
 

  

 

PLA DE DINAMITZACIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 

PLA OPERATIU 2017 

 

 

 
 



 

2 

PLA OPERATIU DE L'ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA 2017 

 

El Prat de Llobregat,  Municipi Cooperatiu 

El Prat de Llobregat és un "Municipi cooperatiu". Un municipi compromès amb l'economia social i cooperativa. Una economia socialment responsable, 

basada en els valors de la solidaritat, la col·laboració, la democràcia en la pressa de decisions i la sostenibilitat en la producció de béns i  la prestació de 

serveis. L'economia social i cooperativa situa a la persona i el seu treball i necessitats en el centre del projecte.  

El Pla d’A ió Mu i ipal -19 (PAM) conté un enunciat específic, anomenat “uport a l’e o o ia so ial i ooperativa  o  t o e  e u iats els 

principals objectius municipals en aquest àmbit:  

 Consolidació del Prat com a municipi cooperatiu : Impulsar, en col·la o a ió a  el se to , u  pla di e to  de l’e o o ia so ial i oope ativa, 

com a referent de les polítiques municipals de suport al cooperativisme i a la innovació en economia social, cooperativa i solidària.  

 Posada e  a a d’u a i u ado a de p oje tes d’e o o ia oope ativa i i ova ió so ial a la ost a iutat : En col·laboració amb el sector, 

p o ou e  la posada e  a a d’u a i u ado a d’i ova ió so ial ue al e gui i ajudi a posa  e  a a p oje tes d’e o o ia so ial, 

cooperativa i solidària.  

 Acords amb cooperatives de serveis financers :  A  l’o je tiu de fa ilita  p ste s i avals pe  posa  e  a a p oje tes oope atius i 

d’e o o ia so ial, esta li e  a o ds a  oope atives de se veis fi a e s.  

 P og a a de supo t a l’e o o ia so ial : Es t a ta d’u  p og a a de ajuts di e tes itja ça t pla s d’o upa ió pe  i pulsa  p oje tes lo als 

d’e o o ia so ial ue ti gui  pote ial pe  ge e a  llo s de t e all esta les o ti gui  pote ial d’i se ió la o al. 
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Un Pla per a la dinamització de l'economia social desenvolupat en col·laboració amb el sector: 

 Al Prat, en el marc de la Taula de l'Economia Social i Cooperativa del Prat de Llobregat, on hi participen, ju t a  l’Aju ta e t, entitats i 

e p eses de l’e o o ia so ial de la ciutat. 

 A nivell supramunicipal, participant activament en diferents xarxes: Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, Municipis Cooperatius del Baix 

Llobregat, Xarxa d'innovació social i col·laborativa del Baix Llobregat i Xar a de Mu i ipis per l’E o o ia so ial i solidària de Catalu a  

 

El Pla operatiu té com a Objectiu General difondre els valors cooperatius, donar suport a la posada en marxa de nous projectes i consolidar i fer créixer el 

teixit de l'economia social i cooperativa en el nostre municipi.    
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Eixos de treball: 

Eix 1:  Estructuració i organització del sector 

Objectius específics:  

1.1. Consolidar la col·laboració e t e l’Aju ta e t i les entitats, organitzacions i empreses del sector per fomentar, dinamitzar i consolidar 

l'economia social i cooperativa en el Municipi 

1.2. Participar, de manera col·laborativa, e  l’est u tu a ió i consolidació del sector a nivell supramunicipal. 

 

Eix 2. Divulgació i reconeixement del sector  

Objectiu específics:  

2.1. Difondre el model de l'economia social i cooperativa entre estudiants de diferents nivells educatius 

2.2. Difondre el model de l'economia social i cooperativa entre els usuaris del Centre de Promoció Econòmica 

2.3.  Promoure l'economia social i cooperativa entre les persones emprenedores  

2.4. Do a  a o i e  les a a te ísti ues espe ífi ues de l’e o o ia so ial i cooperativa entre l’o ga itza ió de l’Aju ta e t 

2.5. Difondre el  model de l'economia social i cooperativa entre la ciutadania en general 

. . Do a  a o i e  les o vo at ies a su ve io s pe  a l’a plia ió i di a itza ió del se to  

2.7. Difondre, a través dels mitjans de comunicació, l’e o o ia so ial i oope ativa i les ei es i recursos de suport disponibles 
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Eix 3.  Enfortiment del sector 

Objectius específics:  

. . Fa ilita  a les e p eses d’e o o ia so ial, oope ativa i solidà ia l'a s a p og a es fo atius 

