
ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC: impulsar la creació d’empreses i l’ocupació a partir dels valors cooperatius,  donant a conèixer 
altres models econòmics i sensibilitzant a la ciutadania i a les organitzacions per contribuir a la generació de canvis en les 
pràctiques de producció, distribució, consum i estalvi. (PAM 6.3. Economia amb valors) 
 

1. Estructuració del sector: consolidar la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats, organitzacions i empreses del 

sector per fomentar, dinamitzar i consolidar l’economia social i cooperativa al Municipi. Inclou accions primera, 
cinquena i sisena del PAM 6.3. Economia amb valors 
 

LÍNIES D’ACTUACCIÓ MESURES BENEFICIARIS/ES AGENDA PRESSUPOST INDICADORS 

Consell Municipal 
Cooperatiu 

- Preparació del Procés per la creació del Consell 
Municipal Cooperatiu l’any 2021. Elaboració 
documentació prèvia, estudi del funcionament 
dels altres Consells. Elaboració de cronograma i 
pla de treball. PAM nº 1 (4) 0% 

- Trobada de la Taula de l’Economia Social i 
Cooperativa, òrgan informal que es ve reunint 
des de 2014 per donar pas a la nova forma de 
Consell. 1 trobada 2020 el mes de novembre 

- Càlcul del Valor Social Integrat (VSI) generat per  
les 11 empreses/entitats participants. En relació 
als resultats de 2018 es farà treball de 
comunicació. Presentació del documental 
elaborat durant tot l’any 2019. Contractació de 
consultoria per donar suport a les entitats en el 

 

 Entitats Economia 
social i 
Cooperativa (ESC) 

 Associacions 

 Empreses 
Cooperatives 

 Ciutadania en 
general 

 

Creació del 
consell: 
Anual.  

Trobada 
Taula: 

novembre. 
VSI: primer 
trimestre 

comunicaci
ó resultats 

2018. Segon 
trimestre 

càlcul 
resultats 

2019 

VSI 

Ajuntament  

7.750 

Diputació 

7.500 

 

- PAM nº 1 (4) 0% al 30% 

- Trobades taula: 1 

- % participació/total 
d’entitats convocades: 75 % 

- Trobades VSI: 3 

- Entitats que finalitzen el 
càlcul VSI de l’any 2019: 
75%  



càlcul de 2019 amb un calendari acotat al segon 
trimestre de 2020. Es farà formació, 
assessorament individualitzat i s’elaborarà un 
dossier de resultats conjunts 

Ateneu cooperatiu del 
Baix Llobregat 

L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat és l’espai 
de trobada, aprenentatge i reflexió col·lectiva, 
cooperació i transformació social de la comarca, per 
tal de visibilitzar l’economia social i solidària, 
fomentar la creació d’iniciatives, donar suport a les 
entitats del territori i generar ocupació de qualitat. 

Ajuntament del Prat , entitat agrupada 

Cercle Barri cooperatiu, Ajuntament del Prat soci 
participa amb diverses accions. 

Al Prat també hi ha diverses  entitats són també 
entitats agrupades o titulars d’un cercle de 
l’Ateneu: Cercle del Baix Sud (Gats) 

 

 26  Entitats 
agrupades 

 83 entitats 
col·laboradores  

 Ciutadania en 
general 

 

 

 

- L’ajuntament ha 
de rebre 26.500 
€ del Consell 
Comarcal del 
Baix Llobregat, 
que és l’ens 
principal de 
l’Ateneu  

- Assoliment 100 % 
compromisos d’activitats 
amb l’Ateneu 

Xarxa municipis XMESS 

Participar activament de les accions i compromisos 
de l’Associació de Municipis per l’Economia Social 
per compartir experiències i difondre a l’economia 
social i cooperativa a les ciutats membres 

- 42 municipis 

 Ciutadania en 
general 

anual 
Ajuntament quota 

soci 1.025 € 
- N. trobades: 3 

Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC) 

PAM nº 5 (6) 0%  Elaborar un mapa d’actors i 
projectes socials de la ciutat, destinat a generar 
sinèrgies entre entitats socials i solidàries i les 
empreses del municipi. Els propers anys fer 
extensiu a totes les entitats de la ciutat amb la 
col·laboració dels altres departaments municipals. 

