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OBJECTIUS

ACCIONS

AGENTS IMPLICATS

Contractació d’una tècnica en
ESS a mitja jornada

DESCRIPCIÓ RESULTATS

PRESSUPOST

Contractació del 15/01/18 a 31/12/18

16.741,34€

INDICADORS

EIX 1. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
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 de treball ESS de
l’Ajuntament: Àmbit
Empresa, Medi Ambient,
Unitat RSC, VNG Inclusió,
Serveis Socials, Habitatge i
l’IMET.

No s’ha organitzat directament cap
sessió formativa ni de sensibilització,
atesa la coincidència al 2018 amb l’inici
de l’activitat de l’ateneu de l’Alt
Penedès –Garraf (Coopsetània) amb
l’organització de les Taules territorials i
altres activitats organitzades des de
l’ateneu Coopsetània. S’ha col·laborat
amb l’ateneu en l’organització
d’activitats a Vilanova i la Geltrú.

Previsió:
1.000,00 €
Gastat:
0€

S’ha col·laborat amb la Quinzena
de l’ESS, de Coopsetània:
- l’ESS al carrer (29/09/18).
Facilitant l’espai, coordinat amb
Via Pública, facilitant material,
presència institucional
100 assistents
- Xerrada “Cooperativisme
d’Habitatge en cessió d’ús”.
10 assistents
Coorganitzat des de l’Oficina
Local d’Habitatge de
l’Ajuntament.

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 de treball ESS (8
persones).
Grup motor (3 persones)

- Incorporació al darrer trimestre de la
tècnica municipal de l’Oficina local
d’Habitatge.

Sense cost
econòmic
(assumit amb
RRHH propis)

-departaments incorporats de
nou al Grup de Treball d’ESS:
Habitatge
- 12 reunions del grup de treball
(8 tècnics).
-17 Reunions del grup motor (3
tècnics)
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OBJECTIUS
Incorporar la visió d’ESS
a les propostes
educatives existents
(PAE)

ACCIONS
-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

AGENTS IMPLICATS
RESPONSABLE:
IMET
Grup de treball ESS

DESCRIPCIÓ RESULTATS

PRESSUPOST

INDICADORS

No s’ha desplegat cap actuació en
aquest objectiu.

ALTRES AGENTS IMPLICATS:
Ateneu Coopsetània
Centres educatius de la vila

EIX 2. PROMOCIÓ, CONEIXEMENT I DIFUSIÓ
Posar en marxa la
diagnosi de l’ESS a
Vilanova i la Geltrú.

Conèixer les iniciatives i
activitats socioeconòmiques a
l’entorn d‘ESS a Vilanova i la
Geltrú seguint el model
recollit a la guia de la DB.

RESPONSABLE:
Grup de Treball ESS
ALTRES AGENTS IMPLICATS:
altres departaments
municipals, Ateneu
Coopsetània, empreses,
assoc i entitats del territori.

gener-febrer: creació cens
març: Disseny qüestionari
abril-maig: realització qüestionari
juny: explotació i anàlisi dades
juliol: presentació diagnosi

Fomentar un consum
responsable.

Elaborar un Mapa de Consum
Responsable a la ciutat, a
partir de la diagnosi d’ESS i del
mapa PAM A PAM.

RESPONSABLE:
Grup de Treball ESS
ALTRES AGENTS IMPLICATS:
Agents econòmics de la vila

No s’ha realitzat cap avenç en
l’elaboració del Mapa de Consum
Responsable municipal, atesa la
coincidència amb l’acció proposada des
de l’ateneu Coopsetània i el seu Mapeig
Pam a Pam.

Produir materials
divulgatius sobre l’ESS a
la ciutat.

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.

RESPONSABLE:
Grup de Treball ESS

Proposta elaboració d’un vídeo sobre
l’ESS a Vilanova i la Geltrú amb
empreses participants de la diagnosi.
Setembre 2018: procés de selecció de
l’empresa.
Desembre 2018: inici producció i treball
de guió.
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ALTRES AGENTS IMPLICATS:
Servei de comunicació i
premsa

Recursos
humans
propis
(subvenció DB
2018)

5.830,00 €

- Diagnosi ESS
-notes de premsa (ajuntament
VNG, Coopsetània, La Fura,
XMESS)
-Infografia resum dels resultats
de la diagnosi.
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EIX 3. COL·LABORACIÓ I TREBALL EN XARXA
OBJECTIUS
Donar continuïtat al
Fòrum de Treball.

Promoure espais de
coordinació amb
l’Ateneu Coopsetània.
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ACCIONS

AGENTS IMPLICATS

-Continuar organitzant espais
de trobada i debat entre els
diferents agents de l’ESS de la
ciutat.
-Incorporar a cadascuna de les
sessions, ponències d’interès
per dinamitzar i afavorir
l’intercanvi d’experiències.

RESPONSABLE:
Grup de Treball ESS

-Establir una relació fluida,
continuada i de treball conjunt
amb l’Ateneu Coopsetània.

