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OBJECTIUS ACCIONS AGENTS 

IMPLICATS 

DESCRIPCIÓ RESULTATS RECURSOS INDICADORS ESTAT 

Garantir el desplegament de 

polítiques d’ESS a la ciutat 

Dedicació d’una tècnica a 

mitja jornada. 

Consolidació de la plaça pel 

2021 

.Grup de Treball 

(GT) d’ESS 

.RRHH de 

l’Ajuntament   

.Regidoria d’ESS 

.Diputació de 

Barcelona 

Es manté des de la regidoria 

d’Economia Social i Solidària 

l’objectiu de fer visible el 

compromís del govern envers 

les economies transformadores. 

15.000,00 € 

(Subvenció DB 

2020. 

Reducció de 

3.750,00 € 

respecte el 

2019) 

Durant tot el 2020 s’ha disposat 

d’una tècnica a mitja jornada.  

 

 

** Participar en l’elaboració del Pla de 

xoc municipal front la Covid-19 i 

incorporar la perspectiva de l’ESS en 

els seus objectius 

Impulsar accions d’ESS en el 

marc del pla de xoc. 

.Grup de Treball 

(GT) d’ESS 

.RRHH de 

l’Ajuntament   

.Regidoria d’ESS 

. Regidoria 

Promoció de 

Ciutat 

Al juny s’inicia el compromís de 

la regidoria d’ESS de proposar i 

impulsar accions d’ESS en el 

marc del Pla de xoc. 

Treballs conjunts amb tècnics de 

Promoció de Ciutat que tindran 

continuïtat amb el pla de 

reactivació al 2021. 

Sense cost 

econòmic 

(assumit amb 

RRHH propis) 

2 tècnics Pla 

d’Ocupació 

30/06/2020 Presentació recull de 

mesures pla de xoc social i econòmic 

de Vilanova i la Geltrú. 

 

EIX 1. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

1.1 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 Treball ESS 

La situació d’emergència de la 

Covid-19, els canvis provocats 

pel teletreball i la reorganització 

i la incertesa de les persones 

treballadores, ha provocat la 

interrupció de l’activitat  del  GT, 

més focalitzat en el treball del 

grup motor i amb el regidor, 

repensant actuacions més 

immediates. 

 

Sense cost 

econòmic 

(assumit amb 

RRHH propis) 

-No s’ha incorporat cap nou 

departament/tècnic en aquest any. 

-S’han mantingut el mateix nombre 

de membres del 2019. 

-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, Acció 

Social i Convivència i Equitat. 

 

 

https://www.vilanova.cat/pic/noticies/detall.aspx?id=99995827
https://www.vilanova.cat/pic/noticies/detall.aspx?id=99995827
https://www.vilanova.cat/pic/noticies/detall.aspx?id=99995827
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- 2 reunions del grup de treball d’ESS. 

- 14 reunions del grup motor (de les 

quals 8 amb presència del regidor 

d’ESS). 

1.2 Programar espais de formació i 

sensibilització  

Dissenyar i 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 Treball 

ESS de 

l’Ajuntament  

 

No s’ha organitzat cap sessió 

directament. 

 

S’ha col·laborat amb l’Ateneu 

Cooperatiu Coopsetània en 

l’organització de 3 activitats 

(sessions virtuals en format 

xerrada, formacions). 

 

 

  

 

 

 

S’ha col·laborat amb l’Ateneu 

CoopCamp del Tarragonès 

participant en una sessió virtual 

sobre el paper de les 

administracions locals en el 

foment de l’ESS explicant 

experiència de l’Ajuntament. 

 

S’ha col·laborat en la 

incorporació de material d’ESS 

al web Fira de Novembre 2020. 

 

Previsió de 

1.000,00 € 

Gastat: 0,00 € 

 

 

 

S’ha col·laborat/participat en: 

- 27/04/20 Seminari web Economia 

Social i Cooperativisme adreçat als 

coworkers de Neàpolis. 10 assistents. 

-19/05/20 Formació en dues sessions 

sobre contractació pública adreçada 

a tècniques. 14 assistents. 

-19/06/20. Sessió virtual 

Aproximació teòrica i pràctica per la 

implementació d’una moneda local . 

15 assistents. 

 

-19/11/2020 L’ESS una aposta 

estratègica pel desenvolupament 

local. 

 

 

-Difusió del vídeo i les càpsules sobre 

ESS al web de la Fira.  

