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PLA de XOC 2015 d’Economia Cooperativa, Social i Solidària del Comissionat de 
l’Ajuntament de Barcelona 
 
Introducció 
La Comissió de Govern de l’Ajuntament, en data 16 de setembre, inicià una modificació 
del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’exercici 2015, que permetria 
disposar de 96 milions d’euros per invertir en polítiques socials i de millora dels 
equipaments i l’espai públic. Aquesta proposta englobava una sèrie d’actuacions 
executables durant el 2015, per orientar i donar resposta a les necessitats socials 
prioritàries de la ciutadania; i així d’entre elles destacaven els  3 milions d’euros en 
ocupació i impuls de l’economia cooperativa, social i solidària. En concret, 660.000 
euros de responsabilitat i proposta directa del Comissionat d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària. 
 
 
Organització 
La gestió municipal en l’àmbit del desenvolupament econòmic local, junt a la direcció 
política i tècnica de la primera tinença d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona 
responsable de les àrees de Treball i Ocupació, Economia, Consum, Comerç i Mercats, 
compta  amb l’assistència tècnica de l’ens instrumental, en la seva condició de societat 
de capital íntegrament municipal, Barcelona Activa SAU SPM.  
 
La implementació de, part important (dos terços), del PLA de XOC 2015 d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària del Comissionat de l’Ajuntament de Barcelona requerí 
d’una estructura d’execució pressupostària, tècnica i avaluadora. Aquesta la 
proporcionà la societat municipal Barcelona Activa, que rebé l’encàrrec i es coordinà, 
des de l’inici del procés, amb el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, 
per decidir i determinar els continguts i concrecions. Així la Comissió de Govern 
encarregar a Barcelona Activa l’execució de les accions (pressupostades en 420.000 €) 
del PLA de XOC 2015 d’Economia Cooperativa, Social i Solidària del Comissionat de 
l’Ajuntament de Barcelona, donant suport tècnic amb els seus propis recursos 
humans, tècnics i econòmics, en tot allò necessari per a garantir l’execució òptima, el 
desenvolupament, seguiment i avaluació. 
 
La resta d’accions han estat desenvolupades, directament, pel Comissionat d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària i la Gerència de Presidència i Economia. 
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Pla de Xoc 2015: FOMENT DE L'ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA  

 
Pressupost total 652.825,21 € 

  
Accions, amb encomana de gestió, a Barcelona Activa     

TOTAL ACCIONS Foment de L'ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA 420.000,00 € 

OCUPACIÓ 128.568,89 € 
EMPRESA 35.452,35 € 

EMPRENEDORIA 88.408,00 € 
FORMACIÓ (instrumental per a objectius Foment de  l'ECSS) 60.261,12 € 

Xarxa Municipis Economia Solidària  18.015,04 € 

Observatori d'avaluació, transferibilitat i planificació "Estratègia d'Altres Economies" 54.031,66 € 

Personal: Tècnic/a ECSS 10.405,00 € 
 

Accions Gerència de Presidència i Economia   
Subvenció directa ampliació conveni BICICLOT SCCL (Can Picó) 200.000,00 € 

    
Accions de suport a esdeveniments: Fira Consum Responsable, d'Economia Social i Solidària 32.825,21 

 
 Pla d’Actuació detallat d’accions, amb encomana de gestió, a Barcelona Activa  : 
FOMENT DE L'ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA  

El PLA de XOC 2015 d’Economia Cooperativa, Social i Solidària del Comissionat de 
l’Ajuntament de Barcelona pretén iniciar una actuació de foment, reforç, enfortiment i 
promoció de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària per contribuir a l’assoliment 
dels tres següents objectius de resposta a l’emergència socioeconòmica, prioritzada 
pel govern municipal en la mateixa modificació pressupostària: 

• Generar condicions per a l'ocupació estable 
• Promoure itineraris d'inserció sociolaboral 
• Combatre la feminització de la pobresa 

