
Com donar suport a iniciatives
d’economia social 
des de l’administració local?
d’economia social 
des de l’administració local?

Jordi Garcia Jané, 7 de novembre de 2017



UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LA SOCIETAT

L’economia social i solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques de tota 
mena, formals o informals, individuals o col·lectives, que:

3. Actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la 

1. Prioritzen la satisfacció de les necessitats i aspiracions dels seus membres i/o d’altres
persones per sobre del lucre

2. Quan són col·lectives, la propietat també ho és i la gestió és democràtica

Mondragon

3. Actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la 
participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat , i tenen voluntat de canvi social
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4. Són independents respecte als poders públics. 



UNA ECONOMIA ARRELADA AL TERRITORI
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UNA ECONOMIA PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL

1. Molts projectes d'ESS neixen per resoldre necessitats d'una 
comunitat determinada

2. Les persones que els impulsen solen viure en el mateix territori 
on es fa l'activitat

3. Les iniciatives d’ESS mobilitzen els recursos locals i és més fàcil 
que donin feina a les persones del mateix territori.

4. Els beneficis econòmics de l'activitat tendeixen a circular dins el 
propi territori, via proveïdors locals i via reinversió.

5. Com que sovint són iniciatives integrals, no únicament 
econòmiques, l’ESS activa la vida cultural i social d’un territori, i 
això genera comunitat i ciutadania activa.

6. El fet que els actors de l’ESS acostumin a viure en el mateix 
territori on exerceixen l’activitat, els empeny a evitar les 
externalitats negatives i, en canvi, a generar-ne de positives.
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Des de les oportunitats del mercat global: 
a) El territori local com a plataforma al 
servei de l’economia global

LES TRES DIMENSIONS DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL

Des dels recursos i les capacitats pròpies: 
b) Desenvolupament econòmic local amb 
projecció global

Des de les necessitats i les aspiracions 
pròpies: 
c) Desenvolupament econòmic local per 
satisfer les necessitats i aspiracions locals



Gran Global Especialitzat Excloent Creixement Competitiu Suport

Suficient Local Divers Inclusiu Desenvolupament Cooperatiu Agent

CAP A UN NOU DESENVOLUPAMENT LOCAL

Comunitari
La comunitat és
l’objecte i el subjecte
del desenvolupament

� Desenvolupament humà local (DHL): procés col·lectiu que emprenen els ciutadans i les ciutadanes d’un territori 
local per millorar les seves oportunitats, capacitats i condicions de vida, en un marc de respecte pels drets humans i 
de sostenibilitat.

Integral
Generador de renda, de 
vincles, de coneixement, 
d’apoderament… 

Endogen
Aprofita els recursos 
locals tangibles i 
intangibles

Més autocentrat
Prioritza la satisfacció
de les necessitats
locals amb recursos 
locals
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L’ESS, UN MOTOR DEL DESENVOLUPAMENT DE MANLLEU

VÍDEO RESUM DEL PROCÉS:    
https://www.youtube.com/watch?v=qN9ncMIoRaQ



POLÍTIQUES PÚBLIQUES D’ESS

1. Polítiques públiques que impulsen l’ESS
a) De sensibilització
b) De suport a la creació
c) De suport a la consolidació

2. Polítiques públiques que utilitzen l’ESS
a) D’ocupació
b) D’habitatge
c) D’alimentació
d) De serveis públics
e)…



ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

a) A la població

b) A prescriptors

c) A joves

d) A persones aturadesd) A persones aturades



ACCIONS DE SUPORT A LA CREACIÓ

a) Assessorament i acompanyament

b) Formació

c) Cessió de recursos (financers, espais…)

d) Identificació d’oportunitats econòmiques per a l’ESS



ACCIONS DE SUPORT A LA CONSOLIDACIÓ

a) Acompanyament i assessoria

b) Creació de mercat

c) Promoció d’intercooperació



EL PRAT I SANT BOI: OCUPACIÓ



VILAFRANCA DEL PENEDÈS: INCLUSIÓ SOCIOLABORAL



SANT CELONI: ENERGIA VERDA I COOPERATIVA

L'Ajuntament de Sant Celoni és soci de la 
cooperativa Som Energia.

L'Ajuntament li compra energia verda per al parc
d'habitatges socials que gestiona, formatd'habitatges socials que gestiona, format
actualment per 8 habitatges.



MARTORELLES i VILAFRANCA: SUFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Els ajuntaments de Martorelles i Vilafranca s’han fet socis col·laboradors de la 
cooperativa, amb una aportació al capital social de 1000 € i la subscripció d’un
conveni de col·laboració.

Els serveis socials dels seus ajuntamentss detecten aquells casos susceptibles de 
patir situacions de pobresa energètica i els ofereix la possibilitat de contractar el 
subministrament elèctric amb la cooperativa.

En el cas que la persona no pugui pagar les factures, Som Energia no talla el 
subministrament per impagament ja que l’Ajuntament es fa càrrec de les factures, 
repercutint-les a la persona usuària quan hi pugui fer front.repercutint-les a la persona usuària quan hi pugui fer front.

Aquestes persones reben formació i assessorament personalitzats sobre eficiència
i estalvi energètic. La cooperativa es compromet a realitzar cursos i tallers sobre la 
factura elèctrica, l’estalvi i l’eficiència energètica a l’equip tècnic de l’Ajuntament, 
així com organitzar xerrades obertes a la ciutadania.



BARCELONA: HABITATGE

L’Ajuntament cedeix set solars on s’edificaran 113 
habitatges.

El model consisteix en la cessió per 75 anys, per part de 
l’Ajuntament d’una finca o un solar en desús, perquè
una cooperativa d’habitatges en cessió d’ús construeixi
pisos. pisos. 

