Estratègia L’Economia Social i
Solidària a la Barcelona de 2030
Procés participat
gener – febrer 2020

Aportacions agrupades

1

L1: Augmentar el pes de l’ESS en l’economia de la ciutat, la seva solidesa, articulació i extensió, especialment en els sectors estratègics (30 propostes de treball)
Fites
Fita 1.1. Incidir en el
model productiu de la
ciutat mitjançant l’impuls
de l’ESS en els sectors
estratègics.

Numeració

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Proposta

Participants

2020-2024
x

1

Ampliació de l’articulació de l’ESS per sectors d’activitat estratègics, a través de:
• sectorials dins de les entitats representatives de l’ESS
• taules sectorials participades per entitats de les diferents famílies de l’ESS
• equips tècnics de dinamització sectorial
que desenvolupin un pla de treball propi en els propers 10 anys, a partir de les diagnosis i propostes de treball identificades durant el
procés participatiu previ de l’Estratègia, en cadascun d’ells.
CONFCOOP, MUTUA, SECT (AGRO), ST

ESS
Ajuntament

2

Desenvolupament, ampliació i consolidació de projectes tractors per a cada sector (alguns d’ells recollits en diferents línies de l’Estratègia
i en les diagnosis i propostes de treball identificades durant el procés participatiu previ, en cadascun d’ells).
E-COL, MOB, SECT (AGRO, CONSUM, HABIT, TÈXTIL, TRANS), ST

Ajuntament
ESS

3

Pol Cooperatiu de Barcelona – Bloc 4 i Ateneu Cooperatiu de Barcelona Coòpolis, com a projecte al servei de l’ESS a la ciutat per a:
• Atenció a persones individuals (preemprenedoria) perquè puguin conèixer altres persones i projectes on vincular-se per dur a
terme projectes cooperatius.
• Acompanyament en la gestió econòmica i financera.
• Relleu generacional a entitats de l’ESS: en aquest sentit, explicar a persones ja formades i professionals d’algun àmbit què és
una cooperativa i com es treballa dins d’una cooperativa.
• Suport a finançament a projectes comptant amb les eines com Goteo, Coop57 i Fiare.
• Avaluació per barris o districtes necessitats i/o oportunitats.
• Deslocalització d’iniciatives per la ciutat.
COÒPOLIS

Ajuntament
Generalitat
ESS

4

Desplegament de la Carta de Barcelona i desenvolupament d’una fiscalitat favorable a l’ESS de la ciutat:
• establiment d’incentius a la compra de productes i serveis de l’ESS.
• contenció/taxació del preu del sol (ordenances municipals, bonificacions...) per a les entitats de l’ESS
CONFCOOP, ECOM, SECT (HAB), TERR (ST MARTÍ)

Ajuntament

5

Visualització de les finances ètiques, especialment reforçant:
• El paper de FETS com a prescriptora.
• La solidesa, articulació i extensió, especialment per a l'ESS i en els sectors estratègics.
• L'impacte social i ambiental de les finances ètiques i la seva contribució a la transformació social de la ciutat.
• Treball conjunt entre les entitats per mesurar l'impacte agregat i poder-ho comunicar.
• Campanyes de sensibilització potents com “Ni un euro fora de l'ESS”, apel·lant a una major coherència dins l'ESS.
SECT (FIN)

6

Fons d’inversió (públic i de l’ESS) per a:
• assegurar les primeres inversions
• assegurar un finançament adequat de les entitats (especialment les petites)
• transformar empreses mercantils en empreses cooperatives
• facilitar el relleu generacional d’iniciatives econòmiques mitjançant formules cooperatives
• desenvolupar projectes tecnològics i tecnologies de la informació (socials i procomuns) clau per a l’ESS
• facilitar que les persones migrants / d’origen divers puguin emprendfre o es puguin fer responsables d’un projecte empresarial
que pugui quedar orfe
• promoure una línia per a la innovació social tenint en compte les particularitats dels projectes d’experimentació social, assumint
una part de risc que els resultats no siguin els esperats
• invertir en infraestructures del comú que poden donar suport en el temps a diferents projectes que les gestionin o les emprin, i
que romanguin en mans del comú
CONFCOOP, CONF (FPT), COÒPOLIS, ECOM, MIGR

ESS
Ajuntament

7

Enxarxament de recursos i entitats orientades a la sostenibilitat de projectes d’ESS, que faciliti:
• augmentar la viabilitat econòmica de les entitats de l’ESS
• acompanyar a la consolidació de les entitats de l’ESS
• capacitar les persones de les iniciatives comunitàries, a través de:
◦ directori - banc de recursos formatius a disposició de les iniciatives comunitàries;
◦ borsa d’hores a disposició de les entitats per rebre assessorament individualitzat, en format píndoles, que doni resposta a les
seves necessitats i demandes puntuals.
• incubar, allotjar i compartir espais de treball per a iniciatives i entitats d’ESS
CONFCOOP, E-COM, ECOM

Ajuntament
ESS

ESS – Entitats de
finances ètiques

2025-2027

2028-2030

x

x

x

x

x

x

2

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

Fita 1.3. Polinitzar altres
actors econòmics amb
instruments i pràctiques
de l’ESS.

Fita 1.4. Incorporar les
recomanacions del
Dictamen Cooperació

Numeració

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Proposta

Participants

2020-2024

2025-2027

2028-2030

1

Borsa de treball - portal de feina de l’ESS que faciliti:
• fomentar eines d’identificació i visualització d‘oportunitats laborals en el mercat laboral social
• avançar en mesures de flexibilitat laboral dins les entitats de l’ESS
• promocionar l’ESS com una via més d’integració personal i laboral de les persones migrades
COÒPOLIS, E-COL, ECOM, MIGR

ESS
Ajuntament

x

2

Renovació de l’Estratègia de l’Ocupació de Barcelona, amb la participació de l’ESS. CONFCOOP

Ajuntament
ESS

x

3

Millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’ESS, arribant a acords amb els sindicats, en concordància amb la
millora dels convenis col·lectius i dels pressuposts de licitació pública. ECOM, FEM-FCTC

ESS
Sindicats

4

Promoció d’iniciatives dintre de l’ESS de reducció de les desigualtats per gènere, revisant polítiques de selecció, promoció, comunicació,
retribució, formació i conciliació. CONF (FPT)