-13/11/20 Entrevista a Canal Blau 

Ràdio del regidor d’ESS en el marc de 

la fira. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coopsetania.cat/
https://firadenovembre.cat/programa-economia-social-i-solidaria/
https://firadenovembre.cat/programa-economia-social-i-solidaria/
https://coopcamp.cat/esdeveniment/ess-aposta-estrategica-desenvolupament-local/
https://coopcamp.cat/esdeveniment/ess-aposta-estrategica-desenvolupament-local/
https://coopcamp.cat/esdeveniment/ess-aposta-estrategica-desenvolupament-local/
https://podcast.canalblau.cat/programs/especial-fira-de-novembre-2020/canalblau_podcast_14172
https://podcast.canalblau.cat/programs/especial-fira-de-novembre-2020/canalblau_podcast_14172
https://podcast.canalblau.cat/programs/especial-fira-de-novembre-2020/canalblau_podcast_14172
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1.3 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 2020-2021 

del taller Aproximació al model 

cooperatiu impulsat des de 

Coopsetània. 

 

Sense cost 

econòmic 

Formacions realitzades per 

Coopsetània a 3 instituts i a 2 centres 

cívics amb una assistència de 195 

alumnes. 

 

 

1.4 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 

(SIE) 

Arrel de la pandèmia s’ha 

suprimit l’atenció en persona. 

Acompanyament telemàtic. 

No s’ha pogut realitzar cap 

assessorament d’emprenedors 

en clau cooperativa, però s’ha 

facilitat el contacte entre 

Coopsetània i el Servei 

d’Iniciatives Econòmiques per 

tal d’organitzar formació. 

Sense cost 

econòmic 
Total consultes ateses des de l’Oficina 

d’Atenció a l’empresa:  

-120 consultes Covid-19, subvencions 

-16 consultes emprenedors 

 

Total consultes ateses des del Servei 

d’Iniciatives Econòmiques: 265 1es 

visites, de les quals s’han realitzat 58 

plans d’empresa. 

 

 

 

 

 

EIX 2. PROMOCIÓ, CONEIXEMENT I DIFUSIÓ 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS 

IMPLICATS 

DESCRIPCIÓ RESULTATS RECURSOS INDICADORS ESTAT 

2.1 Fomentar un consum responsable 

a la ciutadania i al popi ajuntament. 

-Elaborar i publicar un Mapa 

de Consum Responsable a la 

ciutat, a partir d’un 

RESPONSABLE: 

.GT ESS 

ALTRES AGENTS 

Projecte iniciat al gener, però 

aturat al març a causa de la 

Covid-19. 

RRHH propis - 8 reunions del grup motor d’ESS 

-Al juliol, reunió del grup de treball 

d’ESS . 
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qüestionari i un treball de 

camp. 

IMPLICATS: 

.Node Garraf 

.Viu Comerç 

.FEGP 

.Coopsetània 

Treballem internament el 

qüestionari,s’actualitza l’univers 

a qui ens adreçarem i es 

planifica campanya de 

comunicació. A l’octubre 

activem de nou els treballs: fem 

una crida al web i XXSS de la mà 

de Comunicació. Novembre i 

Desembre: iniciem les 

entrevistes amb el qüestionari. 

 

- nou apartat web Mapa de Consum 

Responsable. (octubre 2020) 

-A l’octubre difusió a XXSS: Twiter, 

Facebook, Instagram i notícia al web. 

 

-A 31/12/2020, d’un primer univers 

de 52 organitzacions, s’han contactat 

amb  34 (65%), amb una resposta de 

13 qüestionaris rebuts (38%). 

 

EIX 3. COL·LABORACIÓ I TREBALL EN XARXA 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS 

IMPLICATS 

DESCRIPCIÓ RESULTATS RECURSOS INDICADORS ESTAT 

3.1 Promoure espais de coordinació 

amb l’Ateneu Cooperatiu Coopsetània  

Continuar mantenint una 

relació fluida,  constant i de 

treball conjunt amb 

Coopsetània. 

RESPONSABLE:  

.GT ESS  

.Coopsetània 

Relació constant durant tot 

l’any, tot i què amb la pandèmia 

s’ha vist reduïda. Hem 

mantingut reunions de 

coordinació, intercanvi 

d’informació –sobretot BBPP 

Covid- amb  correu i telèfon; 

“assistint” als actes organitzats 

per ambdues parts. 

Es coincideix amb Coopsetània 

en el fet d’organitzar trobades 

centrades en una temàtica 

(Digitalització, Agroecologia, 

Habitatge...) 

 

Sense cost 

econòmic  

-Renovació del compromís anual  de 

l’Ajuntament de VNG amb 

Coopsetània on es manifesta la 

voluntat de coordinació entre 

ambdues administracions locals. 

-2 reunions de treball entre 

Coopsetània i l’Ajuntament .  

-5 assistència a jornades 

organitzades per Coopsetània:  

30/01/2020, 7a Taula territorial, 

participem parlant com a membres 

de la CE de la XMESS. 