I mitjançant les següents cinc grans orientacions, en metodologies i horitzons: 

• Enfocament en l’Economia Cooperativa, Social i Solidària 
• Col·laboració pública comunitària i cooperativa 
• Territorialització prioritària d’aquells barris amb majors desigualtats diverses  
• Reforçar i enfortir  l’Economia Cooperativa, Social i Solidària que ja existeix  
• Promoure nous projectes de  l’Economia Cooperativa, Social i Solidària 
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OCUPACIÓ 128.568,89 € 

Projectes pilots d'acció sociocomunitària    
  101.832,77 € 

Projecte d'economia solidària a Barceloneta Proa a la mar 14.902,38 € 
Mercat Importa! Procés comunitari cap al desenvolupament de l’Economia Solidària 21.701,59 € 

Projecte de dinamització de l’economia solidària i cooperativa a l’Eix Pere IV del Poblenou 21.780,00 € 
Impuls Coop Sants. Projecte de dinamització cooperativa, social i solidària a Sants-Montjuïc 21.668,80 € 

Acció per a l’Impuls de l’Economia Solidària al Poble Sec 21.780,00 € 
 Ocupació Joves 6.171,00 € 

Disseny programa realització pràctiques professionals 6.171,00 € 
Materials I+D 10.565,12 € 

Disseny  Quadern Intervenció psicosociolaboral Joves 2.994,75 € 
impressió Quadern Intervenció psicosociolaboral Joves 1.701,87 € 

Estudi Inclusió de criteris a Clausules Socials 5.868,50 € 
Avaluació interna i transferència 10.000,00 € 

 

OCUPACIÓ 1. Projectes pilots d'acció sociocomunitària 

Aquestes actuacions pretenen desenvolupar unes actuacions, en format de projectes pilots 
transferibles a d’altres situacions, de foment de l’economia solidària, enfortint i promovent 
dinàmiques ja presents als territoris i que tenen una dimensió sòciocomunitària. Els 5 
processos són considerats projectes pilots que, durant el seu desenvolupament , són avaluats 
per ser transferibles a d’altres realitats prioritàries dels 73 barris (i altres 6 districtes) de la 
ciutat.  

• 5 processos sociocomunitaris de 5 barris (4 districtes) que pretenen desenvolupar 
l’economia solidària com a motor de transformació i reactivació del seu territori. Amb 
algunes diferències motivades per les seves particularitats territorials, les actuacions 
consisteixen en: 

 a) la detecció i diagnosi de les iniciatives socioeconòmiques del territori que practiquen 
l’economia solidària o s’orienten a fer-ho. 

 b) facilitar formació i assessoria per acompanyar-les en el desenvolupament 

 c) articular, mitjançant la intercooperació, productes i serveis de l’economia solidària ja 
existents (o en procés) per promoure i crear mercat social al territori del barri i/o districte. 

• 5 projectes i processos sociocomunitaris desenvolupats per la ciutadania organitzada: 

1) Barceloneta Proa a la Mar (Districte de Ciutat Vella)  

2) Eix Pere IV (Poblenou, Districte de Sant Martí)  
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3) Mercat Importa (Porta, Districte de Nou Barris)   

4) Economia Solidària Poble Sec (Poble Sec, Districte de Sants- Montjuïc)  

5) Impuls Cooperatiu de Sants (Sants, Hostafrancs, La Bordeta, Districte de Sants- 
Montjuïc) 

 

Es pretén: 

a) La participació i la implicació de veïnes i veïns  al disseny, execució i avaluació del foment de 
l’economia cooperativa, social i solidària, així com la promoció d’una xarxa integrada per tots 
els agents del projecte per intercanviar i avaluar experiències. 

b) L’impuls sociocomunitari  és necessari, per   catalitzar els processos participatius, impulsar 
noves iniciatives i crear sinergies orientades a multiplicar la capacitat de millora de la qualitat 
de vida urbana.  

c) Treballar de manera transversal amb altres àrees de l’Ajuntament i  els àmbits de 
descentralització administrativa (els  districtes i les seves àrees respectives). 