ESS

5

Creació d’un Model de Corresponsabilitat Social, en l’horitzó del 2025, a l’ESS. CONF (FPT)

ESS

6

Consolidació de models organitzatius i sostenibles de projectes de cures:
• afavorint processos de regularització de les persones migrades a través de programes municipals
• afavorint el consum responsable de serveis de cures per la seva dignificació, tant de les treballadores com de les receptores de
cures
• apostant per models tecnològics que afavoreixin la reducció costos
• establint forquilles salarials
SECT (CURES)

ESS
Ajuntament

x

1

Penetració de l’ESS en estructures d’economia convencional (fires, cambres, etc.), identificar les estructures i esdeveniments que podrien
ser una oportunitat per a les entitats de l’ESS, tenint present el no alineaent a iniciatives capitalistes. Específicament: foment de
l’agroecologia en fires i grans esdeveniments relacionats amb l’alimentació, articulació de propostes concretes per a la programació
capitalitat mundial alimentació sostenible 2021. MIGR, ECOM SECT (AGRO)

Ajuntament
ESS

x

2

Penetració de l’agroecologia a les grans infraestructures existents (especialment Mercabarna i la xarxa de mercats municipals) i creació
de noves:
• donant continuïtat al projecte «paradistes verds» als mercats municipals (o altres iniciatives similars)
• creant una plataforma logística i comercial per a fomentar els circuits curts de comercialització dins de Mercabarna
• articulant altres estratègies de transport i comercialització/circuits curts en d’altres punts de la ciutat: central de compres a la
Barcelona Nord
• posant en funcionament del Centre d’Aprofitament alimentari de Mercabarna
• disposant d’un espai a la futura Nau ecològica (Biomarket) i una altra a la Nau G de cooperatives
SECT (AGRO)

3

Diagnosi i detecció de comerços de proximitat afins, identificant necessitats col·lectives que puguin ser resoltes des de l’ESS amb
fórmules diverses:
• revitalització comercial a través de projectes econòmics locals de concertació amb l’ESS
• articulació del comerç local en cooperatives de servei o de segon grau
• mutualització de compres i articulació de sistemes de distribució entre comerç local
E-COL, SECT (CONSUM), TERR (STS-MONTJ)

ESS
Ajuntament

x

4

Enfortiment del comerç (alimentari) de proximitat que integra principis de l’ESS (sovint sense saber-ho):
• identificant i visibilitzant les iniciatives per facilitar l’accés a les persones consumidores
• facilitant serveis d’acompanyament, formació i finançament
SECT (AGRO)

ESS
Ajuntament

x

5

Diagnosi i identificació de necessitats entre el teixit associatiu que puguin ser resoltes des de l’ESS (nous projectes o serveis existents).
TERR (STS-MONTJ)

ESS
Ajuntament

x

6

Enfortiment dels vincles amb les entitats culturals de la ciutat, ja que fan consum de béns i serveis que podrien ser contractats al mercat
social. E-COM

ESS

7

Exploració del model d’EBAs per avançar cap a una gestió dels CAPs més propera a cooperatives, atenent a les possibles dificultats
relacionades amb la propietat i participació del personal no-mèdic. SECT (CURES)

ESS
Generalitat

1

Identificació de sectors clau en la prestació de serveis i productes per part de l’ESS, i priorització des de l’Ajuntament de la concertació
amb les entitats de l’ESS, com a model de col·laboració preferent en la prestació de serveis d’atenció a les persones, d’acord amb la
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu. CONFCOOP, ECOM

Ajuntament

x
x
x

Ajuntament
Diputació de
Barcelona
Àrea Metropolitana
PEMB
Generalitat
Mercabarna
Unió de Pagesos
ESS

x

x

3

Fites
publico-privada elaborat
pel Consell de Ciutat,
aprovat al plenari del 11
de març de 2019.

Fita 1.5. Promoure
oportunitats de la
normativa actual de
contractació pública per
promoure l’accés a
empreses d’ESS.

Numeració

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Proposta

Participants

2020-2024

2025-2027

2

Sistema d’acreditació/homologació de les petites o mitjanes empreses d’ESS, per diferenciar-se en la contractació pública en general.
ECOM

Ajuntament

x

3

Dotació dels mitjans de control mixtos (administració, entitats i externs), reduint la burocratització, per vetllar per la qualitat de la prestació
dels serveis i obtenir la millor eficiència en el seguiment de l’execució dels contractes i/o les subvencions. ECOM

Ajuntament
ESS

x

4

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. ECOM

Ajuntament

x

5

Capacitació (formació contínua) a tot el personal tècnic municipal per tal que sigui coneixedor de totes les possibilitats legals en la
contractació i ho puguin trametre en l’elaboració dels plecs de condicions. ECOM

Ajuntament

x

6

Reducció de la morositat i estandarització de pagaments fraccionats que no posin en risc la viabilitat de la prestació de serveis o
productes. ECOM

Ajuntament

x

7

Implicacio municipal en l’aprovació d’un nou marc legal del sistema de contractació a Catalunya (projecte de Llei de contractes de serveis
a les persones; tràmit parlamentari 200-00003/12). ECOM

Ajuntament

x

1

Promoció de l’aplicació de la disposició addicional 48a de la Llei de Contractes del Sector Públic (9/2017) que permet una reserva
especial per empreses d’economia social en la contractació de serveis socials, culturals i de salut (especificats en la mateixa llei en base
a determinats codis CPV). CONFCOOP, ECOM, SECT (CURES)

Ajuntament

x

2

Anàlisi de l’aplicació de la clàusula de subcontractació a l’ESS. SECT (CURES)

Ajuntament

x

3

Anàlisi i aplicació de models alternatius de compra pública per part de l’Administració (com per ex. a Flandes amb els Laboratoris de
compra pública responsables). SECT (CURES)

Ajuntament

2028-2030

x

4

L2: Visualitzar l’ESS com una realitat de prestigi a la ciutat (14 propostes de treball)
Fites
Fita 2.1. Mesurar de
forma sistemàtica,
harmonitzada i
permanent la
dimensió,
característiques,
retorn social i
pràctiques de l’ESS a
la ciutat.

