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METODOLOGIA

Establiment 
del marc 
conceptual del 
Pla

• Públic objectiu

• Principis d’actuació

Diagnosi de 
l’Economia 
Social

• Realització de 16 
entrevistes 
qualitatives

• Enviament d’una 
enquesta a les 503 
organitzacions de 
l’ES del municipi 
amb una taxa de 
resposta del 20,5%

• Anàlisi de resultats 
i identificació de 
necessitats 
estratègiques de 
l’Economia Social

Definició del 
marc 
estratègic

• Establiment de 12 
línies estratègiques 
de treball a partir 
de les necessitats 
identificades a la 
diagnosi i 
priorització de 6 
d’elles

Definició 
d’accions

• Celebració de 2 
sessions 
participatives amb 
organitzacions de 
l’ES, sector privat i 
educatiu i personal 
tècnic de 
l’Ajuntament. Les 
sessions van 
comptar amb la 
participació de 27 
organitzacions

• Identificació i 
priorització de 15 
accions en un 
procés participatiu 
amb els assistents



4 FONAMENTS DEL PLA

Transversalitat Participació

Sinèrgia Descentralització



Públic objectiu i principis d’actuació2
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PÚBLIC OBJECTIU DEL PLA

 Economia Social

 Tercer Sector

 Iniciatives d’innovació
socioeconòmica

 Empresa social

 Altres iniciatives
generadores d’impacte
social



5 PRINCIPIS D’ACTUACIÓ

Economia 
Social

Primacia del fi 
social

Primacia de 
les persones 

sobre el 
capital

Promoció de 
la solidaritat 
interna i amb 

la societat
Aplicació dels 

resultats 
econòmics

Independència 
respecte els 

poders públics



Definició del marc estratègic3



12 LÍNIES ESTRATÈGIQUES IDENTIFICADES

Promoure l’ES com un model econòmic òptim des de l’àmbit 
educatiu

Visualitzar els valors i l’impacte social de l’ES (intern, extern)

Fomentar la cooperació de les organitzacions de l’ES i dels 
agents externs

Enfortir les xarxes de segon grau a nivell estratègic i operatiu 
per millorar la intercooperació

Ampliar la corresponsabilitat dels ciutadans i l’ES amb el 
municipi

Promoure la creació de noves organitzacions de l’Economia 
Social i l’atracció i retenció de les existents

Línia estratègica prioritzada



12 LÍNIES ESTRATÈGIQUES IDENTIFICADES

Incentivar la contractació de l’ES en l’àmbit públic, 
l’empresarial i entre la ciutadania

Incrementar i adequar el finançament a les necessitats de 
l’ES

Dotar d’eines i recursos o canalitzar els existents per a la 
professionalització del sector

Dotar d’eines i recursos a l’administració pública per enfortir 
l’ES

Transversalitzar l’Economia Social en les polítiques i 
actuacions de l’Ajuntament

Enfortir els espais de referència en Economia Social

Línia estratègica prioritzada
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12

15 ACCIONS

• Fer una campanya de comunicació per a la visibilització de 
l’Economia Social generant un segell distintiu

• Fer de la Fira de l’Economia Social un esdeveniment inclusiu amb un 
enfocament lúdic i comercial

Visibilitzar els valors i l’impacte social de 
l’Economia Social

• Recollir i difondre bones pràctiques de cooperació

• Crear un espai físic de referència pel sector de l’Economia Social al 
municipi

• Crear una base de dades col·laborativa d’organitzacions 
compromeses amb els principis de l’Economia Social

• Assegurar la participació de les organitzacions de l’Economia Social 
al consell de ciutat

Fomentar la cooperació de les organitzacions 
de l’Economia Social i dels agents externs



15 ACCIONS

• Fomentar bonificacions per a aquelles empreses que realitzin accions 
amb impacte social

• Fomentar la contractació pública social

Incentivar la contractació de l’Economia Social 
en l’àmbit públic, l’empresarial i entre la 
ciutadania

• Crear i difondre un catàleg de serveis i actuacions proveïts per 
organitzacions de l’Economia Social

• Proveir formació i acompanyament específics a demanda de les 
organitzacions de l’Economia Social

Dotar d’eines i recursos o canalitzar els existents 
per a la professionalització del sector
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15 ACCIONS

• Oferir assessorament financer a organitzacions de l’Economia Social

• Capacitar a les empreses de l’economia «convencional» en 
mecenatge a entitats amb finalitats socials

Incrementar i adequar el finançament a les 
necessitats de l’Economia Social

• Elaborar un Pla d’Atracció d’organitzacions de l’Economia Social

• Crear programes per a l’enfortiment de les organitzacions de 
l’Economia Social

• Elaborar un mapa de recursos que ofereix el territori per a 
organitzacions de l’Economia Social

Promoure la creació de noves organitzacions 
de l’Economia Social i l’atracció i retenció de 
les existents
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PROPERES PASSES

Publicació del document oficial del 
Pla Director d’Economia Social 2018-
2020

Inici de implementació del Pla
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