Els socis dipositen una entrada i paguen mensualment
una quota per l’ús del seu habitatge, i en poden 
disposar de per vida, però no en són propietaris
individuals, ja que el pis pertany a la cooperativa.





MANRESA: FINANCES ÈTIQUES
ACORDS:
1. L’Ajuntament de Manresa treballarà de manera activa amb la banca ètica a Catalunya.

2. Abans de tres mesos a partir de l’aprovació de la moció, l’ajuntament establirà contactes amb diferents
entitats de Banca Ètica catalanes per conèixer el seu funcionament i els seus serveis, amb l’objectiu
d’avaluar adequadament, conjuntament amb els tècnics i els grups municipals, quins recursos podrà
dipositar-hi l’ajuntament.

3. Quan s’aprovi el pressupost municipal per al 2018, es traspassarà a les entitats de banca ètica que es 
decideixi la gestió bancària de la partida pressupostària dedicada a Cooperació, que al 2017 ha estat de 
185.343 euros.

4. Promoure entre les entitats manresanes l’ús dels serveis que ofereixen les entitats de finances ètiques.

5. Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania, especialment a les escoles, a fer ús de banques d’aquest tipus. 
Amb aquest objectiu, es dedicarà un espai a la pàgina web municipal a la promoció de les finances ètiques. 
Alhora, s’informarà a les escoles de la possibilitat de realitzar-hi cursos de sensibilització sobre el tema.

6. Estudiar la viabilitat d’incloure clàusules que afavoreixin la banca ètica en les licitacions de contractes de 
l’ajuntament i de les empreses municipals.

7. Comunicar aquests acords a l’Institut Català de Finances, a les entitats financeres esmentades i al 
col·lectiu FETS (Finançament Ètic i Solidari).

Ple de 20 d’abril de 2017



MATARÓ: SERVEIS PERSONALS



SANTA MARGARIDA: OBJECTES DE SEGONA MÀ



SALT: GESTIÓ DE CENTRES SOCIALS



GURB: TELECOMUNICACIONS

Entre uns quants van construir enllaços wifi
per connectar-se els uns amb els altres i 
arribar a un punt amb accés a internet que 
els facilités la connexió a tots amb unes 
condicions millors que les que haurien

Guifi.net és la xarxa comunitària més gran del món amb més de 25.300 punts
connectats. El projecte va començar a Gurb, quan diferents usuaris van intentar 
contractar internet a les operadores convencionals i es van trobar que el servei era 
molt dolent, molt car o ambdues coses.

condicions millors que les que haurien
tingut individualment.
Guifi.net neix quan aquests usuaris posen a 
disposició d'altres pobles i persones les 
instruccions i els mecanismes per reproduir
el model.
Ara Gurb desplega la fibra òptica a través de 
la canalització d’aigua amb el suport de 
Guifi.net. Ja s’han connectat els
equipaments municipals i una vintena de 
cases de pagès.



SANT FELIU DE LLOBREGAT: LLEURE



NAVÀS: ALIMENTACIÓ

• L'Ajuntament vol recuperar terres cultivables i 
promoure el consum d'aliments produïts tan a 
prop com sigui possible



VALLÈS ORIENTAL: LLAVORS



ARBÚCIES: ATENCIÓ DOMICILIÀRIA



IDEES CLAU D’UNA POLÍTICA PÚBLICA D’ESS

Resoldre
necessitats

De les intuïcions i 
l’acció a la 

sistematització

Creativitat
i cooperació

Coproducció

Projectes 
transversals

Estratègia
relacional

Visió àmplia
dels recursos

Projectes 
integrals

sistematitzacióCoproducció
polítiques
públiques

Projectes 
tractors
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ROLS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL EN ESS
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a) El marc general

1. Recuperar el vincle entre 
l’economia i les necessitats de 
les persones

2. Concebre l’ESS com una 
economia alternativaeconomia alternativa

3. Actuar des d’un enfocament 
del desenvolupament local 
més integral i comunitari

4. Pressionar perquè es facin 
canvis a escala superior



b) El subjecte

5. Promoure l’autoorganització de la ciutadania 
perquè satisfaci de manera cooperativa algunes 
necessitats

6. Practicar una governança compartida

7. Reparar i regenerar el teixit comunitari7. Reparar i regenerar el teixit comunitari



c) L’ESS dintre els ajuntaments

8. Impregnar els 
ajuntaments d’ESS

9. Sensibilitzar en l’ESS
tècnics i políticstècnics i polítics

10. Cooperar entre les 
administracions i 
aprendre les unes de les 
altres



d) Els estils de fer ESS

11. Conèixer l’ESS local i 
escoltar-la és el primer pas

12. Coproduir les polítiques 
públiques d’ESS amb l’ESSpúbliques d’ESS amb l’ESS

13. No copiar sense més

14. Motivar, facilitar, 
connectar i pressionar són 
els principals rols



e) Les línies d’actuació per promoure l’ESS

15. Motivar les persones preemprenedores i 
emprenedores perquè engeguin iniciatives 
d’ESS

16. Atreure cap a l’ESS les microempreses i les 
PIME arrelades al territori

17. Contribuir a crear mercats per a l’ESS

18. Recooperar recursos ociosos

19. Impulsar eines per finançar l’ESS local

20. Promoure la intercooperació entre entitats 
de l’ESS

21. Promoure també les experiències 
sociocomunitàries d’ESS



Moltes gràcies!

www.economiasolidaria.catwww.economiasolidaria.cat
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www.economiasolidaria.catwww.economiasolidaria.cat


