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Estratègia L’Economia Social i 
Solidària a la Barcelona de 2030 

Kit de dinamització del debat i reflexió 

 

Proposta de dinàmica: 

Fitxes grupals 

 
 
 
 

 Un comentari general: 

Seria interessant alinear el discurs amb els ODS. 

De forma transversal caldria vetllar/assegurar el compliment de la normativa relativa a l’àmbit de la 
discapacitat: 

 Contractació de persones amb discapacitat 

 Mobilitat 

 Accessibilitat 
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Demanen que incorporem les recomanacions del Dictamen COOPERACIÓ PUBLICOPRIVADA elaborat 

pel Consell de ciutat, aprovat al plenari del 11 de març de 2019. 

A continuació es recullen les recomanacions: 

3.1.Prioritzar des de l’Administració pública la concertació amb les entitats del tercer sector  social  

de  Catalunya,  entitats  del  tercer  sector  cultural  i  entitats  petites  o  de voluntariat  sense  

ànim  de  lucre  com a  model  de  col·laboració  preferent  en  la prestació de serveis d’atenció a 

les persones, de manera que es destaqui la tasca que aquestes  ja  desenvolupen  i  d’acord  amb  

la  Directiva  2014/24/UE  del  Parlament Europeu. 

3.2.Avançar cap a un sistema d’acreditació/homologació de  les  petites  o  mitjanes empreses  

(PIME)  i  també  d’aquelles  altres  que  siguin  sense  ànim  de  lucre,  per diferenciar-se   en   la   

contractació   pública   en   general.   Els   elements   clau   que probablement hauria de tenir en 

compte aquesta acreditació són territori, expertesa, capacitat i professionalitat, millorant la 

responsabilitat i les clàusules socials, ja que aquestes han de marcar la gestió de qualitat dels 

serveis(*). 

3.3.Les  administracions  s’haurien  de  dotar dels   mitjans   de   control   mixtos (administració,  

entitats  i  externs)  per  vetllar  per  la  qualitat  de  la  prestació  dels serveis, reduint la 

burocratització per obtenir la millor eficiència en el seguiment de l’execució dels contractes i/o les 

subvencions. 

3.4.Es demana fer un estudi de l’estructura de costos reals del servei (costos  de subrogació,  

igualtat,  innovació,  sistemes  d’informació,  qualitat,  auditories, prevenció  de  riscos,  

absentismes,  impacte  social...)  que  s’ofereix  en  el  moment d’elaborar el plec de condicions, 

marcant paràmetres d’eficiència i eficàcia, que en la  contractació  actualment  no  es  preveuen  

prou.  Cal  fer  valer  l’eficàcia  perquè l’eficiència no sigui zero i per evitar el dumping.  

3.5.Potenciar des de les administracions públiques que els tècnics i les tècniques siguin coneixedors 

de totes les possibilitats legals en la contractació perquè ho puguin trametre en l’elaboració dels 

plecs de condicions: formació continuada.  

3.6.Millorar  les  condicions  laborals  dels  treballadors  i  treballadores encarregats  de la prestació 

dels serveis a través de les millores pactades en cada conveni marc de cada col·lectiu. En cap cas 

s’hauria de pretendre recollir aquestes millores laborals a través de condicions de millora en els  

plecs  de condicions, ja que en aquests casos només es generen greuges comparatius entre 

professionals del mateix col·lectiu. En aquesta  mateixa  direcció,  és  important  arribar  a  acords  

amb  els  sindicats,  que estiguin  centrats  en  aquestes  millores  de  les  condicions  dels  

convenis  col·lectius  i que els pressuposts de licitació vagin en concordança amb els acords presos 

en les negociacions col·lectives. 

3.7.Es destaca com a element molt important en la contractació pública la reducció de la  morositat 

(si bé l’Ajuntament de Barcelona paga a 30 dies).  En els  casos en  què l’Administració paga 

puntualment, el problema radica en la subcontractació de la prestació dels serveis. És a dir, 

l’empresa subcontractada podria acabar cobrant al cap de 400 dies, fet que en posaria en risc la 

viabilitat. 

3.8.Demanemque  les licitacions  adeqüin  el  volum  dels  lots, en  funció  de  les dimensions de les 

entitats del territori (en l’àmbit de barri, districte o ciutat). 
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3.9.Impulsar   una   reforma   de   la Llei   de   mecenatge que   ajudi   a   potenciar   el finançament  

privat  en  general  tenint en  compte  les  entitats  culturals,  sobretot  les petites, perquè puguin 

desenvolupar la seva identitat i continuïtat per lluitar contra la bretxa cultural i la pobresa cultural 

i facilitar l’accés a la cultura de totes les capes socials. 