RESPONSABLES:
Grup de treball ESS
Ateneu Coopsetània

ALTRES AGENTS IMPLICATS:
Ateneu Coopsetània
Empreses i entitats del
territori

DESCRIPCIÓ RESULTATS

PRESSUPOST

INDICADORS

Sense cost
directe

-6 trobades/reunions internes
entre membres del grup de
treball de l’Ajuntament i
membres de l’ateneu.
-7 assistència a actes organitzats
per l’ateneu (3 presentacions, 1
formació, 3 Taules territorials)
-2 actes de treball conjunt
(Quinzena ESS).
-Cessió dades diagnosi de
l’Ajuntament a l’Ateneu. 17
entitats de les 26 recollides han
cedit les seves dades.
-Carta suport Ajuntament a
Coopsetània signada per
l’alcaldesa.

No s’ha realitzat cap sessió del Fòrum
de Treball, atesa la coincidència amb
l’inici de les Taules territorials i altres
activitats organitzades des de l’ateneu
Coopsetània adreçades a les mateixes
entitats del territori.

Relació constant durant tot l’any tant en
reunions
periòdiques
internes,
formacions, com assistint als actes
organitzats per ambdues parts.
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OBJECTIUS
Reforçar aliances
territorials a través de la
XMESS

ACCIONS
-Continuar treballant com a
membre de la XMESS per
posar en valor el conjunt de
mesures socioeconòmiques
exposades al Pla de Treball
2017-2019.
-Compartir coneixements,
experiències i Bones
Pràctiques amb la resta de
municipis de la xarxa.

AGENTS IMPLICATS
RESPONSABLES:
Grup de treball ESS
Xarxa XMESS

DESCRIPCIÓ RESULTATS

PRESSUPOST

Durant tot l’any 2018 s’ha treballat
col·laborant en les activitats de la Xarxa:
-Compartint 3 fitxes de Bones
Pràctiques-experiències municipals.
-Assistint a les sessions de treball intern,
organitzant una d’elles a Vilanova i la
Geltrú (28/06/18).
-Participant a les reunions de les tres
comissions de treball que actualment
s’han constituït (ABC Guia de l’ESS,
Compra Pública Responsable i relació
amb Direcció General ESS GeneralitatAteneus)

Quota afiliació
municipal
2018: 1.025 €

Aquest 2018 no s’ha fet cap
acompanyament als departaments.
S’està treballant de la mà de la XMESS i
la Diputació de Barcelona en la
organització d’una jornada de Compra
Pública Responsable al 2019.

Sense cost
directe

Es manté el suport municipal al projecte
promovent noves formes de participació
i cohesió entre les persones, per a
millorar la seva vida quotidiana.

300,00 €

INDICADORS
-Sessió a Vilanova i la Geltrú
28/06/18 (38 inscrits, nota de
premsa ajuntament, XMESS)
-Assistència a les sessions de
treball al Prat de Llobregat
(18/10/18) i a Terrassa
(22/11/18).
-Assistència a les comissions de
treball (14/12/18)

EIX 4. ACCIÓ AL TERRITORI
Impulsar la contractació
pública com a eina per
afavorir la
responsabilitat i la
justícia social.

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

RESPONSABLE:
Unitat RSC

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

Continuar donant suport al
Banc del Temps.

Servei de Participació
Ciutadana
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ALTRES AGENTS IMPLICATS:
Departament Contractació
Secretaria General
Proveïdors externs

-Assistència a 2 reunions de
treball organitzades per la XMESS
(22/11/18 i 14/12/18).

- 231 socis actius. Increment de
l’11%. Inici activitat: 2009.
-213 intercanvis
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OBJECTIUS
Donar continuïtat a les
accions al territori en
matèria d’ESS.

ACCIONS
Col·laborar en el
coneixements i difusió de la
moneda social local la Turuta.

AGENTS IMPLICATS
Servei de Medi Ambient
Assoc ECOL3VNG

DESCRIPCIÓ RESULTATS

PRESSUPOST

INDICADORS

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.

Sense cost
directe

Creació al 2010. 438 membres
(46 professionals).Increment
10,8%
Total turutes generades per valor
de 58.764,67 tt. Increment del
8,4%

Cessió temporal dels espais de conreu.
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 €

35 usuaris d’horts urbans al
municipi.

Mantenir els espais dels Horts
Urbans i Socials a la ciutat.

Servei de Medi Ambient

Posar en valor les BP en
matèria d’ESS a la ciutat.

-Reconèixer i divulgar les
bones pràctiques en ESS de les
diferents activitats
econòmiques del territori.

RESPONSABLES:
Grup de treball ESS
Servei Promoció Econòmica
ALTRES AGENTS IMPLICATS:
-Federació d’empresaris del
Garraf-Penedès
-Viu comerç
-Gremis diversos

No s’ha treballat en aquesta acció.
S’acorda desestimar-ho per ara.

Generar sinergies amb
d’altres projectes
municipals.

-Dissenyar i desplegar
projectes en el marc de la
xarxa de custodia del territori.

RESPONSABLE:
Grup de treball ESS

No s’ha desplegat cap acció en aquest
objectiu.

-Introduir polítiques d’ESS i
economia circular als Mercats
Municipals.
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ALTRES AGENTS IMPLICATS:
Associació de paradistes
Mercat Central.
Entitats del territori.

