
                                    PLA D’ACCIÓ Economia Social i Solidària 

 

Balanç 
2021 

 

1 / 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (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 

Fins a 31 de maig es 

manté una tècnica a 

mitja jornada. 

 

A partir de 1 de juny 

s’incorpora una altra  

tècnica a dedicació 

completa. 

Cost tècnica a mitja 

jornada es cobreix a 

través de la 

subvenció de la 

Diputació de 

Barcelona. La tècnica 

a dedicació completa 

és de Capítol I 

 

 

8.975 € 

S’acaba l’any amb dos 

persones (categoria de tècnic 

mig) a dedicació completa, 

una tècnica mitja amb 

dedicació parcial i un cap 

tècnic també amb dedicació 

parcial aproximada del 30%. 

 

 

S’ha executat el 82% de la 

partida (7.366 €) 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

. La situació sanitària ha 

complicat el treball del 

grup; malgrat tot, es 

contacta amb d’altres 

serveis per a afegir-los 

al GT 

 

. Es presenta el Pla 

d’Acció 2021 i el balanç 

de 2020 a la Comissió 

Informativa del 6 d’abril 

Sense cost econòmic 

(assumit amb RRHH 

propis) 

 

 

 

-Dues reunions de seguiment 

del Pla d’Acció amb el grup de 

treball d’ESS  (inici i final 

d’any) 

 

- Reunions quinzenals de 

l’equip motor. 
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EIX 2. PROMOCIÓ, CONEIXEMENT I DIFUSIÓ 
 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS DESCRIPCIÓ RESULTATS RECURSOS INDICADORS ESTAT 

2.1 Fomentar un 

consum responsable 

entre la ciutadania i al 

propi ajuntament. 

-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 

.Dept. de Contractació 

 

.Juny 2021: presentació 

del mapa, campanya de 

comunicació, mapa 

web, lliurament de 

distintius a les 

iniciatives  

 

 

 

. Desembre 2021: 

campanya comunicativa 

prèvia al Nadal: 

presentació del mapa 

en paper, bosses de 

roba, tallers gratuïts. 

 

 

. Durant tot l’any: s’han 

fet trobades informals 

amb les iniciatives per 

recollir propostes i 

suggeriments. 

RRHH propis 

 

 

 

 

 

 

 

5.225 € 

- Mapa de Consum 

Responsable integrat 

inicialment per 31 iniciatives. 

- Fitxes de les iniciatives 

identificades com a Consum 

responsable al directori 

municipal. 

 

 

 

 

Noticia campanya Nadal: 

- Logotip identificador a tots 

els establiments. 

- Repartiment gratuït de 

1.500 bosses amb imatge 

Consum Responsable, 

Impressió de 1.500 mapes i 

100 cartell en paper. 

- Realització d’un cicle de tres 

tallers gratuïts (assistència de 

50 persones i amb una 

valoració de 4’5 punts sobre 5 

en qüestionaris de satisfacció) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99996222
https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99996222
https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99996416
https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99996416
https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99996416
https://www.vilanova.cat/ajuntament/rsc_ess_mcr
https://www.vilanova.cat/ajuntament/rsc_ess_mcr
https://www.vilanova.cat/directori/llistat_per_tema?id_tema=3656
https://www.vilanova.cat/directori/llistat_per_tema?id_tema=3656
https://www.vilanova.cat/directori/llistat_per_tema?id_tema=3656
https://www.vilanova.cat/directori/llistat_per_tema?id_tema=3656
https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99996416
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-Harmonitzar les 

iniciatives del mapa de 

consum responsable als 

contractes menors 

municipals.  

-Aquesta actuació es 

desplegarà a partir de la 

consolidació del mapa que 

s’espera cara el 2022 

 

 
 

 

EIX 3. COL·LABORACIÓ I TREBALL EN XARXA 
 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS DESCRIPCIÓ RESULTATS RECURSOS INDICADORS ESTAT 

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 

 .RRHH propis d’ESS 

.Dos tècnics a través 

d’un Pla d’Ocupació. 

.Pressupost de cada 

actuació 

 

.Es van incorporar les accions 

d’ESS al Pla de Reactivació 

Econòmica i Social (punt 

5.1.10) 

 

 

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 

.S’han realitzat algunes 

accions de forma 

conjunta a la nostra 

ciutat. 

 

.S’explica l’experiència 

de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú en el 

marc de la Xa Taula 

Territorial amb el títol 

“Voleu introduir l’ESS a 

la vostra 

administració?” 

 

Sense cost econòmic 

directe. 

.Sessió virtual a Neàpolis 

(economia social i 

cooperativisme) 15/04 

- Inauguració exposició 

“Catalunya terra cooperativa” 

al CC La Collada del 28/9 al 

10/10 

 

.Dues ponències en el marc 

de la Xa Taula Territorial 

celebrada el 30/9 amb la 

participació de més d’una 

vintena de persones 

 

 

 

https://reactivem.vilanova.cat/
https://reactivem.vilanova.cat/
https://reactivem.vilanova.cat/
https://www.coopsetania.cat/2021/09/21/una-vintena-dactivitats-configuren-la-tercera-edicio-de-la-quinzena-de-leconomia-social/
https://www.coopsetania.cat/2021/09/21/una-vintena-dactivitats-configuren-la-tercera-edicio-de-la-quinzena-de-leconomia-social/
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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. 

 

-Compartir 

coneixements, 

experiències i BP.  

 

-Formar part del grup de 

mentors. 