3.10.Fer  valer l’important  paper  que  té  el voluntariat en  el  tercer  sector  social i cultural  i  en  

les  petites  entitats  sense  ànim  de  lucre de  Catalunya. També  cal destacar  la  possible  

coexistència  del  voluntariat  amb  la  professionalització de determinats  rols,  en  algunes  

entitats.  Un  element  més  que  cal  tenir  en  compte  és reconèixer que l’activitat pròpia del 

voluntariat té associada una despesa, tant pel que fa a la coordinació com a la formació. 

3.11.Es demana impulsar la creació i l’aprovació d’un nou marc legal del sistema de contractació  

en  l’àmbit  de  Catalunya capaç  de  regular  tots  aquests  aspectes anteriorment esmentats. 

Aquest nou marc es reflecteix a través de l’aprovació de la nova norma que s’està tramitant 

actualment al Parlament de Catalunya. En tràmit parlamentari  el  projecte de  Llei  de  contractes  

de serveis  a  les  persones  (tram.  200-00003/12)   
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FITXA 2. L1: Augmentar el pes de l’ESS en l’economia de la ciutat, la seva solidesa, articulació i extensió, especialment en els sectors estratègics 

 

Fites 

Línies de treball 
Redactar els compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia. 

Temporalitat proposada 
Confirmar si el període proposat per l’àmbit participat que 

es considera viable observant les línies de treball. 

Ordenació Títol de la línia de treball Entitat impulsora Entitats participants 2020-2024 2025-2027 2028-2030 

Fita 1.1. Incidir en el 
model productiu de la 
ciutat mitjançant l’impuls i 
el treball de l’ESS en els 
sectors estratègics. 

1 Crear avantatges fiscals en aquells àmbits de responsabilitat de l’Ajuntament per a les entitats 
de l’ESS.  

Ajuntament  ESS    

2 Assegurar un finançament adequat de les entitats (especialment les petites) 

3  

Fita 1.2. Augmentar 
l’ocupació de qualitat de 
l’ESS en els sectors 
estratègics. 

1 Fomentar eines d’identificació i visualització d‘oportunitats laborals en el mercat laboral social.   ESS Ajuntament    

2 Acompanyar a la consolidació de les entitats de l’ESS (enfortiment / assessorament) 

3 Avançar en mesures de flexibilitat laboral dins les entitats de l’ESS. 

Fita 1.3. Generar 
cadenes productives 
incorporant l’ESS en els 
diferents nivells de la 
cadena i els valors de 
l’ESS en la relació entre 
la cadena. 

1 Identificar totes les iniciatives de l’ESS existents per saber què existeix. 
 

ESS Ajuntament    

2  
 

3  
 

Fita 1.4. Fer créixer el 
mercat social, 
prioritàriament, entre les 
entitats i persones de 
l’ESS, i en segon terme 
en grups socials aliens a 
l’ESS. 

1 Visualitzar els productes i serveis oferts des de l’ESS, sobretot per aquelles entitats més 
petites.  

Ajuntament ESS    

2 Incorporar serveis socials en eines com el Pam a Pam. En l’actualitat s’han identificat 
majoritàriament entitats de l’ESS que ofereixen productes.  

3 Establir incentius per a compradors de productes i serveis de l’ESS 

Fita 1.5. Incrementar el 
consum conscient en els 
sectors estratègics. 

1 Organitzar espais de trobada amb empreses per presentar les entitats de l’ESS. Ajuntament ESS    

2 Atraure i fomentar entre els consumidors convencionals el consum de productes i serveis 
socials. També es pot situar en la fita 1.9. 

3 Incorporar clàusules que prioritzin un consum conscient i responsable en la contractació 
pública 

Fita 1.6. Ampliar 
l’articulació de l’ESS per 
sectors d’activitat. 

1       

2  

3  

Fita 1.7. Desenvolupar 
oportunitats  d’activitat en 
sectors estratègics amb 
poca presència de l’ESS. 

1 Impulsar l’activitat en els sectors estratègics des de la contractació publica Ajuntament     

2 Generar noves activitats econòmiques, serveis o activitats juntament amb l’ESS 

3  

Fita 1.8. Polinitzar altres 
actors econòmics 
convencionals amb 
instruments i pràctiques 
de l’ESS. 

1 
 

Fer una vinculació clara i directa de l’ESS amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.  
 

Ajuntament ESS    

2  
 

3  

Fita 1.9. Penetrar en 
estructures (fires, 
entitats...) de l’economia 
convencional amb l’ESS. 