Fita 2.2. Articular
vincles de l’ESS amb
tots els nivells
educatius-formatius,

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Numeració

Proposta

Participants

2020-2024

1

Observatori local de l’ESS que:
• Reculli les dades de l’ESS de forma mancomunada i aprofiti les diferents eines existents, facilitant a les entitats representatives de
l’ESS la visualització del seu valor, retorn i impacte econòmic i social a la ciutat.
• Ofereixi un portal obert de dades de l’ESS, utilitzables per qualsevol persona o entitat.
• Aprofiti les dades i enquestes que ja es realitzen per extreure dades i informacions relacionades amb l’ESS.
• Doni a conèixer i difongui les eines existents a l’ESS (Pam a Pam, Balanç Social, Panoràmic, Valor Social, etc.).
• Promogui estudis sobre l’ESS (de la mateixa forma que es generen estudis sobre turisme, mercat laboral, benestar, etc.).
• Reconegui les iniciatives comunitàries (no formalitzades) de la ciutat, basades en intercanvis no monetaris, xarxes informals
d’intercanvi, etc. i posi en valor les aportacions d’aquests models a l’hora de construir els indicadors de mesura.
• Incorpori les aportacions del voluntariat en la realitat de l’ESS de la ciutat.
• Identifiqui de forma sistematitzada les formes prodemocràtiques en el sector mercantil.
• Impulsi recerca aplicada des de la perspectiva de les migracions.
• Elabori enquestes i estudis per tal de recollir la situació de sectors específics, col·lectius diversos i així poder crear polítiques d’ESS
més focalitzades.
• Elabori estudis del valor monetari/pes de l’economia de les cures a Barcelona.
• Estudiï les polítiques de selecció, promoció, comunicació, retribució, formació i conciliació en les entitats de l’ESS.
• Generi indicadors de les contribucions de l’ESS al PAM i als ODS 2030.
• Avaluï l’impacte social i mediambiental de l’ESS, posant en valor la seva contribució a la comunitat i el territori, i calculant la seva
petjada ecològica.
• Elabori memòries socials anuals de l'ESS de Barcelona.
• Ofereixi dades territorialitzades i les faciliti a les xarxes d’ESS dels barris i districtes.
• Observi 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.
• Mostri l’ESS com a una eina essencial per a combatre l’emergència climàtica, posant l'accent en la responsabilitat social i ambiental
de l'economia que practica.
• Promogui campanyes de difusió.
CONFCOOP, CONF (FPT), E-COL, ECOM, MIGR, MUTUA, SECT (AGRO, CONSUM, CULTURA, CURES, EDU, TÈXTIL), TERR (ST
MARTÍ)

AESCAT
Ajuntament

x

2

Directori d’ESS i mapa de mapes (Pam a Pam, Mapa de l’Acció Comunitària, Barcelona +Sostenible, Mapa Taula Tercer Sector Social, etc.),
dels projectes de l’ESS que hi ha en cada un dels barris i districtes de la ciutat de Barcelona:
• incentivant que tothom de l’ESS hi sigui
• posant èmfasi en les fortaleses de cada projecte
• mapejant iniciatives, recursos, serveis que operen en el marc de la transició ecològica i energètica per generar xarxes físiques i ser
referència del sector entre la ciutadania.
E-COL, ECOM, MIGR, SECT (CONSUM, CULTURA, CURES), TERR (ST MARTÍ), ST

Ajuntament
ESS

3

Incorporació de la mirada de l’ESS als diferents estudis i enquestes que realitza l’Ajuntament (sectorials i de ciutat), creant indicadors que
ajudin a calcular l’aportació de l’ESS en els diferents àmbits. CONFCOOP

Ajuntament

4

Identificació i definició d’indicadors per monitoritzar l’assoliment dels objectius de la transició energètica de la ciutat:
• treballant sota una lògica rigorosa i analítica per tal d'extreure dades i poder fer un seguiment de totes les noves mesures
implementades
• incorporant indicadors en sistemes de valoració d'impactes com a mecanismes de validació dels mecanismes implementats
• adequant sistemes de validacions ja existents amb nous indicadors en matèria de transició energètica per tal de millorar el
funcionament de la ciutat
SECT (TRANSECO)

Ajuntament
ESS

x

5

Observatori Feminista, que vetlli per la transversalitat de les economies feministes en el desenvolupament de l’Estratègia en els propers 10
anys, format per entitats d’ESS feministes, entitats del moviment feminista, centres de coneixement (grups de recerca universitaris), etc.
FEM-FCTC

ESS
Moviment feminista
Universitats

x

6

Transformació i desmercantilització de la «Marca Barcelona» per a que incorpori el missatge que “la ciutadania pugui resoldre les seves
necessitats d’una manera diferent”. SECT (CONSUM)

1

Introducció dels valors i principis de l’ESS (així com els valors democràtics) com a fonament de l’educació, sensibilitzant sobre l’acció
educativa informal i no formal com a necessària i complementària a la formal per a un correcte desenvolupament com a persona i ciutadans/
es de Barcelona. CONF (FPT) SECT (EDU)

2

Inclusió de formació sobre l’ESS (incloses les eines tecnològiques alternatives a les capitalistes i les finances ètiques) en totes tots els

2025-2027

2028-2030

x

x

Ajuntament
ESS

x

Ajuntament
ESS – entitats de
lleure educatiu

x

Ajuntament

x
5

Fites

Numeració

formals i no formals,
així com amb centres
de recerca i
universitats.