 

OCUPACIÓ 2. Joves 

Disseny programa realització pràctiques professionals 

PROVEÏDORA: HOBEST 

PRESSUPOST: Contracte menor – 6.171,00 €. IVA inclòs 

Programa de Pràctiques Professionals que acosta estudiants universitaris a empreses 
cooperatives.  

1)Identificació de Bones Pràctiques 

2)Captació oferta  dels serveis de pràctiques a 5 universitats implantades a BCN 

3)Captació agents prescriptors per fer arribar el programa a les empreses 

4) Definició elements de comunicació del programa 

5) Definició procediments i cost econòmic 

6) Jornada amb estudiants per donar a conèixer el programa 
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OCUPACIÓ 3. Estudi Inclusió de criteris a Clàusules Socials 

ANÀLISI DE SOLVÈNCIA TÈCNICA DE LA INCLUSIÓ DE CRITERIS ASG A LA PRESA DE DECISIONS 

PROVEÏDORA: Managing Complexity SL 

PRESSUPOST: Contracte menor – 5.868,50 €. IVA inclòs 

Anàlisi que permeti identificar totes les qüestions tècniques que cal considerar per poder 
desenvolupar un procediment operatiu que permeti incloure criteris ASG (criteris ambientals, 
socials i de bon govern)  en el procés de valoració i atorgament de les subvencions i que pugui 
ser implantat el març de 2016. 

L'anàlisi es concreta en un informe executiu que recull: 

1) Marc legal i estats de l'ASG en la presa de decisions de  les administracions públiques 

2) Anàlisi de paràmetres de solvència tècnica 

3) DAFO eines: Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, valoració 
Economia del Bé Comú i anàlisi SROI (Social Return On Investment) 

4) Conclusions i passes a seguir en el procés d'implantació 
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EMPRESA 35.452,35 € 

PROGRAMA A MIDA  21.296,00 € 
Programa d'enfortiment per a COOPERATIVES/ENTITATS DE DONES 21.296,00 € 

Materials I+D 4.156,35 € 
Materials divulgatius nova Llei Cooperatives (OAE + Ciutadania) 4.156,35 € 

Avaluació interna i transferència 10.000,00 € 
 

Aquestes accions pretenen ampliar el treball, ja consolidat, en l’acompanyament de creació de 
noves empreses, reforçant l’orientació cap a fórmules cooperatives i d’economia social i 
solidària  i prioritzant el combat a la feminització creixent de la pobresa i les desigualtats. 

EMPRESA 1. Programa d'enfortiment per a COOPERATIVES/ENTITATS DE 
DONES 

Claus per al creixement i la gestió de les cooperatives 

PROVEÏDORA: Col·lectiu Ronda , S.C.C.L 

PRESSUPOST: Contracte menor – 21.296,00 €. IVA inclòs 

Impulsar i acompanyar amb formació i recursos, 20 cooperatives  i organitzacions de 
l’Economia Social i Solidària (micros, petites i mitjanes) composades per dones ( o 
majoritàriament), amb recursos limitats, amb dificultats per accedir a finançament. Es pretén 
millorar el seu desenvolupament i les seves activitats i enfortir les seves capacitats i viabilitat. 
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Conjunt d’actuacions que pretenen ampliar el treball, ja consolidat, en l’acompanyament a 
persones , projectes i entitats en l’emprenedoria. Així, s’amplia les actuacions promovent que, 
l’emprenedoria,  sigui col·lectiva i cooperativa, i a la vegada s’obren les opcions a acompanyar i 
facilitar a persones i entitats cap l’emprenedoria col·lectiva i cooperativa . I com en l’àmbit 
d’Empresa, cal prioritzar el combat a la feminització creixent de la pobresa i les desigualtats. 
També, des de l’estudi d’iniciatives exitoses, es crea uns materials i dinàmiques per replicar-les 
arreu de la ciutat. 