1 
 

Identificar les fires i altres estructures i esdeveniments que podrien ser una oportunitat per a 
les entitats de l’ESS.  

Ajuntament ESS    

2 Identificar necessitats que poden tenir les fires i esdeveniments que es realitzen a Barcelona 
per poder-los oferir des de l’ESS. Per exemple turisme accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda participants a fires i esdeveniments de Barcelona... 

3  
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FITXA 2. L2: Visualitzar l’ESS com una realitat de prestigi a la ciutat 

Fites 

Línies de treball 
Redactar els compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia. 

Temporalitat proposada 
Confirmar si el període proposat per l’àmbit participat que 

es considera viable observant les línies de treball. 

Ordenació Títol de la línia de treball Entitat impulsora Entitats participants 2020-2024 2025-2027 2028-2030 

Fita 2.1. Mesurar de 
forma sistemàtica, 
harmonitzada i 
permanent la 
dimensió, 
característiques, 
retorn social I 
pràctiques de l’ESS a 
la ciutat. 

1 Incorporar l’aportació del voluntariat en aquests càlculs.      

2  

3  

Fita 2.2. Observar de 
forma periòdica el 
grau de coneixement i 
ús de l’ESS de la 
ciutadania i del grau 
de prestigi de la ciutat 
relacionat amb l’ESS. 

1       

2  
 

3  
 

Fita 2.3. Facilitar eines 
d’aprofundiment de 
les entitats i empreses 
de l’ESS en els seus 
trets identitaris. 

1 Donar a conèixer i difondre les eines existents entre el propi sector (pam a pam...)      

2 Incorporar la mirada de les entitats de serveis a les eines existents (pam a pam...), de moment 
estan centrades en entitats que ofereixen productes. 

3  
 

Fita 2.4. Facilitar eines 
mancomunades per 
les entitats 
representatives de 
l’ESS, de visualització 
del valor, retorn i 
impacte econòmic i 
social de l’ESS a la 
ciutat. 

1 Acompanyar a les entitats per a que siguin conscients de les eines i oportunitats que existeixen 
dins l’ESS. 

ESS     

2  

3  

Fita 2.5. Aconseguir 
espais propis en 
mitjans de 
comunicació per 
explicar i visibilitzar 
l’ESS. 

1 Crear un relat per fer atractiva l’ESS per a professionals (captació i retenció de talent). ESS     

2  

3  

Fita 2.6. Explorar les 
possibilitats de les 
monedes socials, 
locals i 
complemetàries. 

1       

2  
 

3 
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FITXA 2. L3: Crear i consolidar estructures estratègiques de l’ESS 

Fites 

Línies de treball 
Redactar els compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia. 

Temporalitat proposada 
Confirmar si el període proposat per l’àmbit participat que 

es considera viable observant les línies de treball. 

Ordenació Títol de la línia de treball Entitat impulsora Entitats participants 2020-2024 2025-2027 2028-2030 

Fita 3.1. Enfortir les 
bases socials de les 
entitats 
representatives de 
l’ESS. 

1 Donar suport a les entitats amb estructures més petites per enfortir la seva base social. Ajuntament ESS    

2 Fomentar voluntariats (per exemple per antics gestors i directors d’organitzacions mercantils) 
per tal d’ajudar a la gestió de les entitats de l’ESS. 

3  

Fita 3.2. Consolidar 
eines i estructures 
existents destinades 
a posar en valor i 
enfortir l’ESS. 

1 Aclarir el sistema de governança del propi sector (AESCAT?). Aclarir el terme d’ESS, donant 
visibilitat de forma interna per a que tothom es senti que en forma part. 

ESS     

2 Treballar per a que el sector es senti identificat amb el concepte d’ESS. 

3 Acompanyar a les entitats per a que siguin conscients de les eines i oportunitats que existeixen 
dins l’ESS 

4 Visibilitatzar les organitzacions de l’ESS entre totes les entitats de l’ESS  per aconseguir que 
siguin conegudes, les entitats han de conèixer quines organitzacions els representen, vetllen 
pels seus interessos, els hi podrien ser d’ajuda.... 

Fita 3.3. Articular 
vincles de l’ESS 
amb tots els nivells 
educatius-formatius, 
especialment cicles 
formatius, així com 
amb centres de 
recerca i 
universitats. 

1 Incloure la formació sobre l’ESS en totes tots els nivells formatius (E. Primària, E. Secundària, 
Universitària)   

Ajuntament ESS    

2  

3  

Fita 3.4. Articular les 
oportunitats de 
treball dins l’ESS. 