3.2. Donar suport a projectes de promoció, capacitació i emprenedoria en l'àmbit de l'economia social, desenvolupats per entitats locals del 

sector 

. . Fa ilita  l’a s de les e p eses d’e o o ia so ial i oope ativa als ajuts pú li s i al fi a ça e t 

 

Eix 4.  Creació de nova activitat. Noves oportunitats 

Objectius específics:  

. . P o ou e la ge e a ió de p oje tes d'i ova ió so ial i la ea ió d’e p eses d’e o o ia so ial i cooperativa 

4.2. Dete ta  í ols  d’oportunitat per al desenvolupament de p oje tes i i i iatives e  l’à it de l’e o o ia so ial
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1.- EIX: Estructuració i organització del sector 

 

Objectius específics: 

1.1.   Co solidar la ol·la ora ió e tre l’Aju ta e t i les e titats, orga itza io s i e preses del se tor per fo e tar, di a itzar i consolidar 

l'economia social i cooperativa en el Municipi 

 

 

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS I 
AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

1.1.1. Taula de l'Economia 

Social i Cooperativa del Prat 

 

 Avaluació del Pla Operatiu 2016 

 Pla Operatiu 2017 

 Seguiment del Pla Operatiu 2017 
 
 
 
 

 Compartir i mantenir una base de 
dades per a millorar la coordinació i el 
coneixement del sector 

 Organitzar activitats conjuntes pel 
coneixement mutu de les entitats del 
sector. 

 

Març 
 

Novembre 
 
 
 
 

Anual 

Àrea de Promoció 

Econòmica,Comerç i 

Ocupació del 

Ajuntament del Prat 

(APECO) 

Entitats 

Associacions 

Empreses 

Cooperatives 

 

APECO 
Entitats 
Associacions 
Empreses 
cooperatives 

Àrea de Promoció 

Econòmica,Comerç 

i Ocupació del 

Ajuntament del 

Prat (APECO) 

 

Nre.  
assistents a la 
Taula 
Nre. reunions 
 
 
 
 
Nre. 
Consultes  
Base de dades  

1.1.2. Taula de treball per a 

la coordinació i aplicació de 

mesures per a la contractació 

pública municipal, social i 

èticament responsable 

 Ela o a ió d’u a guia pe  a u a 
contractació pública social i èticament 
responsable de l’Aju ta e t del P at. 
Implementació de les clàusules.   

Anual Ajuntament Ajuntament Ajuntament Nre.  
empreses 
socials 
adjudicatàries 
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1.2. Parti ipar, de a era ol·la orativa, e  l’estru tura ió i o solida ió del se tor a ivell supra u i ipal 

 

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS I 
AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

1.2.1. Ateneu 

Cooperatiu del 

Baix Llobregat 

 

Posada e  a a de l’Ate eu Coope atiu del Bai  
Llobregat: Taula Territorial de l’Ate eu Cooperatiu del 
Baix Llobregat.  

Projectes gestionats per  Ajuntament i entitats del Prat:  

Ajuntament/ APECO 

 Jornada internacional de bones pràctiques  

d’e o o ia so ial i oope ativa e  l’à it 
agroalimentari  

 Tallers de sensibilització adreçats a Societats 

Civils Particulars (SCP) i emprenedors/res 

 Suport a la posada en marxa de cooperatives 

 

Cooperativa Obrera de Viviendas (COV) 

 Jornada so e el oope ativis e d’habitatge  

 Jornada de portes obertes a la COV   

 Sessions de difusió del cooperativisme 

d’ha itatge 

 

Gats 

 Incubació de projectes comarcals al Labesoc 

 “ego a Es ola d’Estiu de la XE“ 

Anual 
 
 
 
 
 
 
 

Maig 
 

Anual 
 

Anual 
 
 
 
 

Maig 
 

Maig 
 

Anual 
 
 

Anual 
 

Juliol 

Consell Comarcal   

 

39 entitats i 

ajuntaments 

(Socis Agregats i 

Col·laboradors) 

Entitats i 

Ajuntaments  

(socis 

Agregats) 

 

 

 

 

 

Ajuntament 

 

 

 

 

 

COV 

 

 

 

 

 

 

 

GATS 

Generalitat 

 Ajuntaments i 

entitats (socis 

Agregats)  

 

 

 

 

 

Generalitat 

Ajuntament 

 

 

 

 

Generalitat 

COV 

 

 

 

 

 

 

Generalitat 

GATS 

Nre. reunions de 

la Taula 

Nre. assistents 

 

 

Nre. bones 

pràctiques 

Nre. sessions 

Nre. assistents 

Nre.  assessor. 