 

EMPRENEDORIA 1. Programa d'aixecament per a 
COOPERATIVES/ENTITATS DE DONES 

PROVEÏDORA: en procés d’adjudicació 

PRESSUPOST: Negociat– 60.500,00 €. IVA inclòs 

Promoure la detecció i foment d'iniciatives emprenedores transformadores impulsades per 
dones en el camp de l'Economia Cooperativa Social i Solidària (ECSS), facilitant les eines 
específiques que permetin a les dones emprenedores, crear i consolidar la seva empresa en 
bones condicions tècniques i econòmiques. 

Actuacions destinades a 20 dones que estiguin liderant processos participatius en territoris i 
amb potencialitat d'activitat econòmica -empresarial en l'ECSS,  que incloguin:  

1)accions per detectar, difondre i seleccionar iniciatives  impulsades per dones emprenedores 
en ECSS. 

2)Disseny i execució d'una proposta d'intervenció per desenvolupar un programa de creació 
d'empreses d'ECSS de dones, que ha d'incloure accions formatives d'acompanyament per 
estudi de viabilitat econòmica 

3) Disseny metodologies innovadores i personalitzades per accions acompanyament que 
inclogui accions de capacitació en competències emprenedores des de perspectiva de gènere i 
dinamització de les experiències emprenedores i visites a les empreses 

EMPRENEDORIA 88.408,00 € 
PROGRAMA A MIDA  60.500,00 € 

Programa d'aixecament per a COOPERATIVES/ENTITATS DE DONES 60.500,00 € 
Materials I+D 17.908,00 € 

 Caixa d'eines "Economia solidària als barris" 17.908,00 € 
Avaluació interna i transferència 10.000,00 € 
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4) Dinars en xarxa i activitats de networking 

5) Coordinació del premi ""Millor iniciativa emprenedoria cooperativa, social i solidària 
femenina" 

EMPRENEDORIA 2. Caixa d'eines "Economia solidària als barris" 

PROVEÏDORA: Cooperativa ETCS 

PRESSUPOST: Contracte menor– 17.908,00 €. IVA inclòs 

Organització i dinamització de quinze sessions amb cinc tipus específics d’iniciatives d’ECSS (a 
raó de 3 sessions per tipus), arrelades als barris majoritàriament de la ciutat de Barcelona, 
perquè reflexionin sobre les seves pràctiques i es coneguin, comparteixin experiències i 
cooperin entre elles, amb l’objectiu de consolidar-les i enxarxar-les. Així: 

• Estimular la creació i elaboració d'una caixa d'eines ""Eines d'economia solidària als 
barris"" que conté tríptic informatiu i material d'ús respecte a 5 tipologies d'ECSS 

• Consolidació i dinamitzar un espai de coordinació i cooperació entre iniciatives d'ECSS 
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FORMACIÓ (instrumental per a objectius Foment de  l'ECSS) 60.261,12 € 

Patrocini  19.854,10 € 
Estarter 7.500,00 € 

Aposta Escola empresarial cooperativa 7.441,50 € 
Introducció a l'ECCS - Ciutat Invisible 4.912,60 € 

Formació 960,00 € 
Formació a personal tècnic BA / Ajuntament en llei de cooperatives 320,00 € 

FORMACIÓ EN ECCS a personal tècnic (districtes, etc) 640,00 € 
Materials I+D 29.447,02 € 

Estudi viabilitat per a l'Estalvi energètic  21.613,02 € 
Material Economia Transformadora 7.834,00 € 

Avaluació interna i transferència 10.000,00 € 
Accions que, prenent la formació com a element instrumental i necessari per orientar itineraris 
sòcio-laborals, donen suport a opcions formatives existents, se’n desenvolupen de noves per 
empoderant a les persones treballadores de l’Ajuntament i Barcelona Activa i es generen 
materials  útils per les mateixes i altres. També s’estudia la viabilitat i es dissenya un programa 
formatiu en un sector emergent amb impacte social i ambiental positiu. 