1 Obligar el compliment de la normativa en matèria de discapacitat es compleixi també entre les 
entitats de l’ESS. A part de la contractació també s‘han de complir els altres criteris com poden 
ser per exemple els temes d’accessibilitat.... 

Ajuntament     

2 Facilitar informació sobre la normativa relacionada amb la discapacitat a les entitats. És 
possible que hi hagi entitats que no estan obligades a algunes qüestions però és important que 
estiguin sensibilitzades, que es treballi per la igualtat d’oportunitats 

3  

Fita 3.5. Facilitar la 
intercooperació 
entre actors de 
l’ESS. 

1 Vetllar que les licitacions portades a terme de forma agrupada no puguin suposar una pèrdua 
econòmica per a les empreses que en formen part en comparació si es presentessin de forma 
individual.  

Ajuntament ESS    

2 Impulsar projectes de col·laboració entre entitats de l’ESS per oferir serveis a l’ajuntament 
(cadenes de producció). 

3 Fomentar el treball en xarxa i per comissions en aquells aspectes que siguin d’interès col·lectiu 
(com les xarxes de l’Acord Ciutadà, on es fan xarxes i grups de treball temàtics) 

Fita 3.6. Impulsar 
espais físics de 
comercialització, 
difusió i 
sensibilització de 
l’ESS. 

1 Cedir espais per al funcionament de les entitats i assegurar que siguin accessibles. Ajuntament     

2  
 

3  
 

Fita 3.7. Crear 
l’observatori de 
l’ESS de la ciutat 

1       

2  

3  
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FITXA 2. L4: Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes 

Fites 

Línies de treball 
Redactar els compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia. 

Temporalitat proposada 
Confirmar si el període proposat per l’àmbit participat que 

es considera viable observant les línies de treball. 

Ordenació Títol de la línia de treball Entitat impulsora Entitats participants 2020-2024 2025-2027 2028-2030 

Fita 4.1. Facilitar la 
capilaritat territorial 
de les polítiques 
públiques d’ESS, 
alineant-les i 
coordinant-les a 
altres estratègies 
existents al territori. 

1       

2  

3  

Fita 4.2. Promoure 
l’articulació de les 
iniciatives d’ESS a 
les comunitats i 
districtes de la ciutat. 

1       

2  

3  

Fita 4.3. Promoure 
pols econòmics 
d’ESS locals. 
 

1       

2  

3  

Fita 4.4. Promoure 
l’articulació entre els 
pols econòmics 
d’ESS locals. 

1  
 
 

     

2  
 
 

3  
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FITXA 2. L5: Generar més marcs de coproducció de polítiques públiques amb l’ESS 

Fites 

Línies de treball 
Redactar els compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia. 

Temporalitat proposada 
Confirmar si el període proposat per l’àmbit participat que 

es considera viable observant les línies de treball. 

Ordenació Títol de la línia de treball Entitat impulsora Entitats participants 2020-2024 2025-2027 2028-2030 

Fita 5.1. Impulsar, 
normativitzant si cal, la 
coproducció (cocreació, 
cogestió, coseguiment i 
coavaluació) de les 
polítiques municipals 
d’ESS. 

1 Garantir una participació real i efectiva, amb tot allò que implica: Evitar enviament d’informació 
a última hora, garantir l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, realitzar una difusió 
posterior de les actes, horaris de reunions, secretaria tècnica... 

Ajuntament ESS    

2 Facilitar la interacció amb organismes municipals que no tenen espais de participació 
(Barcelona Activa, Institut Habitatge...) per cocrear polítiques públiques. 

3  

4       

Fita 5.2. Estendre el 
programa de Patrimoni 
ciutadà d’ús i gestió 
comunitària a tots els 
barris i districtes de la 
ciutat. 

1 Oferir espais que siguin accessibles per a les persones amb discapacitat física.       

2  

3  

Fita 5.3. Ampliar el 
marc conceptual i 
normatiu dels “béns 
comuns urbans” als 
procomuns digitals. 

1 Buscar consens entre tots els actors sobre quines plataformes procomuns digitals s’han 
d’utilitzar.  

Ajuntament ESS    

2 Facilitar que les eines siguin compatibles amb totes les plataformes 

3  

Fita 5.4. 
Transversalitzar l’ESS 
en els espais de 
concertació municipals, 
participant en el Consell 
Municipal (Pacte per la 
Mobilitat, CESB i la 
xarxa d’organismes 
municipals de 
participació sectorial 
existents). 