Nre. cooperatives 

 

Nre.  assistents x 

activitat 

 

Nre. visitants 

Nre.  sessions 

Nre.  assistents  x 

activitat 

 

 

Nre. projectes 

Nre. cooperatives 

Nre.  sessions 

Nre.  assistents  
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ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

1.2.2. Municipis 

Cooperatius del 

Baix Llobregat 

 

Programa Mu i ipis ooperatius 2  

 MAIG COOPERATIU 2017 

 Exposició itinerant  sobre economia social  en  fires  

i esdeveniments locals  

 Posada en marxa d’u   instrument de suport al 

finançament adreçat a les e titats d’economia 

social en col·laboració amb la Fundació Coop57 

 

 
 

Maig 
 

Anual 
 
 

Anual 

Federació de 

Cooperatives 

de Treball 

(FCT) 

Municipis 

Cooperatius: 

Sant Boi,  

El Prat, 

Viladecans 

Sant Joan 

Despí 

Vallirana 

FCT 
Municipis 

Cooperatius 

 

 

Fundació 

Coop57 i  

Fundació Seira  

Diputació de 
Barcelona 
Ajuntaments 
(Municipis 
Cooperatius) 
Coop57 
Fundació Seira 

 
 
Nre. activitats 
Nre. assistents 
x activitat 
 
Nre. exposicions 
 
Nre.  projectes 
amb suport del 
instrument 
financer 

1.2.3. Xarxa 

Municipis per 

l’e o o ia so ial 
i solidària 

(XMESS) 

 Constitució de la Xarxa  

 Elaboració i implementació del Pla de Treball 2017 

Març 
 

Anual 

40 Ajuntaments 

de Catalunya 

 

Ajuntaments 

participants 

Ajuntaments 

participants 

Nre. trobades 

Nre. activitats 

Nre. assistents  

x activitat 
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ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS I 
AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

1.2.4. Xarxa 

d'Innovació social i 

col·laborativa del 

Baix Llobregat 

Progra a d’a tivitats de la xarxa:  

  P oje te Co p o ís pe  la i ova ió so ial  
itineraris i derivacions centres i espais  carnet 

o adget digital a i ovado s so ials  pe  
reforçar identitat/marca... 

 BI“’ 7: A ele ado a i o u s de 
reconeixements de prototips d'experiències 

i/o iniciatives d’i ova ió so ial a la Co a a 

 Testing comarcal noves fórmules: 

Matchfunding, innovació social digital... 

 Trobades i dinàmiques de transferència 

d’e pe i ies d’i ova ió so ial a la o a a 

 Social Innovation Jam 2017 Baix Llobregat. 
Lliurarien els premis i reconeixements del 
BI“’ 7 

 

Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

Ajuntaments:   
 El Prat                          
Viladecans 

Sant Feliu Innova 
(Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Llobregat) 

Coboi 
(Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat) 

Citilab Cornellà 

Agència  Innobaix 

Fundació  Ciutat 
de Viladecans 

Universitat 
Politècnica de 
Catalunya (UPC) 

Ajuntaments i 
entitats 
participants 

Diputació de 
Barcelona 

Nre. trobades  

Nre. activitats 

Nre. assistents 
x activitat 
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2.- Divulgació i reconeixement del sector 

Objectius específics: 

2.1.      Difondre el model de l'economia social i cooperativa entre estudiants de diferents nivells educatius 

 

 

            

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.1.1. Sensibilització sobre 

l'economia social i 

cooperativa amb estudiants 

Programa de Formació i 

Inserció (PFI/PTT) 

 Seminaris de creació d'empreses adreçats  
a alumnes del Programa  PFI/PTT (IES Illa 
de Banyols) 

 Tutorització dels plans d'empresa 
realitzats pels alumnes del Programa  
PFI/PTT. 

 Concurs de projectes-idees entre els plans 
d'empresa realitzats  

 Participació als Premis El Prat Empren  

Octubre 
Novembre 

APECO 
 

Departament 

d'Educació 

Ajuntament 

(DEA) 

APECO 
 
 

APECO 
 

Nre.  seminaris  
Nre. alumnes 
participants 
 
Nre. plans 

d'empresa 

finalitzats 

Nre. projectes  

2.1.2.   Sensibilització sobre 

l'economia social i 

cooperativa amb estudiants 

de Cicles Formatius de Grau 

Mig (CFGM) 

 Projecte Fes Coop!  (Aracoop): sessions de 
sensibilització en economia social i 
cooperativa ad eçada a alu es d’i stitut 

 

 Sessió de sensibilització a INS Les Salines  

Curs 
escolar 

APECO 
Aracoop 
Federació de 
Cooperatives 
de Treball 
(FCT) 

APECO 
DEA  
Instituts CFGM 
FCT 

Aracoop 
 
FCT 

 

Nre. instituts 
participants 
 
Nre. sessions 
 
Nre. alumnes  

 

2.1.3.  Sensibilització sobre 

l'economia social i 

cooperativa amb estudiants 

dels Ce tres d’E se a e t 
(Primària). 