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Proposta

Participants

nivells educatius formals (E. Primària, E. Secundària, E. Professional, Universitària), establint convenis amb els diferents àmbits educatius,
facilitant la contribució d’estudiants a projectes d’ESS a través de pràctiques, TFG, creant recerca-acció en ESS, promovent voluntariats
corporatius d’escoles de negocis, etc. CONF (FPT), E-COL, ECOM, MUTUA, SECT (FIN, TÈXTIL), TERR (9B)

Consorci
d’Educació
ESS – entitats de
finances ètiques
Centres educatius
Universitats

3

Vinculació dels espais socio-educatius (no formals) (Cases d’Oficis, Escoles de persones adultes, Programes de Formació i Inserció,
Projectes d'inserció sociolaboral, Escoles de Segona Oportunitat, etc.) a l’ESS, ElaboraNT formacions, amb clau d’ESS, on aquesta té
mancances o necessitats a cobrir (mecànica, electricitat, etc.). TERR (STS-MONTJ), ST

Ajuntament
Barcelona Activa
ESS

4

Incorporació de les AMPES, els Centres de Recursos Pedagògics, els Consells Escolars dels Districtes, etc. a les xarxes d’ESS ja existents.
SECT (EDU)

5

Promoció del vincle d’entitats de lleure i oci participatiu (Esplais i Caus, Grups organitzats de joves, Casals, etc.) a l’ESS i articulació de
l’ESS en l'àmbit de l'educació no formal, especialment en el treball amb joves de la ciutat. SECT (FIN), ST

6

Anàlisi i cerca de fórmules cooperatives per a les spin-off de les universitats. E-COL

7

Oferta de formacions d’ESS per a les persones migrades / d’origen divers per facilitar que coneguin les seves possibilitats i potencialitats.
MIGR

ESS

8

Xarxa de facilitadores entre projectes plurianuals educatius de centres d’educació formal i iniciatives d’educació (formal i no formal) de les
organitzacions de la societat civil. CONF (FPT)

Ajuntament
Consorci
d’Educació
ESS – entitats de
lleure educatiu

2020-2024

2025-2027

2028-2030

x

Ajuntament
Consorci
d’Educació
ESS – FAPAC

x

ESS

x

ESS
Universitats

x
x
x

6

L3: Crear i consolidar estructures estratègiques de l’ESS (43 propostes de treball)
Fites
Fita 3.1. Enfortir les
bases socials de les
entitats
representatives de
l’ESS.

Fita 3.2. Facilitar la
intercooperació entre
actors de l’ESS,
enfortint el mercat
social.

Numeració

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Proposta

Participants

2020-2024

AESCAT

x

Ajuntament
ESS

x

2025-2027

2028-2030

1

Presència de les entitats representatives de l’ESS en les estructures estratègiques que es defineixin al llarg dels 10 anys. SECT (EDU)

2

Suport a les entitats representatives, especialment aquelles amb estructures més petites, per enfortir la seva base social. ECOM

3

Treball coordinat entre les entitats representatives de l’ESS per a l’augment de la presència de dones. FEM-FCTC

ESS

4

Foment de voluntariats (per exemple per antics gestors i directors d’organitzacions mercantils) a la gestió de les entitats de l’ESS. ECOM

ESS

x

5

Enfortiment del sentiment de pertinença a l’ESS, tot acompanyant les entitats sobre les eines i oportunitats que hi ha a l’ESS. ECOM

ESS

x

6

Impuls local a 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 activitat. ECOM

ESS

x

1

Impuls de col·laboracions entre entitats de l’ESS per oferir serveis a l’Ajuntament:
• facilitant espais de coneixement mutu entre les diferents famílies de l'ESS
• capacitant les entitats per presentar-se a licitacions públiques
• creant un espai d’ofertes de l’ESS
• visualitzant els productes i serveis, sobretot per aquelles entitats més petites
• aprofitant les potencialitats d’Internet per a la compra d’alimentació agroecològica, potenciant i millorant plataformes existents (com
per exemple Katuma)
• creant una “Open Value Network” per a la presentació conjunta a licitacions
CONF (FPT), E-COL, ECOM, MUTUA, SECT (AGRO)

ESS

x

2

Generació de «cadenes productives» i «cicles productius» incorporant l’ESS en les diferents fases dels mateixos. ST

ESS

3

Identificació de grans volums de compra de productes o serveis amb poca presència de l’ESS (turisme, menjadors de les escoles bressol,
etc.) per a:
• desenvolupament d’oportunitats d’activitat
• generació de noves activitats econòmiques, serveis o activitats entre entitats de diferents famílies de l’ESS
CONFCOOP, ECOM

ESS

4

Plataforma de compres conjuntes entre entitats d’ESS. SECT (TÈXTIL)

ESS

5

Amadrinament d’entitats consolidades a projectes incipients i promoció de sinergies entre les noves iniciatives de l’ESS amb organitzacions ja
més consolidades del tercer sector és clau per al seu aprenentatge. CONF (FPT), CONFCOOP, TERR (9B)

ESS

x

6

Enfortiment i extensió d’infraestructures tecnològiques procomuns ja existents a la ciutat:
• xarxa comunitària d'internet de les coses (TTN.cat)
• guifi.net
• blockchain (per a seguiment de traçabilitat de productes agroecològics, sistemes de finançament propis de l’ESS, etc.)
E-COL, SECT (AGRO), ST

Ajuntament
ESS

x

7

Targeta moneder amb entitats de finances ètiques, per a compres de serveis i productes de l’ESS. Estudi de la possibilitat de vincular-ho amb
Ajuntament
projectes socials i de suport als col·lectius amb majors necessitats. Carnet-jove per a compres en entitats d’ESS. CONFCOOP, SECT
Entitats de finances
(CULTURA), ST
ètiques

8

Estudi de la possibilitat de que una part del salari del personal municipal (certs increments o bonificacions per objectius) que sigui retribuït
amb moneda social i només es pugui utilitzar en el mercat social. CONFCOOP

Ajuntament

9

Ampliació del REC com a moneda social de tota la ciutat, amb un model digital. E-COL, TERR (9B)

Ajuntament
ESS

10

Abonament de transport públic específic per a organitzacions de l’ESS. CONF (FPT)

Ajuntsment
AMT

11

Extensió de l’ús de Teixidora com a eina i com a pràctica de recull de coneixement i articulació de la comunicació entre iniciatives i
esdeveniments d’ESS. E-COL

12

Línies de finançament en les convocatòries de subvencions que afavoreixin els partenariats entre organitzacions de difents famílies de l’ESS.
Per a grans projectes programació de subvencions plurianuals. CONF (FPT)

Ajuntament
ESS

13

Potenciació de l’accés de les entitats d’ESS a projectes europeus. E-COL

Ajuntament
ACC1Ó
ESS

ESS

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x

7

Fites

Fita 3.3. Impulsar la
transformació de la
demanda de
consum, a través
d’espais físics i
virtuals de
comercialització,
difusió i
sensibilització de
l’ESS.

