cost
econòmic
(assumit amb
RRHH propis)

-Departaments incorporats al Grup
de treball d’ESS: 2
-Actualment el grup està format per
9 departaments municipals:
Promoció Econòmica, Empresa,
Unitat RSC, Inst. Munic. d’Educació i
Treball (IMET), VNG Inclusió,
Habitatge, Medi Ambient, Serveis
Socials i Convivència i Equitat.
- 4 reunions del grup de treball d’ESS.
- 11 reunions del grup motor.



Programar espais de formació i
sensibilització

Dissenyar i organitzar
sessions de formació i/o
sensibilització entorn l’ESS
adreçades al sector i a la
ciutadania en general.

RESPONSABLE:
Grup Treball ESS

No s’ha organitzat cap sessió
directament.
S’ha
col·laborat
amb
Coopsetània en l’organització
de 4 activitats a la ciutat.

Previsió de
1.000,00 €
Gastat: 0€

S’ha col·laborat en:
- 3/06/19. Xerrada L’economia social
i solidària motor del
desenvolupament sostenible al
Penedès-Garraf. 45 assistents.
- 5/06/19. Xerrada Enfortiment de
l’economia a partir de la moneda
complementària. 30 assistents.
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- 13/06/19 Taula rodona Respostes
de l’ESS pel dret a un habitatge
digne. 40 assistents.
- 24/10/19. L’habitatge cooperatiu.
Propostes d’impuls des de les
administracions locals. 45 assistents.
-28/06/19. Facilitant la participació
d’ecol3 VNG (la turuta) en la 2a
edició del FIL (Fòrum d’Innovació
Local). 55 assistents.

S’ha participat a la 2a edició del
Fòrum d’Innovació Local (FIL)
amb la turuta.
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 Treball ESS
Coopsetània
ALTRES AGENTS
IMPLICATS:
Centres
educatius de la
ciutat.

Incorporació al PAE 2019-2020
d’un taller impulsat des de
Coopsetània
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Sense cost
econòmic

-27/03/19 Reunió amb tècnics
d’Educació, d’ESS i de Coopsetània.
Activitat incorporada al PAE 20192020: Aproximació al model
cooperatiu.

EIX 2. PROMOCIÓ, CONEIXEMENT I DIFUSIÓ
OBJECTIUS
Fomentar un consum responsable.
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ACCIONS

AGENTS
IMPLICATS

DESCRIPCIÓ RESULTATS

PRESSUPOST

-Elaborar i publicar un Mapa
de Consum Responsable a la
ciutat, a partir de la diagnosi
d’ESS i de la metodologia del

RESPONSABLE:
Grup de Treball
ESS.
ALTRES AGENTS

El grup motor municipal d’ESS
ha
elaborat
un
primer
document de treball.
Es crea un grup assessor extern

RRHH propis

INDICADORS
- 4 reunions del grup motor.
- 1 reunió del grup de treball.
- 1 reunió amb el grup assessor
extern.

ESTAT
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PAM A PAM.
-Elaborar els indicadors que
permetin el desplegament
del mapa.

OBJECTIUS
Produir materials divulgatius sobre
l’ESS a la ciutat.

IMPLICATS:
Node Garraf,
Viu Comerç,
FEGP
Coopsetània

de l’Ajuntament amb expertesa
en ESS.

ACCIONS

AGENTS
IMPLICATS

DESCRIPCIÓ RESULTATS

PRESSUPOST

INDICADORS

-Dissenyar, produir i
difondre materials sobre ESS
i les actuacions realitzades
des de l’Ajuntament en
aquest àmbit per arribar al
màxim nombre de
destinataris
-Presentació vídeo promoció
ESS i elaboració de píndoles
divulgatives.

RESPONSABLE:
Grup de Treball
ESS
ALTRES AGENTS
IMPLICATS:
Servei de
comunicació i
premsa

El treball d’elaboració del vídeo
i les 5 càpsules es va iniciar al
setembre del 2018 i ha finalitzat
a l’octubre de 2019.