FORMACIÓ 1. Estudi viabilitat per a l'Estalvi energètic 

PROVEÏDORA: CIMNE 

PRESSUPOST: Contracte menor– 17.908,00 €. IVA inclòs 

Estudi de viabilitat tècnica i socioeconòmica: Ocupació sostenible i responsable amb estalvi 
energètic i producció renovable en edificis públics de Barcelona. ECOCUPACIÓ «Agents i 
Gestors Energètics en edificis municipals. 

Projecte estratègic per dinamitzar la creació d'aquest mercat potencial i ocupació associada -
ecocupació- iniciant-se, en primera fase,  edificis municipals.  Es pretén analitzar si es pot 
desenvolupar un projecte d'ocupabilitat a mig termini com a activador d'un mercat local de 
serveis d'estalvi energètic. Es voldria demostrar que es pot crear un ecosistema d'empreses, 
persones aturades i administració, que generin serveis d'estalvi energètic en un grup nombrós 
d'edificis públics, en una fórmula que sigui viable i sostenible a llarg termini, com a exemple, a 
estendre posteriorment a tota la ciutat. 

Analitzar:  

• la viabilitat de crear nous nínxols de treball sostenible i estable per a: tècnic/a auxiliar 
d'eficiència energètica; gestor/a energètic¸agent en sensibilització energètica en 
edificis.  

• Perfils laborals necessaris i pla formatiu associat 
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Xarxa de Municipis d’Economia Solidària   18.015,04 € 
 

Actuació que pretén, posar les bases per continuar, millorar i intensificar una estratègia 
metropolitana i territorial compartida, per fer de  l’Economia Cooperativa, Social i Solidària un 
dels instruments principals de superació de les desigualtats socials diverses i d’orientació d’un 
model sòcio-econòmic democràtic, just i sostenible per les persones i les seves vides.  

 

Accions d'avaluació, comunicació, transferibilitat i planificació  54.031,66 € 

Personal: Tècnic/a ECSS 10.405,00 € 
 

Les 5 línies d’actuació anteriors (Ocupació; Empresa; Emprenedoria; Formació; Xarxa de 
Municipis d’Economia Solidària) requereixen d’un seguiment i acompanyament que, d’una 
banda, comporta la contractació d’una persona tècnica. D’altra banda, es preveu 
desenvolupar, in itinere i posteriorment (abril-juny 2016), unes accions d'avaluació, 
comunicació, transferibilitat i planificació que necessitaran dotació pressupostària. Aquestes 
tenen per objectiu ampliar l’actuació a d’altres barris i d’altres districtes.  
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Accions Gerència de Presidència i Economia   

Subvenció directa ampliació conveni BICICLOT SCCL (Can Picó) 200.000,00 € 
 

SUBVENCIÓ MITJANÇANT CONCESSIÓ DIRECTA A L’ENTITAT Biciclot SCCL  PER LA 
REALITZACIÓ DEL PROJECTE/ACTIVITAT ANOMENAT Can Picó, economia social i espai de 
formació. 

La finalitat del projecte/activitat subvencionada és l’acceleració de la rehabilitació de Can Picó 
que ajudarà a consolidar el projecte del primer BiciHub de Barcelona, com espai de connexió 
de serveis per la mobilitat sostenible i la formació des de la economia solidaria. 

La millorar l’espai de treball de Biciclot , permetrà consolidar el projecte i, per tant, poder 
desenvolupar: 

• les propostes educatives,  
• de formació per la inserció socio-laboral  
• i de participació ciutadana establint aliances amb altres cooperatives, entitats de barri, 

fundacions i administracions.  
• Serveis i activitats formatives que tenen també una vessant productiva, d’inserció i de 

respecte al medi ambient mitjançant la valorització de residus provinents de bicicletes 
abandonades. 