 Projecte Cultura E pre edora a l’Es ola  
adreçat a  alumnes del cicle superior de 
primària 

 

Curs 
escolar 

APECO 
DEA 
 
Diputació  
 
Fundació Seira 

APECO 
DEA 
Centres  
 

 

Diputació de 
Barcelona 

Nre. centres 
participants 
 
Nre. alumnes 
participants 
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 2.2.      Difondre el model de l'economia social i cooperativa entre els usuaris del Centre de Promoció Econòmica 

 

 

2.3.      Promoure l'economia social i cooperativa entre les persones emprenedores  

 

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.2.1. Sensibilització sobre 

l'economia social i 

cooperativa adreçada als 

participants de polítiques 

actives del Centre de 

Promoció Econòmica 

 Sessions informatives sobre  el model 
d’economia social i cooperativa adreçades  
als beneficiaris dels programes de 
formació i treball  

Anual APECO 
SOC 
AMB 
Diputació 

 

APECO 
Aposta 

 

FCT 
 

Nre. sessions 
informatives 
 
Nre. Alumnes 
participants 

 

2.2.2. Cooperativa simulada 

en el marc del Treball als 

Barris 

 

 Sessions de suport per la generació de la 
cooperativa simulada 

 Visita al Labesoc 

Semestral APECO 
SOC 

 

APECO 
Aposta 

 

FCT 
 

Nre. sessions 
informatives 
 
Nre. alumnes 
participants 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.3.1. Estímul del model 

d’e o o ia so ial i 
cooperativa 

 Premi  "El P at E p e  al millor pla 

d’e p esa d’economia social i cooperativa  

Desembre APECO APECO APECO Nre. projectes 
presentats 

2.3.2.Sensibilització per a 

persones emprenedores 

 Sessió de sensibilització economia social i 

cooperativa per a persones emprenedores 

 

 Accions Aracoop de sensibilització per a 

emprenedors 

 
Maig 

 
 

Anual 

APECO APECO Diputació de 
Barcelona 

 
 

ARACOOP 

Nre. sessions  
 
Nre. assistents  

x activitat 
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2.4.   Do ar a o i er les ara terísti ues espe ífi ues de l’e o o ia so ial i ooperativa e tre l’orga itza ió de l’Aju tament 

 

2.5.   Difondre el  model de l'economia social i cooperativa entre la ciutadania en general 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.4.1.Sessions difusió per a 

personal municipal  

 Jornada de treball adreçada a regidors i 

personal tècnic  sobre les empreses de 

l’e o o ia so ial, solidà ia i oope ativa 
com a possibles proveïdors de 

l’ad i ist a ió lo al 

 

Segon 
Semestre 

APECO 

Ajuntament-

Organització 

 

APECO 
 

Ajuntament-
Organització 

APECO 
 

Nre. assistents   

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.5.1. Maig Cooperatiu  

 

Programa de difusió de l’e o o ia so ial i 
cooperativa entre la ciutadania del Baix 

Llobregat. Activitats al Prat:  

Primera setmana:  activitat obertura + Foro 

inte a io al Ha ie do políti a ju tos  de la 
Fu da ió Catala a de l’Esplai + Festa Esplai. 

Segona setmana:  Activitat formació catàleg 

Diputació + Acte i jornada  Labesoc i portes 

obertes.  

Tercera setmana: Jornada cooperativisme 

habitatge COV + Vitamina + Festa de la COV 

Quarta setmana:  Jornada internacional de 

o es p à ti ues  d’e o o ia so ial i 

Maig APECO 

 

Taula de 
l'Economia 
Social i 
Cooperativa 
del Prat. 