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Numeració

Proposta

Participants

14

Planificació de serveis associats a l’habitatge i enxarxament d’empreses i entitats d’ESS de serveis associats (energia, alimentació, mobilitat,
cures, mediació familiar, etc.). SECT (HABIT)

ESS

x

15

Enfortiment de xarxes d’habitatge cooperatiu (local, autonòmica i estatal) i intercooperació amb entitats que fan mediació i suport social a
famílies que viuen a habitatges d’entitats bancàries. SECT (HABIT)

ESS

x

16

Articulació de les finances ètiques, generant aliances i constituïnt acords de col·laboració amb AESCAT per enfortir-les com una pota
fonamental de l'ESS i per generar eines pròpies. SECT (FIN)

FETS – Entitats de
fiances ètiques
AESCAT

x

17

Espais de diàleg i articulació entre l’ESS i l’economia circular i la sostenibilitat, fomentant la seva intersecció. MIGR, SECT (CONSUM,
TÈXTIL)

ESS

x

18

Consolidació del RevESStim, xarxa i acompanyament a grups i iniciatives tèxtils comunitàries. SECT (TÈXTIL)

Ajuntament
ESS – iniciatives
comunitàries

x

20

Promoció de models complementaris de cures, transversant al màxim els principis inspiradors d’ESS:
• prestant serveis de cura digna (com l’Associació de Més que cures)
• generant prescripció social més enllà del registre RESES, des de plans comunitaris i CAPs
• incorporant projectes d’ESS a la borsa de Barcelona Cuida
• vinculant la xarxa de plans comunitaris a les trobades d’entitats d’ESS i a Barcelona Cuida
SECT (CURES)

ESS
Ajuntament

x

21

Promoció de la cultura de proximitat:
• Connexió de la Cultura Cooperativa i Comunitària amb la cultura popular i de barri
• Suport a les estructures socioempresarials de segon grau
• Creació de plataforma digital
• Circuits i programació integrada: Agenda, Directori i Carnet de la Cultura Cooperativa i Comunitària
SECT (CULTURA)

ESS
Ajuntament

x

22

Banc de col·laboracions i dinàmiques d’intercooperació dins l’ESS de la ciutat. FEM-FCTC

1

Xarxa d’espais de producció per a iniciatives de l’ESS (obradors, cuines, vivers industrials, tallers d’oficis, etc.) on es pugui compartir cotxe,
cuinar, reparar, reutilitzar e intercanviar, promovent que aquests espais no siguin només d’intercanvi, sinó de transformació social impulsant
accions conjuntes. E-COL, MIGR, SECT (AGRO), TERR (9B, ST ANDREU, ST MARTÍ, STS-MONTJ)

Ajuntament
ESS

2

Activació i enfortiment de la demanda de productes i serveis que ofereix l’ESS, a través d’un espai físic d’oferta existent, visible i accessible a
la ciutadania (Espai de l’ESS a la Model). SECT (CONSUM), ECOM

Ajuntament
ESS

x

3

Espai de venda online – e-commerce de l’ESS:
• posant en contacte productors i consumidors
• generant reputació digital (on-line) com a via de confiança per a les consumidores de béns i serveis de l’ESS
• augmentant la interacció entre consumidores i potenciació d’eines ja existents com Balanç social i Pam a Pam
CONFCOOP, E-COL, SECT (CONSUM, TÈXTIL)

ESS

x

4

Creació de “pols logístics” als barris per a que les entitats comunitàries puguin compartir recursos (emmagatzematge, refrigeració, espai de
trobada, repair-cafè). Cedir espais per al funcionament de les entitats i assegurar que siguin accessibles. Espais sense una gran demanda de
vinculació per les entitats per poder mantenir la seva autogestió i independència. Equipaments de gestió comunitària que reclamen de la
implicació del teixit comunitari dels barris, en una lògica de coproducció. E-COL, E-COM, ECOM, SECT (TÈXTIL), TERR (ST MARTÍ)

Ajuntament
ESS

5

Foment del consum d’energies renovables a través de:
• l’autoproducció energèticaen edificis públics i equipaments comunitaris
• promoció de cooperatives de producció d’energies renovables a la ciutat
• coordinació de la compra dels equipaments necessaris per a ser productor, estudis d’idoneïtat, etc. facilitant les economies d’escala
• campanya municipal de sensibilització
• descompte en impostos de residus i que l’energia generada sigui comprada per la comercialitzadora de l’Ajuntament o en
comercialitzadores de l’ESS
E-COM, CONF (FPT)

Ajuntament

ESS

2020-2024

2025-2027

2028-2030

x
x

x

x

6
7

Foment de la col·lectivització del consum mitjançant grups de compra, cooperatives de consum, etc. posant èmfasi en les fórmules d’ESS que
posen en comú els interessos i necessitats de qui procura un servei/prducte i el col·lectiu que se’n beneficia. CONFCOOP, SECT (CONSUM)

ESS

x

8

Fites

Numeració

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Proposta

Participants

2020-2024

ESS

x

8

Foment de la reparació dels productes i allargar la seva vida útil el màxim possible, principalment a través d’iniciatives des de l’ESS. MIGR

9

Integració de l’agroecologia en alguns equipaments de ciutat i consolidació d’equipaments de referència:
• Establir sinergies amb les aules ambientals i equipaments culturals de la ciutat.
• Convertir algun/s d’ell/s en centre/s de referència/hub amb funcions de formació, recerca, incubació de projectes, etc. (per ex. a Can
Soler o AgroVallbona - finca ponderosa Granja Ritz).
SECT (AGRO)

Ajuntament
ESS

10

Hub de Transició Energètica liderat per l’ESS:
• Espai on impulsar la innovació, co-creació, co-operació i aprofitar sinergies i vincles per complementar capacitats i coneixements.
• Oferta de formació i experimentació.
• Viver d’empreses.
• Lobby sectorial (ESS i energia).
• Seguiment d’indicadors marcats per la transició energètica de la ciutat oferint objectivitat i fent d’àrbitre.
SECT (TRANSECO)