- Empreses i 
entitats de 
l’economia social 
del Prat.  

anual 

Demanarem 
recursos a l’AMB 
per editar fitxes 

per a ser remeses 
a les empreses 

- PAM Nº 5 (6) 0% al  95% 



 

Taula de Contractació 
pública 

PAM nº 6 (4) 0% Participació en la creació d’un 
espai de diàleg i reflexió per a la supervisió i 
avaluació de la contractació pública municipal, 
amb la participació d’entitats socials i econòmiques 

- La iniciativa 
correspon als 
Serveis Centrals 
Municipals 

anual - - PAM nº 6 (4) 0%  



2.Foment del Prat com a municipi cooperatiu: enfortir les iniciatives econòmiques, les noves i les ja existents, en 

l’àmbit de l’economia social i cooperativa de la ciutat i promoure l’emprenedoria social i col·lectiva. Inclou accions segona, 
tercera i quarta del PAM 6.3. Economia amb valors 

 

LÍNIES D’ACTUACCIÓ MESURES BENEFICIARIS/ES AGENDA PRESSUPOST INDICADORS 

Convocatòria de 
subvencions amb 
acompanyament de les 
incubadores i 
acceleradores 
d’economia social 

Convocatòria oberta a entitats, empreses i 
projectes amb l’acompanyament de les 
incubadores. Concessió de subvencions, mitjançant 
concurrència competitiva, dins els límits establerts 
en el pressupost municipal, als projectes locals 
d’economia social i cooperativa que precisen de 
suport per a consolidar-se, créixer i crear ocupació, 
que comptin amb el suport i seguiment de les 
incubadores locals d’economia social i cooperativa. 

- Entitats i 
empreses en 
incubació i/o 
acceleració 

Primer 
trimestre 

convocatòri
a. Avaluació 

segon 
trimestre. 

Desenvolup
ament 

projectes: 
segon 

semestre. 

Ajuntament: 
100.000 € 

 

- Projectes presentats i 
avaluats: 10 

-  % amb suport econòmic : 
50 % 

- Projectes desenvolupats: 8   

Suport a la contractació  
la inserció i la difusió del 
cooperativisme 
(Convenis) 

Suport a la posada en marxa de projectes 

d'economia social i d'itineraris d'integració laboral 

d'alt impacte social adreçats, especialment, al 

col·lectiu de persones aturades amb especials 

dificultats, a través de les metodologies 

específiques amb les que treballa l'entitat en el 

tractament d'aquest col·lectiu i, atesa aquesta 

especificitat i expertesa, amb el suport de 

l'Ajuntament a través d'una subvenció nominativa a 

cada entitat. 

 

- Entitats 
d’economia social 
i cooperativa 

- Col·lectiu de 
persones aturades 
amb especials 
dificultats 

- Persones aturades 
amb fragilitat 
mental 

 

 

 

 

Anual  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

*Cada entitat té els seus 
indicadors. Anirem afegint 
els objectius d’inserció 
conforme vagin arribant els 
projectes pel 2020.  

Canviarem les quantitats 
dels convenis conforme es 
vagin actualitzant al Ple 
Municipal. 

 



 

 

 

 

- Fundació Cassià Just – Cuina Justa (Cal Tudela)  

 Ajuntament  

62.000 € 

 

-Signatura del conveni.  

- Insercions:   

- Fundespai 
- Persones aturades 

del Barri de Sant 
Cosme 

 
Ajuntament 

99.000 € 

- Signatura del conveni.  

- Insercions:  

- CPS Francesc Palau 

- Persones aturades 
sense experiència 
prèvia laboral; 
persones amb risc 
d’exclusió social 

 

Ajuntament 

30.000 € 

 

- Signatura del conveni.  

- Insercions:  

- Fundació Espigoladors 
- Persones aturades 

del Barri de Sant 
Cosme 

 

Ajuntament 

95.000 € 

 

- Signatura del conveni.  

- Insercions:  

- Fundació Esperanzah  
- Entitats usuàries 

del magatzem 
 

Ajuntament 

67.600 € 

- Signatura del nou conveni. 

- Manteniment conveni 
vigent pel magatzem.  

- Entitats beneficiàries:  



Suport a la contractació  
la inserció i la difusió del 
cooperativisme 
(Convenis) 

- Associació Gats (Labesoc) 

- Empreses 
d’Economia social 
en incubació i/o 
acceleració 

- Emprenedors 
socials 

 

Ajuntament 

78.000 € 

 

- Signatura del conveni.  

- Inserció:  

- Projectes acompanyats:  

- Uikú Coworking del Prat SCCL 

 

 

 

- Empreses 
d’Economia social 
en incubació i/o 
acceleració 

- Emprenedors 
socials 

 
Ajuntament 

21.700 € 

- Signatura del conveni.  