 

Xarxa 
Municipis 
cooperatius 

Federació de 
Cooperatives 
de Treball 

 Ateneu 

Cooperatiu del 

APECO 
 
Municipis 
cooperatius   
 
Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 
 
Entitats i 
cooperatives 

APECO 
 
Diputació 
(Municipis 
cooperatius) 
 
Generalitat 
(Ateneu 
Cooperatiu) 
  
Municipis 
Cooperatius 
 
Associats a 
l’Ate eu 
Cooperatiu  

 

Nre. activitats 
programades 
a cada 
municipi 
 
Nre. activitats 
programades  
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coope ativa e  l’à it ag oali e ta i a  la 
pa ti ipa ió d’Espigolado s, Ag ogats, 
Cooperativa Agrícola i Cassià Just. Acte final 

amb portes obertes a Cal Tudela 

Baix Llobregat 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.5.2. Fira de l’Ate eu 
Cooperatiu del Baix 

Llobregat 

Fira de l’e o o ia so ial i oope ativa del Bai  
Llobregat, en el marc de la Fira Avícola del 
Prat. 

Desembre APECO 

 

Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 

APECO 
 

Ateneu 
Cooperatiu 

del Baix 
Llobregat 

APECO 
 

Generalitat 
(Ateneu 

Cooperatiu del 
baix Llobregat) 

Nre . entitats i 
cooperatives 
participants 
 
Nre. activitats  
 
Nre. participants 
x activitat 
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2. . Do ar a o i er les o vo at ries a su ve io s per a l’a pliació i dinamització del sector 

 

2.7.      Difondre, a través dels mitjans de o u i a ió, l’e o o ia so ial i ooperativa i les ei es i re ursos de suport dispo i les 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.6.1.  Subvencions per a la 

di a itza ió d’e preses  
de l’e o o ia so ial i 
cooperativa . 

Convocatòria de subvencions adreçada a 

empreses de l’e o o ia so ial i oope ativa 
per a la divulgació i dinamització del sector.  

 

 

Anual APECO 

 

Empreses i 

associacions 

de l’e o o ia 
social i 

cooperativa 

 

APECO 

 

Nre. beneficiaris 
 
Nre. projectes 
subvencionats 
 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.7.1.Publicació en els 

mitjans de comunicació de 

notícies i articles referents a 

l'economia social i 

cooperativa 

Butlletí Municipal, El Prat Radio, Secció fixa al  

Web i Newsletter CPE, Noticies xarxes socials,  

 

Publicació al web de la xarxa Catalunya 

Emprèn, Federació de Cooperatives de treball, 

i d'altres mitjans del sector 

 

Renovació apa tat d’E o o ia “o ial de la 
e  de l’Aju ta e t.  

Anual -APECO 

- Mitjans de 
comunicació 
local: Premsa, 
Prat Radio i 
Prat TV.  

-Federació 
Cooperatives 
de Treball 

-Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 

APECO 
 
Taula 
economia 
social i 
cooperativa  
 
Ateneu 
Cooperatiu 
del Baix 
Llobregat 

Ajuntament  Nre. notícies i 
articles  
publicats 
 
Nre. entrevistes 
i reportatges 
realitzats 
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3.- Enfortiment del sector 

 

Objectius específics: 

3.1.         Fa ilitar a les e preses d’e o o ia so ial, ooperativa i solidària l'accés a programes formatius 

 

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

3.1.1. Pla de formació 

adreçada al sector de 

l’e o o ia so ial i 
cooperativa 

 Detecció de les necessitats formatives de les 

cooperatives i empreses de l’e o o ia so ial, 
a t av s d’u  üestio a i de e ollida de 
dades.  

 Pla de formació anual 2017. Cursos de 

fo a ió pe  a e es d’e titats i 
cooperatives: Gestió social cooperativa, 

màrqueting i comercialització, 

Desenvolupament d'habilitats personals i 

directives, Gestió empresarial...  

Febrer 
 
 
 
 
 

Anual 
 

 

APECO 

Entitats 

APECO 
 
Aposta 
 
Entitats 

APECO 
 

Diputació 

Nre. qüestionaris 
 
Nre. accions 
formatives 
 
Nre. participants 
x activitat 

3.1.2. 2ª Es ola d’Estiu de 
l'Economia Social i Solidària 

del Prat, organitzada per la 

Fundació Esperanzah 

 

 P og a a de l’Es ola d’Estiu: e ades, talle s, 
conferències, trobades....  