Diputació de
BCN
(Subvenció
2018)
Recursos
propis

-Canals per on s’han difós:
Facebook, Youtube, Instagram, web,
Canal Blau.
Campanya de comunicació del 14 al
25 de novembre de 2019.

5.830,00 €

231 interaccions Facebook
16.873 Impressions Twiter
5.182 Reproduccions Instagram
Canal Blau: 18 reproduccions de
l’espot a TV i 38 falques reproduïdes
a la ràdio.

S’ha participat en el projecte
Orígen Garraf de la ma de Node
Garraf
(Agència
de
desenvolupament) amb una
entrevista per a Canal Blau.
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Valoració: La repercussió ha estat
satisfactòria. Tot i això el fet de no
haver pogut patrocinar la presència a
les xarxes socials fa que la valoració
no sigui òptima.
Enllaç Orígen Garraf Canal Blau

ESTAT
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EIX 3. COL·LABORACIÓ I TREBALL EN XARXA
OBJECTIUS

ACCIONS

AGENTS
IMPLICATS

DESCRIPCIÓ RESULTATS

PRESSUPOST

Disposar d’espais de trobada i debat
entre els agents d’ESS de la ciutat.

Replantejar la viabilitat del
Fòrum de treball d’entitats,
empreses i col·lectius per
l’ESS a Vilanova i la Geltrú
com a espai de trobada i
debat entre els diferents
agents de l’ESS de la ciutat.

RESPONSABLE:
Grup de Treball
ESS
ALTRES AGENTS
IMPLICATS:
empreses i
entitats del
territori

No s’ha realitzat cap edició.
Des del grup de treball es
considera més adient reactivar
aquests espais de trobada i
debat en el marc d’alguna
jornada o taula rodona de
temàtica concreta.

-

Promoure espais de coordinació amb
l’Ateneu cooperatiu Coopsetània

Continuar mantenint una
relació fluida, constant i de
treball conjunt amb
Coopsetània.

RESPONSABLE:
Grup de treball
ESS
Coopsetània

Relació constant durant tot
l’any tant amb reunions
periòdiques, correus,
telèfon...com assistint als actes
organitzats per ambdues parts.
Es coincideix amb Coopsetània
en el fet d’organitzar trobades
centrades en una temàtica
(Habitatge...)

Sense cost
econòmic

-4 reunions de treball entre
Coopsetània i l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú (Grup motor ESS,
Oficina Local d’Habitatge, Educació).
-3 assistència a jornades
organitzades per Coopsetània:
7/05/2019, Associació o
cooperativa?
10/05/2019, Omnicanalitat per
augmentar les vendes
14/06/19. V Taula territorial Reptes
mediambientals al territori a Sitges.

Reforçar aliances territorials a través
de la Xarxa de Municipis per
l’Economia Social i Solidària (XMESS)

Treballar com a membre de
la XMESS per posar en valor
el conjunt de mesures del
Pla de Treball 2017-2019.
-Compartir coneixements,
experiències i Bones

RESPONSABLE:
Grup Motor ESS
Xarxa XMESS

Durant tot l’any 2019 s’ha
treballat col·laborant en les
activitats de la Xarxa:
-Assistint a les reunions de
treball i participant de les 3
comissions de treball que
actualment s’han constituït.

Quota Xarxa
2019: 1.025 €

-5 trobades on hem participat.
-2 assistència a les reunions de les
comissions tècniques de treball Guia
ABC, CPR i Direcció General.
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INDICADORS

ESTAT
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Pràctiques.
-Participació activa a les
comissions de treball (Guia
d’ESS, Compra Pública
Responsable, relació amb
Generalitat i comissió
executiva)
-Participació en el projecte
de mentoria

-Presentant el nostre municipi
en la candidatura conjunta per
a la comissió executiva de la
XMESS,
aprobada
per
unanimitat en l’Assemblea
general del 29/11/2019 a
Mataró.
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- 16/12/19 assistència a la 1a reunió
de la comissió tècnica com a
ajuntament membre de l’executiva.