- Projectes acompanyats:  

- Cooperativa Obrera de Viviendas 
- Persones i entitats 

del entorn del 
Barri cooperatiu 

 

Ajuntament 

11.000 € 

 

- Signatura del conveni.  

- SAO Prat Empresa d’inserció i Associació - Joves aturats  

Ajuntament 

108.000 € 

 

- Signatura del conveni. 

- Insercions:  

- Cooperativa Agrícola del Prat - Agricultors locals  

Ajuntament 

101.000 € 

 

- Signatura del conveni.  

- Insercions:  

Programa 
d’emprenedoria i 
innovació social 

Assessorament conjunt a la creació de nous 
projectes càrrec del Servei de Creació 
d'Empreses del CPE i en coordinació amb 
l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. 

PAM nº 2  (5) 25%  Desplegament d’un nou 
disseny d’itineraris  adreçats al foment del 
cooperativisme com a projecte empresarial amb 

- Emprenedor@s 
socials 

Anual - 
- Assessoraments:  5 
- Entitats ESC creades: 3  

- PAM nº 2  (5) 25%  al 70% 



la participació de les incubadores locals 
especialitzades en economia social i cooperativa i 
els serveis de l’OAE 

Premi El Prat Emprèn 
d’economia social 

Convocatòria del Premi El Prat Emprèn 
d’Economia Social 

L'objectiu d'aquest concurs és difondre l'esperit 

empresarial, la cultura emprenedora i l'economia 

social i cooperativa com a instruments de 

dinamització econòmica del municipi, així com 

actuar com a mitjà de difusió dels nous projectes 

empresarials, premiar l'emprenedoria i reconèixer 

la figura de l'emprenedor/a.  

Emprenedors socials 
 

 
Ajuntament  

- N. candidatures: 4 

- % participants/totals de 
plans d’empresa 
tutoritzats d’Economia 
social  33% 

Lideratge del Prat com a 
municipi cooperatiu 

PAM nº 4 (6) 0% Posicionar El Prat com a municipi 
cooperatiu referent incorporant la ciutat als 
programes europeus de foment de l’economia 
social 

-    - PAM nº 4 (6) 0% al 20% 

Plans de viabilitat per a 
sectors estratègics 
cooperatius 

PAM nº 3 (5) 70% Acompanyament a aquelles 
empreses cooperatives que per la seva vinculació 
especial al territori necessiten una assistència 
tècnica especial vinculada a la seva consolidació 
econòmica, financera i comercial 

- Empreses 
cooperatives 
estratègiques 

Anual 

No hi ha partida 
específica a banda 

de la subvenció 
prevista a la CAP 

- PAM nº 3 (5) 70% al 100% 



 

  

Participació en Projectes 
Singulars 

Projecte Singulars de Bon Veinatge i Distribució 
Km0.  

 

Projecte Singular de  Food Relations i Botiga 
Solidària 

- Projecte liderat 
per la cooperativa 
Llobregat 47, amb 
entitats 
agrupades: Saó, 
Gats i Ajuntament 
del Prat.  

- Projecte liderat 
per l’Associació 
Benestar i 
Desenvolupament 
amb entitat 
agrupada 
Fundació 
Espigoladors i la 
col·laboració de 
l’Ajuntament del 
Prat 

Gener-
octubre 

- Ambdós 
projectes 
singulars 
reben un 

finançament 
de 60.000 € 

c/u. 
L’Ajuntament 
del Prat rebrà 
10.000 € del 

primer 

- Assoliment 100% objectius 
projectes per tal de 
justificar correctament els 
recursos rebuts 



3.Divulgació i formació: augmentar el coneixement sobre l’economia social i cooperativa per tal de generar futurs 

emprenedors i emprenedores cooperatius i transmetre coneixements i habilitats bàsics en l’àmbit de l’economia social i 
cooperativa 

LÍNIES D’ACTUACCIÓ MESURES BENEFICIARIS/ES AGENDA PRESSUPOST INDICADORS 

Divulgació en l’àmbit 
educatiu 

 

Programa Cultura emprenedora a l’Escola 

(CuEmE):   

Es tracta d’un projecte  de creació de 

cooperatives escolars simulades, amb què 

l’alumnat segueix tots els passos necessaris per 

formar una cooperativa. Aquest projecte permet 

apropar el món de l’economia social i solidària i 

els principis del cooperativisme a l’escola.  