 

L’acceleració de la rehabilitació de Can Picó es detalla en els principals apartats del pla d'acció 
primari d'inici de les obres: 

• Treballs d'acondicionament pel trasllat provisional dels magatzems de materials 
- tancaments, instal·lacions, alta de llicencia d'activitat i alta del vado 

- construcció de gàbies per apilar 

• Treballs de condicionament general, higienització i seguretat previs a la rehabilitació 
-altes de subministres, tancaments i seguretat, alta pòlissa d'assegurança i neteja. 

-compres i lloguer de materials, eines i maquinaria 

• Treballs de consolidació de la coberta i del terra de la nau 
-neteja i reforç de les encavallades de fusta, substitució de rasilles i teules 

-arrancat del moll de carrega i l'extracció de runes 

• Treballs de disseny i comunicació 
-disseny i edició de rètols exteriors informatius 

-organització i realització de l'acte de la primera pedra 
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Aquest projecte es considera d’interès social i públic rellevant pels següents motius: 

• Millorar la cohesió social de la ciutat .  Tal com ja va recollir el PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC INTEGRAL DE DEFINICIÓ I CONCRECIÓ DE L’EQUIPAMENT DE CAN PICÓ AL CARRER 
PERE IV, 58-60, té “l’ús d’equipament del tipus docent, cultural i recreatiu d’interès públic, 
social i comunitari” . Així l’acceleració de la seva rehabilitació permetrà activar, abans en el 
temps, aquest ús d’interès  públic, social i comunitari. 

• Apoderar persones i col•lectius en la superació de problemes i desigualtats 
mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives. Can Picó esdevindrà un petit 'cluster' de la 
bicicleta, un espai pioner i de referència estatal on conflueixin formació, reutilització, 
producció, educació i participació social en el marc de la mobilitat sostenible i l’economia 
solidària. Un espai de treball cooperatiu al servei de la ciutat. 

• Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat. A Can Picó es 
desenvoluparà la Fàbrica-Escola Rebiciclem:  un ventall de serveis i activitats formatives que 
tenen una vessant productiva, d’inserció i de respecte al medi ambient mitjançant la 
valorització de residus provinents de bicicletes abandonades. 

Dimensió socio-laboral, amb  formació mecànica a usuaris, escoles i instituts;  cursos de 
formació laboral que cerquen la integració socio-laboral de joves motivant contra 
l’abandonament dels estudis obligatoris (Programa de Formació i Inserció –PFI-especialitzat en 
la mecànica de la Bicicleta).  

Respecte pel medi ambient, amb la reutilització de materials de segona mà, classificació de 
residus per al reciclatge, sensibilització mediambientalment i facilitació de l’ús de la bicicleta 
com a mitjà de transport sostenible. 

• Promoure l’associacionisme i el voluntariat. Fomentar valors socials i culturals i 
formes de participació noves. Biciclot forma part, o coopera, en diferents federacions, 
associacions i xarxes que uneixen esforços per un desenvolupament sostenible, el consum 
responsable i l'economia solidaria, com la Xarxa d’Economia Solidària, la Federació de 
cooperatives de Treball de Catalunya (Sectorial d'Iniciativa Social), la Federació d’entitats Clot-
Camp de l’Arpa. 

• Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el sector privat. 

Els dos darrers anys en coordinació amb el Districte de Sant Martí i diverses entitats socials del 
territori, Biciclot està impulsant la creació de projectes d’emprenedoria a partir de la creació 
dels EOO (espais oberts d’oportunitats) i els CLERS (cercles d’empreses amb responsabilitat 
social del territori) d’on ha nascut el servei de BiciCom (Bicicletes Comunitàries del Clot-Camp 
de l’Arpa). 
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Accions Gerència de Presidència i Economia   

Accions de suport a esdeveniments: Fira Consum Responsable, d'Economia Social i Solidària 32.825,21 
 

Activitats de dinamització i sensibilització  21.721,92 € 
Subministres 5.988,29 € 

Publicitat a mitjans 5.115,00 € 
 

Activitats de dinamització i sensibilització a la Fira de Consum Responsable. Economia Social 
i Solidària de la plaça Catalunya del 19 de desembre  a 31 de desembre de 2015. 