Ajuntament
ESS

11

Línia d’ajudes a la millora de l’eficiència i transició ecològica de les instal·lacions de les organitzacions de l’ESS (compra de plaques solars,
millora aïllaments tèrmics, etc.) i a la millora de l’accessibilitat en els equipaments d’organitzacions de l’ESS (rampes, adaptació de transport
col·lectiu, etc). CONF (FPT)

Ajuntament
ESS

x

12

Estratègia de màrqueting planificada conjunta, vinculant els serveis i productes de l’ESS a una oferta de qualitat i professional. Incorporació a
les campanyes municipals els productes i serveis oferts des de l’ESS i planificació d’aquestes campanyes conjuntament amb l’ESS.
Campanya municipal orientada a escoles, empreses, administracions públiques, etc. per tal que s’adhereixin amb l’etiqueta “consumidores
responsables”. CONF (FPT), CONFCOOP, SECT (CONSUM, TÈXTIL)

Ajuntament
ESS

x

13

Xarxa de mitjans audiovisuals locals, comunitaris i d’ESS, inclòs un mitjà de comunicació propi i mancomunat de l’ESS. ST

Ajuntament
ESS

x

14

Protecció i promoció dels Parcs Agraris propers a la ciutat, promovent eines de reequilibri territorial i d’exportació de recursos de Barcelona
cap als entorns, sobretot agraris i rurals, per garantir els sectors estratègics i avançar cap a sobiranies alimentària i energètica. E-COM

Ajuntament
ESS

15

Creació d’un distintiu-etiqueta per visibilitzar l’origen dels productes o serveis oferts des de l’ESS. CONF (FPT), CONFCOOP, SECT
(TÈXTIL)

Ajuntament
ESS

2025-2027

2028-2030

x

x

x
x

9

L4: Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes (15 propostes de treball)
Fites
Fita 4.1. Facilitar la
capilaritat territorial
de les polítiques
públiques d’ESS,
alineant-les i
coordinant-les a
altres estratègies
existents al territori.

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

Fita 4.3. Promoure
pols econòmics
d’ESS locals.

Numeració

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Proposta

Participants

2020-2024

2025-2027

1

Augment del vincle entre els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC) i les iniciatives d’economies comunitàries i els mecanismes de
suport a aquestes, aprofitant les avantatges de la proximitat dels PDC a les comunitàries té diversos avantatges: els equips PDC tenen molt
contacte amb la realitat comunitària dels barris, les iniciatives comunitàries són la frontissa entre iniciatives econòmiques d’ESS i les
persones organitzades en els barris; el pas de grups vulnerables a emprenedors en ESS necessita escenaris intermedis com són les
comunitàries. E-COM

Ajuntament

x

2

Incorporació de l’ESS com a agent clau en altres estratègies de ciutat encaminades a la transició ecològica i el consum responsable:
economia verda i blava, economia circular, etc. SECT (CONSUM)

Ajuntament
ESS

x

3

Enfortiment de la visió de l’ESS i de la Sobirania Alimentària en la tasca desenvolupada per la Xarxa pel Dret per una Alimentació adequada i
les seves entitats membres. SECT (AGRO)

ESS

x

1

Establiment de vincles i aliances amb nous moviments socials com:
• les assembles feministes autogestionats (sovint protagonitzats per joves)
• els moviments per un habitatge digne
• el moviment de transició ecològica
• les iniciates de l’economia circular i la sostenibilitat
• es lluites de les treballadores de la llar (Taula de treballadores de la llar i de la cura i Taula de la llar justa)
que sorgeixen als barris de la ciutat, incorporant les seves reivindicacions a l’Estratègia, fomentant espais de trobada i vinculació del relat
d’ESS amb els dels diferents moviments (a nivell de llenguatge i d’assequibilitat) i promovent una contaminació mútua entre mecanismes de
defensa dels moviments socials o populars amb els projectes d’ESS. TERR (H-GUINARDÓ), FEM-FCTC, SECT (HAB), SECT (CURES)

ESS
Moviments

x

2

Taules d’ESS a cada districte o barri (ja existeix a Sant Andreu i la valoració és positiva), facilitant l’accés a infraestructures i locals de
trobada per a l’ESS i garantint uns horaris flexibles en els equipaments perquè encaixin amb les necessitats de les entitats. TERR (ST
ANDREU)

ESS
Ajuntament

x

3

Foment de l’articulació i participació d’iniciatives i projectes de l’ESS amb estructures no formalitzades (sense forma jurídica) en espais de
representació i decisió sobre l’ESS de la ciutat. MIGR

Ajuntament
ESS – iniciatives
comunitàries

4

Elaboració de materials territorialitzats per enfortir el relat de l’ESS i que sigui compartit per la ciutat, impulsant i difusonent especialment
projectes de cooperatives de consum, des de la proximitat, per fer arribar l’ESS a persones que la desconeixen. TERR (ST ANDREU, ST
MARTÍ)

ESS

6

Foment de l’ús del web de transparència de l’Ajuntament per al coneixement de les subvencions donades i la identificació d’oportunitats de
treball conjunt entre les entitats d’ESS d’un mateix territori. TERR (ST MARTÍ)

1

Generació d’espais de concentració per temàtica que agrupin les entitats locals d’ESS que treballen en un mateix sector:
• propiciant connexions per temàtica o sectors
• donant a conèixer altres projectes i facilitant que aquests es coneguin
• ajudant a elaborar projectes conjunts, a partir de necessitat compartides i objectius comuns
TERR (ST MARTÍ , STS-MONTJ)

2

Potenciació i incorporació als equipaments municipals de la ciutat (aules ambientals, parades buides de mercats municipals, quioscs o
guinguetes, punts verds, centres cívics, biblioteques, etc.) un espai i/o estructura destinada a facilitar la col·lectivització i cooperativització de
serveis i productes, des del punt de vista del consum responsable i la transició ecològica (grups de consum agroecològic, comunitats
energètiques, espais de reparació, mancomunitats d’eines i recursos, biblioteques de les coses, etc.). SECT (CONSUM, FIN), TERR (ST
MARTÍ, STS-MONTJ)

3

Articulació entre els pols econòmics d’ESS locals a través d’accions d’ESS itinerants:
• projectes de barri (fires, mercats, festivals de cinema, etc.), que vagin canviant la ubicació pels diferents districtes
• xerrades i exposicions itinerants sobre l’ESS
TERR (ST ANDREU, STS-MONTJ), ST (Fita 4.4.)