 

Juny-Juliol Xarxa 
Economia 
Solidària (XES) 
 
Fundació 
Esperanzah 

XES  
 

Fundació 
Esperanzah 

Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 

 
Fundació 

Esperanzah 

Nre. activitats, 
tallers, 
formacions 
 
Nre. assistents 
x activitat  
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3.2.     Donar suport a projectes de promoció, capacitació i emprenedoria en l'àmbit de l'economia social, desenvolupats per entitats locals del sector 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

3.2.1. Proje te Fo e t de 
l’o upa ió a través de 
l’e o o ia so ial  de Saó 

Prat 

 Signatura Conveni 2017 

 Reunions de coordinació i seguiment 

Abril 
 

Anual 

APECO 

SAO Prat 

SAO 
Prat 

APECO Nre. reunions 
Nre. contractes  
Nre. insercions 

3.2.2. Projecte  Cal Tudela  

de Cuina Justa-Fundació 

Cassià Just 

 Signatura Conveni 2017 

 Reunions de coordinació i seguiment 

Abril 
 

Anual 

APECO 
 

Fundació 
Cassià 

Just 

 
 

Fundació 
Cassià 

Just 

APECO Nre. reunions 
Nre. contractes 
Nre.  insercions 

3.2.3. Proje te Les 
ostureres del Bai  del 

Centre de Promoció Social 

Francesc Palau 

 Signatura Conveni 2017 

 Reunions de coordinació i seguiment 

Abril 
 

Anual 

APECO 

CPS Francesc 

Palau 

 
 

CPS Francesc 
Palau 

APECO Nre. reunions 
Nre. contractes 
Nre.  insercions 

3.2.4. Proje te d’E o o ia 
Social i Solidària de la 

Fundació Catalana de 

l’Esplai 

 Signatura Conveni 2017 

 Reunions de coordinació i seguiment 

Abril 
 

Anual 

APECO 

Fundesplai 

 
 

Fundesplai 

APECO Nre. reunions 
Nre. contractes 
Nre.  insercions 

3.2.5. Projecte de l’o rador  
de Sant Cosme de 

l’Asso ia ió Espigoladors 

 Signatura Conveni 2017 

 Reunions de coordinació i seguiment 

Abril 
 

Anual 

APECO 

Associació 

Espigoladors 

Associació 
Espigoladors 

APECO Nre. reunions 
Nre. contractes 
Nre.  insercions 
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3.3. Fa ilitar l’a és de les e preses d’e o o ia so ial i ooperativa als ajuts pú li s i al fi a ça e t 

 

 

 

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

3.3.1. Instrument de suport 

al finançament de projectes 

en el sector de l’economia 

Social i cooperativa 

Posada en marxa d’u  instrument de suport 

al finançament de projectes desenvolupats 

per entitats, empreses i persones 

emprenedores en el sector de l’e o o ia 
social i cooperativa 

 

Anual  Ajuntaments 
de la xarxa de 
municipis 
cooperatius del 
Baix Llobregat 

Federació de 
Cooperatives de 
Treball 

Coop 57  

 Fundació 
Coop 57 

Fundació Seira 

 Ajuntaments 
de la xarxa de 
municipis 
cooperatius del 
Baix Llobregat 

Federació de 
Cooperatives de 
Treball 

Coop 57  

 Fund. Coop 57 

Fundació Seira 

 

 Ajuntaments de la 
xarxa de municipis 
cooperatius del 
Baix Llobregat 

Federació de 
Cooperatives de 
Treball 

Coop 57  

 Fundació Coop 
57 

Fundació Seira 

 

Nre.  entitats 
beneficiàries  
 
Nre. empreses 
cooperatives 
beneficiàries 
 
Nre. nous 
projectes  
d’e p e edo ia  
social 
beneficiaris  

3.3.2. Difusió informació 

sobre ajuts i finançament 

Re ull i difusió d’i fo ació  sobre 

recursos i ajuts adreçats al sector.  

Assessorament en els tràmits 

Anual APECO 
 
Taula de 
l’e o o ia 
social i 
cooperativa 
del Prat 

APECO APECO Nre. informacions 
derivades 
 
Nre. 
assessoraments 
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4.- Creació de nova activitat. Noves oportunitats 

 

Objectius específics: 

4.1.    Pro oure la ge era ió de proje tes d'i ova ió so ial i la rea ió d’e preses d’e o o ia so ial i cooperativa 

 

 

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

4.1.1. Laboratori 

incubadora de projectes 

d'innovació social i solidària 

LABESOC.   

Signatura Conveni 2017 

Definició, desenvolupament, consolidació i 

posada e  a a de p oje tes d’e o omia 

social i solidària  

 

Acompanyament a les entitats i cooperatives 

per al seu creixement en el marc de 

l’e osiste a  Plegats .  
 