- Mentoria de CPR a l’Ajuntament de
Bellpuig d’Urgell

EIX 4. ACCIÓ AL TERRITORI
OBJECTIUS

ACCIONS

AGENTS
IMPLICATS

DESCRIPCIÓ RESULTATS

PRESSUPOST

INDICADORS

ESTAT

Impulsar la contractació pública com a
eina per afavorir la responsabilitat i la
justícia social.

Treballar per la inclusió de
clàusules socials tot
incorporant elements de
l’ESS en la contractació
municipal.

RESPONSABLE:
Unitat RSC
Departament
Contractació
Secretaria
General
ALTRES AGENTS
IMPLICATS:
Departaments
que generen
contractes a
l’Ajuntament

-Durant el 2019 s’ha assessorat
puntualment a alguns
departaments a l’hora de
redactar els plecs incorporant
clàusules.

Sense cost
directe

-nombre de plecs on s’han
incorporat clàusules amb la
participació directa de la Unitat de
RSC: 3



Donar continuïtat a les accions al
territori en matèria d’ESS

-Donar continuïtat al Mercat
de Segona Mà.

RESPONSABLE:
Servei de
Promoció
Econòmica

S’han realitzat 2 edicions: a
l’abril i al desembre.
-Es sensibilitza la ciutadania cap
al reciclatge i les segones

10.000,00 €

Inici activitat: 2010. 25 edicions
Mitjana de 2.500 visitants, 320 taules
assignades/expositores i 12
tallers/activitats.
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oportunitats dels objectes..
-Permet l’ús de la turuta com a
moneda d’intercanvi.
-Continuar donant suport al
Banc del Temps.

RESPONSABLE:
Regidoria de
Participació
Ciutadana

Es manté el suport municipal al
projecte Banc del Temps
promovent la participació i
cohesió entre la ciutadania.

300,00 €

-Col·laborar en el
coneixement i difusió de la
moneda social local la
Turuta

RESPONSABLE:
Associació
ECOL3VNG

La turuta ha estat present en
esdeveniments municipals, tals
com el mercat de segona mà,
adquisició d’horts urbans o la
festa de l’animal, Dia Mundial
del Medi Ambient i del Planeta.
També és una de les iniciatives
que ha participat com a actor
en el vídeo d’ESS.
Ha participat en la Quinzena de
l’ESS de la mà de Coopsetània.

Sense cost
directe

Es manté la cessió temporal
dels espais de conreu a fi de
fomentar espais verds a la
ciutat, promocionar
l'agricultura sostenible i de
proximitat, així com la cessió
temporal d'horts als ciutadans i
ciutadanes.

6.000,00 €

Servei de Medi
Ambient

-Mantenir els espais dels
Horts Urbans i Socials a la
ciutat
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RESPONSABLE:
Servei de Medi
Ambient

Inici de l’activitat: 2009
-nombre de sòcies actives: 240
-nombre d’intercanvis: 252
Increment del 10,39%



Inici activitat: 2010
-nombre de socis actius: 479 (53
professionals).



-Increment de l’11% del volum de
turutes intercanviades per valor:
66.069 tt

37 persones usuàries d’horts urbans
al municipi.
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OBJECTIUS
Generar sinergies amb d’altres
projectes municipals i socials del
territori
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ACCIONS

AGENTS
IMPLICATS

DESCRIPCIÓ RESULTATS

-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:
Garraf Coopera
Altres entitats
del territori.

-No s’ha dut a terme cap acció
en aquest sentit

-Introduir polítiques d’ESS i
economia circular als
Mercats Municipals.

RESPONSABLE:
Grup de Treball
ESS
ALTRES AGENTS
IMPLICATS:
Associació de
paradistes
Mercat Central.

10/01/2019
Reunió
entre
tècnics municipals de Promoció
Econòmica, d’ESS i Mercats per
dissenyar accions d’impuls
d’ESS als mercats municipals.
7/05/2019, Reunió amb la DIBA
per conèixer experiències d’ESS
als mercats municipals de la
província.

PRESSUPOST

Balanç
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INDICADORS

ESTAT