RESPONSABLE:  

.Regidor d’ESS 

.Grup Motor ESS  

 

 

ALTRES AGENTS 

IMPLICATS: 

.Xarxa XMESS 

 RRHH propis 

Quota Xarxa 2021:  

1.025 € 

 

- 4 trobades on hem 

participat tant presencialment 

com virtual (10/06/21 Jornada 

QUÈs i COMs en l’impuls en la 

contractació i CPR i l’ESS,  

19/11/21 2a Trobada Càrrecs 

electes, assemblees 15/04 i 

19/11, Jornades FESC 

22/10/21) 

 

- Assistència a les reunions de 

les comissions tècniques (8) i 

executives (6) 

-Assistència a les reunions 

dels grups de treball CPR (5)  i 

Moneda Local (1) 

- Assistència 24/03 a la reunió 

de la Comissió de Coordinació 

amb els Ens Locals 

(Presidència Generalitat de 

Catalunya) com a convidats 

en representació de la XMESS. 

 

 

 

 

 

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 

-Treballar per la inclusió 

de la Compra Pública 

Responsable en la 

contractació municipal. 

 

RESPONSABLE: 

.Unitat RSC 

.Departament 

Contractació 

(Secretaria General) 

 

 

 

 

 

RRHH propis 

Sense cost directe 

 

 

 

 

 

 

 

https://xmess.cat/programa-complet-de-la-jornada-dimpuls-de-la-contractacio-i-compra-publica-responsable-i-ess/
https://xmess.cat/programa-complet-de-la-jornada-dimpuls-de-la-contractacio-i-compra-publica-responsable-i-ess/
https://xmess.cat/la-xmess-torna-a-la-presencialitat-amb-la-trobada-de-carrecs-electes-i-la-2a-assemblea-ordinaria-del-2021/
https://xmess.cat/la-xmess-torna-a-la-presencialitat-amb-la-trobada-de-carrecs-electes-i-la-2a-assemblea-ordinaria-del-2021/
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justícia social. 

 

 

-Formació del personal 

intern. 

 

ALTRES AGENTS 

IMPLICATS: 

.Departaments que 

generen contractació a 

l’Ajuntament. 

.Es duu a terme la 

formació prevista  

 

 

 

 

-Del 23 al 30 de juny es van 

fer 3 sessions formatives on 

van participar-hi 69 tècnics i 

tècniques de 28 

departaments i serveis de 

l’Ajuntament.  

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS DESCRIPCIÓ RESULTATS RECURSOS INDICADORS ESTAT 

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 € 

 

El projecte s’està reformulant. 

Es farà una campanya 

comunicativa per impulsar-lo 

de nou. 

 

 
 

-Col·laborar en el 

coneixement i difusió de 

la moneda social local la 

turuta 

.Regidoria d’ESS 

.Servei de Medi Ambient 

.Assoc. ECOL3VNG 

 

El projecte segueix 

actiu; hi ha coordinació 

amb l’Ajuntament. 

RRHH propis 

Sense cost directe 

 

-Es van dur a terme un parell 

de trobades de seguiment 

amb l’entitat. 

 

 

-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 

 

 

 

ALTRES AGENTS 

IMPLICATS: 

.altres serveis municipals 

.Diputació de Barcelona 

.altres Ajuntaments 

(Santa Coloma de 

Gramenet...) 

.El febrer de 2021 es 

constitueix un grup de 

treball de monedes 

locals en el marc de la 

XMESS. 

 

.El mes de juliol es 

constitueix un grup de 

treball entre els 

municipis de Barcelona, 

Sant Feliu de Llobregat, 

Santa Coloma de 

Gramenet, Terrassa i 

Vilanova i la Geltrú per a 

treballar de forma 

conjunta l’impuls de les 

 

 

 

 

 

.Creació del grup de treball de 

monedes locals de la XMESS 

amb la participació de 8 

municipis. 

 

 

 

.Durant el segon semestre es 

realitzen 4 reunions virtuals 

entre els cinc ajuntaments 

esmentats per avançar en la 

col·laboració. S’acorda 

presentar un projecte conjunt 

a la Diputació de Barcelona en 

el marc de la Xarxa de 

Governs Locals. 
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-Destinar una persona 

amb dedicació exclusiva 

per a coordinar el 

projecte de moneda 

local. 

monedes locals. 

.A finals de febrer 

s’incorpora a la regidoria 

un tècnic amb dedicació 

al projecte de la moneda 

local. 

  
 

 

-Mantenir els espais dels 

Horts Urbans i Socials a la 

ciutat. 

.Servei de Medi Ambient 

 

.Els horts urbans s’han 

mantingut actius 

 

 

 

 

-Horts urbans: 41 horts/41 

usuaris. 

-Masia Nova (afectats per 

malalties mentals) 10 usuaris. 

-Hort social C/Falç (Ecol3Vng) 

3 usuaris 

-Palauet (Ecol3Vng) 6 usuaris 

 

-Suport a projectes 

cooperatius d’habitatge 

.Servei d’Habitatge .Les propostes previstes 

no s’han arribat a 

desenvolupar. 

  

 

OBJECTIUS ACCIONS AGENTS IMPLICATS DESCRIPCIÓ RESULTATS RECURSOS INDICADORS ESTAT 

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 

.No s’ha avançat en 

aquest projecte. 

 

 

  

 
 

-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 

 

- Tallers conjunts 

(cuina 

d’aprofitament) 

- Coordinació 

d’activitats i 

projectes i difusió 

mútua 

-taller de cuina 

d’aprofitament 

- difusió dels tallers 

organitzats des de Mercats. 

 

 

 