Assessorament i intercooperació 

 

 

Anual APECO 

GATS 

Ateneu 

Cooperatiu del 

Baix Llobregat 

GATS APECO 

Ateneu 

Cooperatiu del 

Baix Llobregat 

GATS 

Nre. projectes 
incubats 
 
Nre. projectes 
constituïts  

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

4.1.2.  Assessorament per a 

la creació de cooperatives 

Assessorament individualitzat a càrrec del 

Servei de Creació d'Empreses del CPE.  

Anual APECO APECO APECO Nre. 
Assessoraments 
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4.2.        Dete tar í ols  d’oportu itat per al dese volupa e t de proje tes i i i iatives e  l’à it de l’e o o ia so ial 

 

 

 

4.1.3.  Assessorament per a 

la creació de cooperatives  a 

través del Programa 

Aracoop 

Programa Aracoop de suport a la creació i 

consolidació de cooperatives:  creació,  

creixement, internacionalització etc. . 

Anual Aracoop Aracoop Aracoop Nre. activitats 
 

Nre. assistents 
x activitat 

4.1.4.  Assessorament per a 

la creació de cooperatives 

de la Federació de 

Cooperatives de Treball de 

Catalunya 

“essio s d’i i ia ió i a o pa ament Anual Federació de 

Cooperatives 

de Treball 

(FCT) 

FCT FCTC Nre. activitats 
 

Nre. assistents 
x activitat 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

4.2.1. Estudi d’oportunitats 

per a l’economia social i 

cooperativa en el territori 

Tancament de  l’estudi Dete ió 
d’opo tu itats de l’e o o ia so ial als 
municipis cooperatius del Baix Llobregat. 

Compartir la diagnosi i les conclusions de 

l’estudi, tot  i o po a -les als treballs i 

o je tius de l’Ate eu Coope atiu del Bai  
Llobregat  

Identificar idees de negoci  per desenvolupar 

p oje tes e  el a p de l’e p e edo ia so ial. 

Març 
 
 
 

 
Anual 
 
 
 
 
Anual 

APECO 

Municipis 

Cooperatius 

Ateneu 

Cooperatiu 

del Baix 

Llobregat 

APECO 

Municipis 

Cooperatius 

Ateneu 

Cooperatiu 

del Baix 

Llobregat 

 

Consultora 

Integral 

 

Municipis 

Cooperatius 

Diputació  
 
 

Lliurament 
estudi 
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Amb la participació de les entitats de la Taula de l’E o o ia “o ial i Coope ativa del P at de Llo egat:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de:  



                         

CALENDARI DEL PLA OPERATIU DE L'ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA 2017  
M1 

 
M2 

 
M3 

 
M4 

 
M5 

 
M6 

 
M7 

 
M8 

 
M9 

 
M10 

 
M11 

 
M12 

Eix 1:  Estructuració i organització del sector 
 
OBJECTIU 1 
 

Taula de l'Economia Social i Cooperativa del Prat 

Avaluació del Pla Operatiu 2016 i Aprovació  Pla Operatiu 2017             

Seguiment del Pla Operatiu 2017             

Compartir i mantenir una base de dades per a millorar la coordinació              

Organitzar activitats conjuntes pel coneixement mutu de les entitats del sector             

Taula de treball per a la coordinació i aplicació de mesures per a la contractació pública municipal, social i èticament responsable 

Document mesures de caràcter social a introduir en la contractació municipal                         

OBJECTIU 2 
 

Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat 

COV  Jo ada de l’Ha itatge Coope atiu                         

(COV) “essio s de se si ilitza ió e  dife e ts u i ipis pe  difo d e l’ha itatge oope atiu.                          

(GATS)  Seguiment de projectes comarcals al Labesoc             

(GATS)  “ego a Es ola d’Estiu de la XE“             

Aju ta e t/ APECO   Jo ada i te a io al  d’i ova ió i o es p à ti ues e  el se to  ag oali e ta i di s el MAIG COOPERATIU              

Aju ta e t/ APECO   Espai de l’E o o ia “o ial i Coope atiu a la Fi a Aví ola 7             

(Ajuntament/ APECO)  Activitat de dinamització adreçada a SCP             

(Ajuntament/ APECO) Activitat de dinamització adreçada a emprenedors             

Municipis Cooperatius del Baix Llobregat 

MAIG COOPERATIU 2017                         

Exposició itinerant per les fires dels municipis o grans esdeveniments locals                          

Posada e  a a de l’i st u e t de fi a ça e t pe  les e titats d’E o o ia “o ial a  la Fu da ió Coop57             

Xar a Mu i ipis per l’e o o ia so ial i solidària XME““  

Constitució de la xarxa                          

Coordinació de les accions de visibilització, formació i enfortiment als municipis membres                         

Xarxa d'Innovació social i col·laborativa del Baix Llobregat (XISC) 

Participació en les activitats de la xarxa per al 2017 i especialment en la Setmana de la Coinnovació.                          