CRIC, una associació amb 19 anys d’experiència en  la recerca, divulgació i la informació per 
promoure el consum conscient i transformador, ha proposat, coordinat i desenvolupat 
activitats de sensibilització sobre el consum responsable i l’economia solidària, per a la i durant 
la Fira a la plaça Catalunya del 19 de desembre 2015  a 31 de desembre de 2015. La Fira 
pretenia crear un espai per a productes, serveis i activitats, d’empreses i entitats, que 
permeten practicar un consum responsable i de proximitat i fan possible, a l’hora, una 
economia realment social i solidària. I, també, visualitzar i sensibilitzar els valors, principis i 
concepció de l’economia, consum i model de societat que sostenen l’economia solidària i el 
consum responsable.  
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Annex. Projectes pilots d'acció sociocomunitària 

PROJECTE: Projecte d’economia solidària a Barceloneta Proa a la Mar 

PROVEÏDORA: Associació Barceloneta Alerta 

PRESSUPOST: Contracte menor – 14.902, 38 €. IVA inclòs 

DATES D’EXECCUCIÓ: de gener a març/abril 2015 

 

SERVEIS D’ECONOMIA SOLIDÀRIA A LA BARCELONETA 

1) Serveis per atendre demandes relatives a l’economia social, solidària i cooperativa en el 
marc del Punt d’Informació i Orientació Laboral 

2) Serveis per a dinamitzar col·lectius i grups vinculats a l’economia social i solidària: plans de 
suport, seguiment i acompanyament. Grups de famílies, cooperativa de consum, col·lectiu 
d’artistes i artesans, comerç local.  

3) Elaboració d’un catàleg de recursos en economia social i solidària al barri de la Barceloneta: 
propostes, recursos humans, empreses, recursos institucionals per impulsar iniciatives 
d’ECSS o per impulsar dinàmiques d’intercooperació que reforcin al què ja existeix. 

4) Serveis de suport a espais de participació comunitària en temes d’economia social i 
solidària:  

- Pla Comunitari 

- Comissió d’Economia Social de Barceloneta Proa a la Mar 

- Projecte Cooperativa Segle XX.  

 

 

 

 

 

 

 



   
  Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària 
 
 

 
PROJECTE: Projecte de dinamització de l’economia solidària i cooperativa 
a l’Eix Pere IV del Poblenou 

PROVEÏDORA: Desenvolupament Comunitari SCCL 

PRESSUPOST: Contracte menor – 21.780, 00 €. IVA inclòs 

DATES D’EXECCUCIÓ: de gener a març/abril 2015 

 

SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA I COOPERATIVA EN L’EIX PERE  IV 

1. Accions de mapeig  d’espais  buits  i patrimonials potencials a l’eix viari de Pere IV, 
susceptibles d’allotjar possibles iniciatives i projectes d’economia social, solidària i 
cooperativa. 

2. Dinamització del procés de participació veïnal i d’actors socials dinamitzadors per recollir 
propostes  i projectes d’economia solidària i cooperativa: 

-  Processos participatius 

-  Jornades  

- Activitats culturals diverses que comportin el coneixement del territori 

- Activitats de millora en el paisatge urbà amb participació ciutadana 

- Accions per elaborar propostes de transformació urbana 

3. Accions d’assessorament i acompanyament als projectes d’economia solidària i cooperativa 
que sorgeixen al territori 
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PROJECTE: Acció per a l’Impuls de l’Economia Solidària al Poble Sec 

PROVEÏDORA: Associació Diàlegs 

PRESSUPOST: Contracte menor – 21.780, 00 €. IVA inclòs 

DATES D’EXECCUCIÓ: de gener a març/abril 2015 

 

 

ACCIONS PER A L’IMPULS DE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA AL POBLE SEC 

1) Elaboració d’una diagnosi participativa en el marc de l’economia solidària al barri de Poble 
Sec, identificant  agents,  xarxes, necessitats i propostes. 