1       

2  

3  

Fita 5.5. Introduir l’ESS 
en espais municipals de 
concertació relacionats 
amb la coproducció de 
polítiques públiques. 

1       

2  
 
 

3  
 

Fita 5.6. Aplicar el 
model de l’Acord 
Ciutadà a l’Estratègia 
ESS. 

1       

2  

3  

Fita 5.7. Construir una 
estratègia conjunta 
d’incidència en altres 
nivells de 
l’administració pública 
que incideixen a la 
ciutat. 

1 Treballar per millorar la coordinació entre administracions per simplificar la gestió de les 
entitats (per exemple: algunes administracions ens demanen la mateixa informació, però en 
formats diferents....). 

Ajuntament Altres administracions    

2  

3  
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FITXA 2. L6: Contribuir des de l’ESS a prevenir i reduir les desigualtats socials a la ciutat 

Fites 

Línies de treball 
Redactar els compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia. 

Temporalitat proposada 
Confirmar si el període proposat per l’àmbit participat que 

es considera viable observant les línies de treball. 

Ordenació Títol de la línia de treball Entitat impulsora Entitats participants 2020-2024 2025-2027 2028-2030 

Fita 6.1. Articular la 
participació de l’ESS 
en la defensa 
coordinada de les 
competències i 
recursos locals per a 
la lluita contra la 
pobresa i la cohesió 
social. 

1  Ajuntament     

2 Facilitar la coordinació amb les entitats de l’ESS per part dels serveis socials (facilitar el treball 
en xarxa). 

3 Facilitar el coneixement i reconeixement de la feina que es fa des de les entitats de l’ESS 

4 Reconèixer a les entitats com a interlocutores de la Xarxa Municipal de Serveis socials I altres 
xarxes o àmbits: saliut, habitatge etc 

     

Fita 6.2. Augmentar 
la incorporació de 
col·lectius específics 
(persones migrades i 
racialitzades, 
aturades, joves, 
majors de 45 anys...) 
a les entitats i 
empreses d’ESS. 

1 Fomentar el coneixement entre les entitats de l’ESS de les entitats especialitzades per generar 
sinèrgies. Per exemple: Entre les ESS podem facilitar, dins del propi àmbit, la contractació de 
persones joves, amb discapacitat, majors de 45 anys, etc; persones amb les quals treballem. 

ESS     

2 Crear un espai d’ofertes de serveis des de l’ESS obert a les entitats i empreses. 

3  

Fita 6.3. Promoure la 
contractació de 
col·lectius en 
situació o risc 
d’exclusió social per 
part d’entitats 
públiques i privades. 

1       

2  

3  

Fita 6.4. Consolidar 
la reserva de 
contractació pública 
per a centres 
especials de treball, 
empreses d’inserció 
i cooperatives 
d’iniciativa social. 

1 Motivar a altres departaments de l’Ajuntament que no fan ús d’aquests modalitat, per a que en 
facin. D’aquesta manera, s’ampliaria l’accés de CET i empreses d’inserció a altres activitats 
econòmiques. 

Ajuntament     

2  
 
 

3  
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FITXA 2. L7: Contribuir a democratitzar l’economia de la ciutat 

Fites 

Línies de treball 
Redactar els compromisos de treball conjunt entre les diferents entitats signants de l’Estratègia. 

Temporalitat proposada 
Confirmar si el període proposat per l’àmbit participat que 

es considera viable observant les línies de treball. 

Ordenació Títol de la línia de treball Entitat impulsora Entitats participants 2020-2024 2025-2027 2028-2030 

Fita 7.1 Contribuir a 
l’ampliació de l’acció 
col·lectiva per part 
de barcelonins i 
barcelonines, 
potenciant-ne la 
representació i 
participació des de 
l’ESS. 

1       

2  

3  

Fita 7.2. Contribuir, 
accentuar i 
intensificar, quan 
s’escaigui, a la 
socialització de les 
cures entre homes i 
dones. 

1       

2  

3  

Fita 7.3. Enfortir la 
participació veïnal 
en la confecció dels 
pressupostos 
municipals. 

1       

2  

3  

Fita 7.4. Contribuir a 
debatre i arribar a 
acords transversals 
(urgent) i 
conscienciació de la 
ciutadania d’un 
model de 
desenvolupament 
local basat en les 
necessitats de la 
ciutadania. 

1       

2  

3  

Fita 7.5. Afavorir la 
transició 
socioeconòmica: 
impuls d’accions de 
formació... (veure 
proposta formulada 
3) 

1       

2  
 
 

3  
 
 

 