27/04/2020, Seminari web Economia 

Social i Cooperativisme. 7 assistents. 

26/06/2020, La Moneda 

 

 

 

https://www.vilanova.cat/ajuntament/rsc_ess_mcr
https://www.vilanova.cat/ajuntament/rsc_ess_mcr
https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99995915
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complementària com a eina de 

reactivació econòmica. 

19/05/2020, Sobre Compra Pública 

Responsable pels tècnics. 

16/10/2020 8a Taula territorial 

 

3.2 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 2020 s’ha 
treballat en les activitats de la 
Xarxa:  
1.Donant suport en l’execució 
del Pla de treball 2020-2023 
preparant i assistint a les 
reunions de treball de les 
comissions executives i 
tècniques, així com les 
assemblees, jornada de càrrecs 
electes i seminaris web. 
2.Participant en el treball 
d’elaboració del recull de BP per 
a fer front a la Covid-19.  
3.Participant activament en 
l’impuls i difusió de les 
mentories a través d’un vídeo 
sobre Compra Pública 
Responsable realitzat des de 
l’Ajuntament de VNG. 
4.Difonent l’activitat de la 
XMESS als agents econòmics i 
socials del territori a través de la 
XXSS i web.  
 

 

 

Quota XMESS 

2020: 

1.025,00 € 

 

 

-6 trobades on hem participat (29 de 

febrer Trobada Càrrecs electes, 

assemblees 01/07 i 27/11, jornada 

Agroecologia 14/07, FESC 02/11, 

seminari web Habitatge 30/11) 

https://xmess.cat/jornades/ 

 

-Assistència a totes les reunions de 

les comissions tècniques (5) i 

executives (3) 

-Assistència 17/04 Reunió de 

coordinació entre XMESS-XAC. 

-BP Covid 19, enllaç web 

 

- Col·laborant amb la secretaria 

tècnica en l’elaboració del document 

de treball genèric sobre mentoria de 

CPR. Enllaç vídeo mentoria CPR 

 

-Mentoria sobre CPR amb 

l’Ajuntament de Bellpuig d’Urgell 

 

 

 

 

https://xmess.cat/jornades/
https://xmess.cat/compartim-les-40-bones-practiques-de-leconomia-social-i-solidaria-dels-municipis-membres/
https://xmess.cat/mentories-de-la-xmess-contractacio-i-compra-publica-responsable/
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EIX 4. ACCIÓ AL TERRITORI 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS 

IMPLICATS 

DESCRIPCIÓ RESULTATS RECURSOS INDICADORS ESTAT 

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 (CPR) en la 

contractació municipal. 

 

-Actualització de la guia 

pràctica per a la CPR a 

l’Ajuntament. 

 

-Formació personal intern. 

 

 

RESPONSABLE: 

.Unitat RSC 

.Departament 

Contractació 

.Secretaria 

General 

ALTRES AGENTS 

IMPLICATS: 

.Departaments 

que generen 

contractes a 

l’Ajuntament 

-Durant el 2020 s’ha assessorat 

puntualment a alguns 

departaments a l’hora de 

redactar els plecs de clàusules. 

-Finalitzats els treballs 

d’actualització, s’aprova la Guia 

pràctica per a la inclusió de 

criteris socials, ambientals i 

ètics en la contractació pública 

en l’Ajuntament de VNG, al ple 

municipal de 04/12/2020. 

- resta pendent d’organitzar la 

formació. 

RRHH propis -enllaç web municipal Guia CPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Impulsar i fer créixer les accions al 

territori en matèria d’ESS 

-Donar continuïtat al Mercat 

de Segona Mà. 

 

RESPONSABLE: 

.Servei de 

Promoció 

Econòmica  

 

No s’ha organitzat cap edició 

degut a la Covid-19. 

0 €   

 
 

-Reforçar el suport al Banc 

del Temps. 

 

RESPONSABLE: 

.Regidoria de 

Participació 

Ciutadana 

 

Aturat arrel de la pandèmia; s’ha 

mantingut el suport municipal al 

projecte Banc del Temps 

promovent la Xarxa Ciutadana 

de Suport. 

Actualment està actiu, però 

només es pot realitzar en línia. 

La davallada d’activitat per la 

300,00 € 

 

Inici de l’activitat: 2009 

 

-nombre de sòcies actives: 231 

(3,75%) 

-nombre d’intercanvis: 51 -inclou 

individual ¡ grupals-  ( 79,76%) 

 

 

 

https://www.vilanova.cat/doc/doc_79044626.pdf
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pandèmia ha estat deguda per 3 

motius: 1. quasi la totalitat 

d’intercanvis es fan de manera 

presencial 2. els centres cívics 

han estat tancats i 3. el col·lectiu 

d’usuaris és principalment de 

risc (gent gran). 