Social Innovation Jam 2017 Baix Llo egat pe  idea  futu es a tivitats i o , a s, es lliu a ie  els p e is i e o ei e e ts del BI“’ 7             



Eix 2: Divulgació i reconeixement del sector 
OBJECTIU 1 

Sensibilització sobre l'economia social i cooperativa amb estudiants Programa de Formació i Inserció (PFI/PTT) 

Seminaris de creació d'empreses i tutorització dels pla s d’e p esa                         

Participació als Premis El Prat Empren 2017                         

Sensibilització sobre l'economia social i cooperativa amb estudiants de Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM) 

Pa ti ipa ió al p oje te Fes Coop! d’A a oop                         

Sessió de sensibilització a INS Les Salines               

Sensibilització sobre l'economia social i cooperativa amb estudiants dels Centres d’E se a e t Pri ària  

Pa ti ipa ió p oje te Cultu a E p e edo a a l’Es ola  pe  a alu es del i le supe io  de p i à ia . P epa a ió i posada e  marxa     
  

                  

OBJECTIU 2 

Sensibilització sobre l'economia social i cooperativa adreçada als participants de polítiques actives del Centre de Promoció Econòmica 

“essio s i fo atives so e  el odel d’e o o ia so ial i oope ativa ad eçades  als e efi ia is dels p og a es de fo a ió i 
treball 

                        

Cooperativa simulada en el marc del Treball als Barris 

Sessions de suport per la generació de la cooperativa simulada 
Visita al Labesoc 

            

OBJECTIU 3 

Estí ul del odel d’e o o ia so ial i ooperativa 

P e i  "El P at E p e  al illo  pla d’e p esa d’e o o ia so ial i oope ativa o d’i ova ió                         

Sensibilització per a persones emprenedores 

Sessió de sensibilització economia social i cooperativa per a persones emprenedores                         

Accions Aracoop de sensibilització per a emprenedors                         

OBJECTIU 4 

Sessions difusió per a personal municipal 

O ga itza ió d’u a jo ada ad eçada a egido s i pe so al t i                          

OBJECTIU 5 

Maig Cooperatiu              

Fi a de l’Ate eu Coope atiu del Bai  Llobregat                         

OBJECTIU 6 

“u ve io s pe  a la di a itza ió d’e p eses  de l’e o o ia so ial i oope ativa                          

OBJECTIU 7             

Publicació en els mitjans de comunicació de notícies i articles referents a l'economia social i cooperativa             



 

Eix 3: Enfortiment del sector 

OBJECTIU 1 

Pla de for a ió del se tor de l’e o o ia so ial i ooperativa del Prat 

Dete ió de les e essitats fo atives de les oope atives i e p eses de l’e o o ia so ial a t av s d’u  üestio a i de e ollida de 
dades.  

                        

Ela o a ió i e e u ió d’u  pla de fo a ió pe  a l’a  7 a pa ti  de la o stitu ió d’u a taula de fo a ió.                          

Cu sos de fo a ió pe  a e es d’e titats i ooperatives                         

2ª Es ola d’Estiu de l'E o o ia “o ial i “olidària del Prat, orga itzada per la Fu da ió Espera zah                         

OBJECTIU 2 

Proje te Fo e t de l’o upa ió a través de l’e o o ia so ial ,   Projecte de Cal Tudela,  Proje te Les ostureres del Bai ,  Proje te d’E o o ia “o ial i “olidària de l’e titat,  Proje te de l’o rador  de “ant Cosme 

Signatura Conveni 2017                         

Reunions de coordinació i seguiment                         

OBJECTIU 3 

I st u e t de supo t al fi a ça e t pe  a e titats d’E o o ia “o ial i Coope ativa                         

Difusió informació sobre ajuts i finançament                         

Eix 4:  Creació de nova activitat. Noves oportunitats 

OBJECTIU 1 

Laboratori incubadora de projectes d'innovació social i solidària LABESOC                           

Assessorament per a la creació de cooperatives                         

Assesso a e t pe  a la ea ió de oope atives d’A a oop                         

Assessorament per a la creació de cooperatives de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya                         

OBJECTIU 2 

Estudi d’Opo tu itats pe  a l’E o o ia so ial i Coope ativa e  el te ito i                         