4

2028-2030

x

x

Ajuntament
ESS

x

ESS

x

Ajuntament
ESS

x

ESS

x

Replica del Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella a altres territoris, on les entitats socials i culturals de cada barri/districte poden
cedir i compartir material divers, fomentant així el treball en xarxa i potenciant les sinergies entre el teixit associatiu del territori. TERR (STSMONTJ)

Ajuntament
ESS

x

5

Creació d’un ateneu cooperatiu a cada districte. TERR (ST MARTÍ)

Ajuntament
ESS

x

6

Implementació de Comunitats Energètiques Locals:
• identificant i situant espais i llocs on poder implementar Comunitats Energètiques Locals
• posant en funcionament les Comunitats Energètiques Locals

ESS
Ajuntament
Altres

x

10

Fites

Numeració

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Proposta
articulant l'àmbit de l'ESS amb les administracions locals i altres agents del territori per tal d'afavorir la generació i concreció de les
Comunitats Energètiques Locals
• generant mercat social a través de la implementació de les noves Comunitats Energètiques Locals.
SECT (TRANSECO)
•

Participants

2020-2024

2025-2027

2028-2030

administracions

11

L5: Generar més marcs de coproducció de polítiques públiques amb l’ESS (26 propostes de treball)
Fites
Fita 5.1. Impulsar,
normativitzant si cal, la
coproducció (cocreació,
cogestió, coseguiment i
coavaluació) de les
polítiques municipals
d’ESS.

Fita 5.2. Estendre el
programa de Patrimoni

Numeració

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Proposta

Participants

2020-2024

2025-2027

1

Participació d’entitats representatives de l’ESS en espais municipals de concertació relacionats amb la coproducció de polítiques
públiques, assegurant la presència de l’ESS en els espais de governança dels diferents òrgans, empreses i estructures municipals
existents, al mateix nivell que les organitzacions patronals i sindicals. CONFCOOP

Ajuntament
AESCAT

x

2

Transversalització de l’ESS en els principals espais de concertació municipals, a través del Consell de Ciutat (Consell Econòmic i Social
de Barcelona, Pacte per la Mobilitat i la xarxa d’organismes municipals de participació sectorial existents). CONFCOOP, SECT (CURES),
ST (Fita 5.6.)

Ajuntament
ESS

x

3

Facilitació de la interacció amb organismes municipals que no tenen espais de participació i que des de l’ESS es considerin estratègics
(Barcelona Activa, Institut Municipal de l’Habitatge...) per cocrear polítiques públiques. ECOM

Ajuntament
ESS

4

Exploració conjunta de noves vies de concertació social, identificant i definir espais d’experimentació fora dels límits legals a la ciutat per
poder testar i validar iniciatives creatives i innovadores que puguin ser rellevants per l’ESS i, especialment, a la transició energètica:
• Identificant espais i llocs on poder experimentar i implementar nous models.
• Generant un nou model d'actuació urbana que permeti assolir els objectius de sostenibilitat i de sostenibilitat energètica dins de
Barcelona.
• Replicant els sistemes implementats en els espais d'experimentació a la resta d'espais de la ciutat.
• Treballant conjuntament amb l'ESS per poder arribar a cobrir totes les fases del circuit de la posada en marxa de nous sistemes
energètics.
MIGR, SECT (TRANSECO)

Ajuntament
ESS

5

Formació dels equips tècnics municipals per a impulsar la sostenibilitat en la contractació pública:
• millorant els sistemes de contractació públics per incorporar la sostenibilitat de manera transversal
• formant el personal tècnic necessari
• dotant de sistemes de contractació públics per assolir l'objectiu d'identificar Barcelona com a ciutat de referència en relació a la
sostenibilitat
SECT (TRANSECO)

Ajuntament

x

6

Impuls de la cogestió de projectes i serveis entre l’Ajuntament i les entitats de persones migrades. MIGR

Ajuntament
ESS

x

7

Exploració de nous espais de participació i construcció comunitària que ja funcionen en altres països i que podrien ser replicats a la ciutat,
i implementació de mecanismes de participació que no incrementin la bretxa digital. MIGR

Ajuntament
ESS

8

Definició d’una estratègia conjunta d’incidència en altres nivells de l’administració pública que actuen a la ciutat. ST (Fita 5.7.)

Ajuntament
Altres AAPP

x

9

Aprofundiment en el debat del model público-privat de l’educació i de les propostes educatives de l’ESS. SECT (EDU)

Ajuntament
ESS

x

10

Foment d’un sistema integral de finances ètiques i solidàries a través de l’Ajuntament i altres administracions públiques que operen a la
ciutat. SECT (FIN)

Ajuntament
ESS

11

Promoció de declaracions institucionals a favor de les finances ètiques i lliures de banca armada. SECT (FIN)

Ajuntament

x

12

Foment de la coherència política municipal, deixant d’operar amb les entitats financeres que vulneren els drets humans i ambientals. Ús,
per part de l’Ajuntament i dels organismes municipals, de les entitats de finances ètiques com a clientes i/o sòcies. SECT (FIN)

Ajuntament
ESS – Entitats de
finances ètiques

x

13

Promoció d’un context normatiu favorable perquè les entitats de finances ètiques siguin l’eina financera principal de l’ESS, a través de:
• incentius fiscals
• clàusules socials en la contractació pública
• co-creació i impuls d’instruments financers com els fons col·lectius de crèdit o els Fons d’aval i finançament
• activació de processos de matchfunding amb entitats de finançament col·laboratiu procomú
• provisió d’eines econòmiques i financeres especialitzades per a les economies comunitàries
E-COM, SECT (CULTURA, FIN)

Ajuntament
ESS – Entitats de
finances ètiques

14

Introducció de les assegurances ètiques en la contractació pública d’assegurances. SECT (FIN)

Ajuntament
ESS – Entitats de
finances ètiques

1

Catàleg del sol disponible per a habitatge social i d’espais susceptibles de ser cedits a l’ESS. CONFCOOP

Ajuntament

2

Recuperació de patrimonis privats per posar-los a disposició d’iniciatives comunitàries i de l’ESS. Ampliació de la cessió de baixos

Ajuntament

2028-2030

x
x

x

x

x

x

x
x
12

Fites
ciutadà d’ús i gestió
comunitària a tots els
barris i districtes de la
ciutat.
Fita 5.3. Promoure el
procomuns digitals com
a “béns comuns urbans”
de l’ESS.