-Col·laborar en el 

coneixement i difusió de la 

moneda social local la 

Turuta 

RESPONSABLE: 

.Associació 

ECOL3VNG 

 

.Servei de Medi 

Ambient 

-La turuta s’ha adaptat arrel de 

la pandèmia i ha reinventat la 

seva presència en els 

esdeveniments municipals:  

adquisició d’horts urbans, la 

festa de l’animal, Dia Mundial 

del Medi Ambient i del Planeta. 

-el 16 i 17/10 s’ha celebrat el 1r 

congrés de la turuta amb motiu 

del seu 10è aniversari, 

esdeveniment on la regidoria 

d’ESS hi ha participat. 

Sense cost 

directe 

 

 

 

 

 

        500,00 € 

Inici activitat: 2010 

 

-nombre de socis  actius: 536 (58 

professionals)  7,72% 

-Volum de turutes intercanviades per 

valor:  18.073 tt  38,81% 

-Diverses reunions de coordinació 

entre l’Ajuntament i ECOl3VNG per 

trobar noves línies de col·laboració. 

 

-Enllaç programa Congrés de la 

turuta 

 

 

 

-Mantenir els espais dels 

Horts Urbans i Socials a la 

ciutat 

RESPONSABLE: 

.Servei de Medi 

Ambient 

 

-Es manté la cessió temporal 

dels espais de conreu (fins el 

2023) a fi de fomentar espais 

verds a la ciutat, promocionar 

l'agricultura sostenible i de 

proximitat, així com la cessió 

temporal d'horts a la ciutadania 

6.000,00 € 

 

 

Horts Urbans: 41 parcel·les de 5x5 

m2. Persones usuàries: 41.  

Horts Socials: 2 (C. de la falç i masia 

nova). Persones usuàries: 14 i 2 

entitats. 

 

 

 Suport a projectes 

cooperatius d’habitatge i de 

masoveria urbana 

.Servei 

d’Habitatge  

-Coop. d’habitatge: durant el 

2020 el servei d’Habitatge ha 

estat vetllant per tal que els dos 

projectes presentats a 

 -Cap projecte nou. Continuïtat amb 

els 2 projectes iniciats en 

cooperatives d’habitatge. 

 

 
 

https://congres10anysturuta.blogspot.com/
https://congres10anysturuta.blogspot.com/
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l’Ajuntament puguin resoldre’s 

favorablement.  

-Masoveria Urbana: durant el 

2020 i degut a la sobresaturació 

de tramitacions per ajuts 

d’habitatge, no s’ha pogut 

iniciar cap estratègia al 

respecte.  

 

 

 

 
 

 ** Primers estudis de 

prospecció per a la creació 

d’una moneda local a la 

ciutat 

RESPONSABLE 

-Regidoria d’ESS 

i Acció Social 

ALTRES AGENTS 

IMPLICATS: 

.ECOL3VNG 

.Ajt. Santa 

Coloma de 

Gramenet 

-S’han dut a terme diverses 

reunions virtuals internes, amb 

l’associació ECOL3VNG i amb 

l’Ajuntament de Santa Coloma 

de Gramenet per conèixer la 

seva experiència de moneda 

local la Grama. 

-S’ha recollit documentació i 

s’ha presentat un primer esbós 

de proposta a l’equip de govern  

RRHH propis -trobades virtuals amb diversos 

agents (5 trobades entre maig i juliol) 

 

-presentació esborrany projecte 

moneda local a JGL (octubre 2020) 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS 

IMPLICATS 

DESCRIPCIÓ RESULTATS RECURSOS INDICADORS ESTAT 

4.3 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:  

.GT ESS  

 

ALTRES AGENTS 

IMPLICATS: 

.Garraf Coopera 

.Altres entitats 

del territori. 

 

 

-treballs de recuperació, 

protecció i custòdia del turó del 

Sèu i dels camins ramaders; 

treballs limitats per la situació 

sanitària. 
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-Introduir polítiques d’ESS 

als Mercats Municipals. 

RESPONSABLE:  

Grup de Treball 

ESS  

ALTRES AGENTS 

IMPLICATS: 

Associació de 

paradistes 

Mercat Central. 

No s’ha dut a terme cap acció 

en aquest sentit; Acció ajornada 

arran de la pandèmia. 

Es manté la voluntat de 

treballar-hi l’any vinent en el 

marc del Mapa de Consum 

Responsable. 

   

 

 

 
 

 

 

ESTAT NUM ACCIONS 

 
7 

 
9 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** les accions assenyalades no figuraven inicialment al Pla d’Acció 2020 i s’hi han incorporat durant l’any.  


