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GRUP DE TREBALL INTERDEPARTAMENTAL D’ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA
DESCRIPCIÓ
INICI: Juny de 2016
OBJECTIU:
Crear espais de treball compartit entre els diferents departaments municipals que ajudin a
establir les bases que permetin la coproducció de polítiques públiques orientades a donar
resposta a les necessitats reals del territori des de la perspectiva d’una economia social i
solidària.
DESCRIPCIÓ:
El juny de 2016, els departaments d’Empresa, Medi Ambient i Responsabilitat Social Corporativa
inicien un grup de treball amb la voluntat de coordinar i augmentar la sensibilització de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària (ESS).
El setembre del mateix any, el Ple de l’ajuntament aprova per unanimitat l’adhesió al Manifest
per una xarxa de municipis per l’ESS (punt 9) i el mes de desembre, també de 2016, es presenta
un esborrany de pla d’acció d’ESS per a l’any 2017 que vol recollir les diferents iniciatives
existents i proposa noves actuacions amb la voluntat d’impregnar, promoure i fer créixer el
desplegament d’una visió estratègica d’una nova economia. El pla s’estructura entorn a quatre
eixos: formació i sensibilització, promoció coneixement i difusió, col·laboració i treball en xarxa
i acció al territori.
La voluntat d’aquest grup de treball és créixer a partir de la difusió de l’ESS entre la resta de
departaments i serveis municipals.
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SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ
Actualment el grup de treball està format per responsables dels departaments d’Empresa, IMET
(Institut Municipal d’Educació i Treball), Medi Ambient, Responsabilitat Social Corporativa,
Serveis Socials i VNG Inclusió.
El grup disposa d’un equip motor integrat pels tres departaments impulsors que es reuneix
setmanalment i que es coordina i planifica amb el grup de treball amb caràcter mensual.
El grup va participar activament en els treballs de creació de la Xarxa de municipis per
l’Economia Social i Solidària (XMESS) i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és un dels 32
municipis fundadors l’any 2017.
El grup és també el responsable de l’elaboració del Pla d’Acció Anual i ha estat l’impulsor de la
Diagnosi de l’Economia Social i Solidària a la ciutat
Tota aquesta informació la podeu consultar a l’apartat web sobre ESS que s’ha creat recentment
al web municipal

INDICADORS - RESULTATS
Des de la constitució del grup, aquest ha anat incrementant la presència de nous departaments
i actualment ja són 6 els que en formen part. Tot i així, la voluntat és que continuïn incorporantse nous serveis i departaments, facilitant així el treball de sensibilització intern i per posar en
valor i incorporar la perspectiva d’aquest moviment social transformador en les polítiques
públiques dels diferents serveis municipals.
El treball en xarxa amb la resta de municipis a través de a XMESS és un altre element clau a
l’hora de fomentar la intercooperació, l’acció conjunta i les aliances territorials per tal de
promocionar, difondre i enfortir l’ESS. En aquest sentit, Vilanova i la Geltrú va acollir una
trobada d’intercooperació municipal en el que van participar els diferents municipis que formen
part de la xarxa.

MÉS INFORMACIÓ
Economia Social i Solidària
Judith Fatjó Agell
Tel. 938 140 000 ext. 3217
jfatjo@vilanova.cat
Unitat de Responsabilitat Social Corporativa
Carles Anson i Massich
Tel. 938 140 000 ext. 1066
canson@vilanova.cat
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