- Alumnat del cicle 
superior de 
primària 

Curs escolar Ajuntament  

 

- N. d’escoles: 4 

- N. de cooperatives: 6  

- N. alumnat: 150 

- % d’escoles/total d’escoles 
del municipi 35% 

 

Sessions de sensibilització: (Catàleg Educació) 

Donar a conèixer els punts clau de l’empresa 
cooperativa i el model de l'economia social i 
cooperativa. 

(accions a realitzar dins del marc del cercle de 
Barri cooperatiu de l’Ateneu) 

- Alumnat de  
Secundària, PFI, 
Batxillerat, i 
Cicles de 
Formació 
Professional mig i 
superior. 

Curs escolar 

Ajuntament -
Generalitat 

1.000 € 

 

- N. de sessions: 6 

- N. d’alumnes: 70 

- N. instituts: 2 

- % d’instituts/total d’escoles 
del municipi 

- Grau de satisfacció 3/4 

Seminaris de creació d'empreses:  
(Conjuntament amb Activitat Econòmica) 
Seminaris per a sensibilitzar sobre la forma 
jurídica de la cooperativa com una opció més 
alhora de treballar els seus plans d’empresa. 
Concurs de projectes-idees entre els plans 
d'empresa realitzats  i Participació als Premis El 
Prat Emprèn. 

- Alumnat del 
Programa  
PFI/PTT (IES Illa 
dels Banyols) 

Curs escolar 
Ajuntament 

 

- N. seminaris: 3 

- N. alumnes: 30 

- Projectes presentats a 
premis el Prat Emprèn: 2  

  



Divulgació dins el Centre 
de Promoció Econòmica 

Sessions de sensibilització:  Donar a conèixer els 
punts clau de l’empresa cooperativa i el model de 
l'economia social i cooperativa, com a opció 
d’autocupació.  

Participants de 
Programes de 
Formació i Treball 

Anual  

- Núm. de sessions: 3 

- Núm. d’assistents: 25 

Grau Satisfacció: 3/4 

Divulgació entre la 
ciutadania 

Maig Cooperatiu 

Programa de difusió de l’economia social i 

cooperativa entre la ciutadania del Baix Llobregat.  

Activitats al Prat:  

Primera setmana:  activitat obertura al Cinema 

Capri  i Jornada Cooperativisme Habitatge 

Segona setmana:  Activitat formació   

Tercera setmana:  Venda al mercat/Fira CuEmE. 

Sessió de bones pràctiques amb Uikú 

Quarta setmana: Jornada Cooperativisme i 
Indústria 

- Ciutadania en 
general 

Maig 

 

Ajuntament- 
Generalitat 

- N. d’activitats:  5 

- N. d’assistents: 300 

 

Divulgació entre la 
ciutadania 

IV Fira Economia Social i Cooperativa del 

Baix Llobregat 

En el marc de la 47ª Fira Avícola del Prat.  

Un espai propi dins la Fira, amb l’objectiu de 

donar a conèixer els visitants que una altra 
economia ja està aquí i pot oferir solucions en 
tots els àmbits del consum: l’habitatge, 
l’alimentació, les comunicacions, el transport, el 
finançament, etc...   
Acollir una representació de les entitats de 
l’economia social i cooperativa del Baix Llobregat 
amb la voluntat de ser un espai de relació i 
cooperació amb les entitats i empreses d’ESC de 

- Ciutadania en 
general 

Desembre 
Ajuntament- 

Generalitat-AMB-
Diputació  

- N. d’entitats participants: 
45 

- N. d’activitats:12 

- Grau satisfacció entitats 
participants: 3/4 

- Augmentar entre el 2 i 5  % 
participació entitats de fora 
del Prat 

- Augmentar entre 0,3 punts 
la valoració general de les 
entitats participants 



 

 

la comarca.  

- Inscripció entitats 

- Coordinació difusió conjunta 

- Encàrrecs professionals 

- Programació d’activitats de visibilització 
de les entitats participants 

- Programació d’espai infantil 

- Cantina 

Pla de Formació anual 

Adreçat a les treballadores i treballadors de les 
empreses i entitats d’economia social del Prat, 
interessats i emprenedors, obertes a la inscripció 
de persones de la comarca a través de l’Ateneu 
Cooperatiu. S’elabora a través de la detecció de 
necessitats formatives i les demandes de les 
entitats d’economia social i cooperativa del 
territori. 

- Socis 
cooperatives, 
treballadores 
entitats, 
interessats i 
emprenedors 
socials 

 
Ajuntament- 
Generalitat 

- N. de formacions: 4 

- N. d’assistents: 30 

- Grau satisfacció: 3/4 

- % aprofitament: 
assistents/total d’assistents 
que podien assistir per 
l’aula 