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Numeració

Proposta
comercials, especialment dels habitatges de protecció oficial, a entitats de l’ESS. CONFCOOP

Participants

2020-2024

2025-2027

2028-2030

ESS

3

Increment del model d’accés a l’habitatge en règim en cessió d’ús i exploraciṕo del model de cohousing senior per a treballar el sector
cures de manera transversal. CONFCOOP, SECT (CURES)

Ajuntament
ESS

1

Revisió i ampliació del marc conceptual i normatiu actual de “béns comuns urbans” als procomuns digitals. E-COL

Ajuntament
ESS-Procomuns

2

Revisió de l’espai digital públic, amb altres infraestructures digitals, com a procomuns en el marc de la normativa actual. E-COL

Ajuntament
ESS-Procomuns

3

Consens sobre les plataformes procomuns digitals a prioritzar per part de l’ESS. ECOM

4

Desenvolupament i ampliació d’infraestructures obertes (fibres, software, dades, dispositius, etc.) a la ciutat. E-COL

5

Desenvolupament d’un “bo social digital”. E-COL

6

Facilitació d’eines, formularis, etc. que siguin compatibles amb sistemes operatius procomuns. ECOM

7

Convocatòria pública de premis/ajuts per a iniciatives de l’ESS sobre reptes socials. CONF (FPT)

8

Plataforma de gestió de serveis socials i sanitaris compartida entre organitzacions que ofereixen serveis socials i que es troben
autoritzades i certificades per l’Administració per a dur a terme aquesta tasca, i que doni un marc jurídic per poder fer una correcta cessió
de dades. CONF (FPT)

9

Aliances i partenariats entre l’Administració Pública, ESS i grans empreses digitals per l’ús de dades en benefici la ciutadania. CONF
(FPT)

ESS

x
x
x
x

Ajuntament

x

Ajuntament
ESS-Procomuns

x

Ajuntament

x

Ajuntament
Incubadores
d’empreses
públiques i privades
de la ciutat
Ajuntament

x

x

Ajuntament
ESS
Empreses
tecnològiques

x
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L6: Contribuir des de l’ESS a prevenir i reduir les desigualtats socials a la ciutat (11 propostes de treball)

Fites
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.

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.

Numeració

Propostes de treball

Temporalitat

Propostes de treball conjunt entre les entitats signants de l’Estratègia, per als propers 10 anys

Període en el què es podria assolir la proposta

Proposta

Participants

2020-2024

1

Articulació de l’Estratègia d’ESS amb l'Estratègia d’inclusió social i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-2027 ST

Ajuntament
ESS

x

2

Harmonització de l’Estratègia amb la Mesura de govern per la democratització de la cura (2017-2020), especialment quant a:
• foment de la coresponsabilitat del conjunt d’agents socials en la provisió de cures a la ciutat
• incorporació dels homes a l’economia de les cures
• ampliació dels recursos públics per a les cures a la ciutat
• enfortiment de les iniciatives de cures i les Economies comunitàries.
FEM-FCTC

Ajuntament
ESS

X
(si es revisa)

3

Reconeixement com a interlocutores i invitació a la participació de les entitats d’ESS de les Xarxes Municipals de serveis socials, salut,
habitatge, etc. ECOM

Ajuntament

x

4

Facilitació de la coordinació de les entitats de l’ESS amb els serveis socials. ECOM

Ajuntament

x

5

Canalització del menjar sobrant de restaurants per a col·lectius vulnerables i suport a iniciatives d’aprofitament alimentari. SECT (AGRO)

Ajuntament
ESS

1

Consolidació de la reserva de contractació pública per a centres especials de treball, empreses d’inserció i cooperatives d’iniciativa social,
vetllant per tal que tots els departaments de l’Ajuntament han de complir amb la reserva. ECOM, SECT (CURES)

Ajuntament

2

Anàlisi dels factors limitants de la diversitat (persones migrades i racialitzades, aturades, joves, majors de 45 anys...) a les entitats i empreses
d’ESS, per a la definició de les línies d’acció positiva més adients. FEM-FCTC, MIGR

ESS
Ajuntament

x

3

Foment del coneixement entre les entitats de l’ESS i les Federacions i entitats representatives de persones treballadores amb determinats
perfils, per tal de garantir la incorporació de persones procedents de col·lectius menys representats. ECOM

ESS

x

4

Treball coordinat de les entitats representatives d’ESS en la reducció de la segregació horitzontal (entre dones i homes) a les entitats i
empreses (desfeminització de certs sectors, especialment els vinculats a les cures). FEM-FCTC

ESS

5

Fons d’ajuda econòmica a la contractació dins de l’ESS de persones migrades o d’origen divers, relacionat amb els sectors estratègics que
s’han definit en la pròpia estratègia de ciutat. MIGR

ESS
Ajuntament

6

Revisió dels espais públics i privats d’ESS per tal que siguin accessibles per a les persones amb discapacitat física. ECOM

Ajuntament
ESS

7

Ajudes a l’aprenentatge del català de persones migrades en el marc dels seus llocs de treball de l’ESS. MIGR

Ajuntament

8

Generació de referents joves a la ciutat en ESS:
• premi jove en ESS, a la creació i continuïtat de projectes d’emprenedoria jove en ESS
• hackathon d’ESS, on les pròpies joves promouen idees per a difondre l’ESS entre la joventut: difusió, incidència política, educació
formal i informal, etc.
CONF (FPT)

9

Promoció de models d’inserció sociolaboral autogestionats, com a agents econòmics que integren directament el treball amb la reducció de la
desigualtat social i acompanyament a la posada en marxa de projectes destinats a la lluita contra la pobresa i la cohesió social impulsats per
les pròpies persones destinatàries. MIGR, SECT (CONSUM)

ESS
Entitats/Grups de
joves

Ajuntament
ESS

2025-2027

2028-2030
X
(si es revisa)

x

x
x
x
x
x

x
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