2) Creació d’un servei del banc d’hores per a accions d’emprenedoria social del barri en tres 
dimensions: 

- Acompanyament psicosociolaboral 

-  Assessorament per a la viabilitat 

-  Formació en la gestió cooperativa i econòmica 

3) Dinamització d’una xarxa d’actors de l’economia solidària al Poble Sec  per reforçar la 
interelació: 

- Trobada amb actors d’economia solidària al barri i altres agents 

- Mapeig de les iniciatives d’economia social i comunitàries 

- Cartrografia de la xarxes i relacions de les iniciatives d’economia social i pràctiques 
d’economia comunitària . 
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PROJECTE: Mercat Importa! Procés comunitari cap al desenvolupament 
de l’Economia Solidària 

PROVEÏDORA: Federació Transforma Porta 

PRESSUPOST: Contracte menor – 21.701,59 00 €. IVA inclòs 

DATES D’EXECCUCIÓ: de gener a març/abril 2015 

 

SERVEIS DE SUPORT AL PROCÉS COMUNITARI CAP AL DESENVOLUPAMENT DE L’ECONOMIA 
SOLIDÀRIA A NOU BARRIS 

1. Serveis per consolidar i ampliar un espai catalitzador de l’Economia Social i Solidària al 
districte de Nou Barris. 

- Difusió i comunicació de l’Economia Social i Solidària al districte de Nou Barris 

- Dinamització de la participació d’entitats de l’Economia Social i Solidària en espais  comuns: 
Mercat Importa! 

2. Estudi-diagnòstic de l’Economia Social i Solidària al districte de Nou Barris, amb 
metodologia participativa: 

- Desenvolupament de sessions informatives  

- Mapeig de les iniciatives públiques i privades vinculades de l’Economia Social i Solidària 

- Desenvolupament de jornada participativa per a consensuar línies d’actuació. 

- Elaboració d’informe de les oportunitats de creació de projectes d’autocupació cooperativa 

3. Accions d’assessorament i formació per a  projectes col·lectius d’emprenedoria social i 
solidària i autocupació de Nou Barris. 
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PROJECTE: Impuls Coop Sants. Projecte de dinamització cooperativa, 
social i solidària a Sants-Montjuïc 

PROVEÏDORA: Associació Impuls Cooperatiu de Sants 

PRESSUPOST: Contracte menor – 21.688,80 €. IVA inclòs 

DATES D’EXECCUCIÓ: de gener a març/abril 2015 

 

SERVEIS DE DINAMITZACIÓ DE L’ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA A SANTS-
MONTJUÏC 

1) Serveis per a l’elaboració de la campanya de difusió de l’Economia Cooperativa i 
Comunitària de Sants-Montjuïc: 

- Elaboració de materials promocionals, catàlegs, anuncis de premsa, adhesius... 

- Coordinació de la campanya 

2) Serveis per a la realització d’una Jornada per donar a conèixer les iniciatives de 
cooperatives i de mercat social al col·lectiu veïnal 

- Elaboració de materials de comunicació i accions de difusió 

- Coordinació d’activitats: parades, tallers , activitats lúdiques, taules rodones. 

3) Serveis d’acompanyament  tècnic i formatiu en la constitució d’una iniciativa 
d’economia comunitària de Can Batlló o l’Engranatge de la Marina 

4) Serveis per a la promoció de la intercooperació de les iniciatives d’economia social i 
solidària de Sants-Montjuïc: 

- Actualització continguts web www.sants.coop 

- Dinamització dels espais de trobada per generar processos d’enxarxament d’iniciatives 
existents 

- Informe de propostes d’integració socioeconòmica  per  a la integració d’un grup 
cooperatiu.  

 

 

 

http://www.sants.coop/


   
  Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PLA de XOC 2015 d’Economia Cooperativa, Social i Solidària del Comissionat de l’Ajuntament de Barcelona
	Introducció
	Organització


