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PLA OPERATIU DE L'ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA 2018 

 

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’Acció Municipal 2016-19 (PAM) conté un enunciat específic, anomenat “Suport a l’economia social i cooperativa” on trobem enunciats els 

principals objectius municipals en aquest àmbit:  

• Consolidació del Prat com a municipi cooperatiu : Impulsar, en col·laboració amb el sector, un pla director de l’economia social i cooperativa, 

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

• Posada en marxa d’una incubadora de projectes d’economia cooperativa i innovació social a la nostra ciutat : En col·laboració amb el sector, 

promourem la posada en marxa d’una incubadora d’innovació social que albergui i ajudi a posar en marxa projectes d’economia social, 

cooperativa i solidària.  

• Acords amb cooperatives de serveis financers :  Amb l’objectiu de facilitar préstecs i avals per posar en marxa projectes cooperatius i 

d’economia social, establirem acords amb cooperatives de serveis financers.  

• Programa de suport a l’economia social : Es tracta d’un programa de ajuts directes mitjançant plans d’ocupació per impulsar projectes locals 

d’economia social que tinguin potencial per generar llocs de treball estables o tinguin potencial d’inserció laboral. 
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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, junt amb l’Ajuntament, entitats i 

empreses de l’economia social 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 Xarxa de Municipis per l’Economia social i solidària de Catalunya  

 

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.    

 

Eixos de treball: 

Eix 1:  Estructuració i organització del sector 

Objectius específics:  

1.1. 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 en el Municipi 

1.2. Participar, de manera col·laborativa, en l’estructuració i consolidació del sector a nivell supramunicipal. 
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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. Difondre el  model de l'economia social i cooperativa entre la ciutadania en general 

2.5. Donar a conèixer les convocatòries a subvencions per a l’ampliació i dinamització del sector 

2.6. Difondre, a través dels mitjans de comunicació, l’economia social i cooperativa i les eines i recursos de suport disponibles 

Eix 3.  Enfortiment del sector 

Objectius específics:  

3.1. Facilitar a les empreses d’economia social, cooperativa i solidària l'accés a programes formatius 

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

sector 

3.3. Facilitar l’accés de les empreses d’economia social i cooperativa als ajuts públics i al finançament 

 

Eix 4.  Creació de nova activitat. Noves oportunitats 

Objectius específics:  

4.1. Promoure la generació de projectes d'innovació social i la creació d’empreses d’economia social i cooperativa 

4.2. Detectar “nínxols” d’oportunitat per al desenvolupament de projectes i iniciatives en l’àmbit de l’economia social
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1.- EIX: Estructuració i organització del sector 

 

Objectius específics: 

1.1.   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 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 2017 

• Redacció del Pla Operatiu 2018 

• Seguiment i implementació del Pla 
Operatiu 2018 
 
 
 
 

• Compartir i mantenir un espai 
virtual de dades per a millorar la 
coordinació i el coneixement del 
sector 

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

 

Febrer 
 

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) 

 

75 % 
assistència 
2 reunions 
anuals 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. Mesures per a la 

contractació pública 

municipal, social i èticament 

responsable 

Implementació de la Guia per a una 
contractació públic social i èticament 
responsable de l’Ajuntament del Prat 
de Llobregat  
 

Anual Ajuntament Ajuntament 
(Serveis 

Centrals) 

Ajuntament Dades de 
contractació a 
empreses ESC 
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1.2. Participar, de manera col·laborativa, en l’estructuració i consolidació del sector a nivell supramunicipal 

 
 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS I 
AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

1.2.1. Ateneu 

Cooperatiu del 

Baix Llobregat 

 

 

 

 

 

 

Desenvolupar les accions previstes al projecte de 

l’Ateneu per a la convocatòria 2017-18 i 2018-19 

 

 

Projectes gestionats Ajuntament/ APECO 

• Fira de l’Economia Social i Cooperativa del Baix 

Llobregat.  

• Maig Cooperatiu: Jornada de bones pràctiques de 

l’economia social en l’àmbit agroalimentari (maig 

’18) 

• Maig Cooperatiu: 2  sessions de divulgació de 

l’economia social 

• Programa de formació: 3 sessions de formació 

obertes a les treballadores i treballadors del 

sector 

• Fons d’avals  

Anual 
 
 
 
 

Desembre 
 
 

Maig 
 
 
 
 

Maig 
 
 

Tot l’any 
 
 
 

Tot l’any 
 

 

Consell Comarcal   

 

75 entitats i 

ajuntaments  

(27 Socis Agregats 

i 48 

Col·laboradors) 

 

11 entitats 

pratenques:  

Coopgros coop. 

Pasta x pasta 

Som Gestió 

Som Connexió 

AT2 

Illa Coop. 

Sustainlabour 

Uikú 

COV 

Gats 

Asoc. Plegat 

Entitats i 

Ajuntaments  

(socis 

Agregats) 

 

 

 

 

 

Ajuntament 

 

 

 

 

 

 

Generalitat 

 Ajuntaments i 

entitats (socis 

Agregats)  

 

 

 

 

 

Generalitat 

Ajuntament 

 

 

 

 

 

5 reunions anuals 

de la taula 

d'entitats  

agregades amb 

50% participació  

 

 

40 entitats 

participants/ 1000 

visitants 

50 assistents. 

Satisfacció 3/4 

10 assistents. 

Satisfacció 3/4 

6 assistents x cada 

una. Satisfacció ¾ 

 

posada en marxa 

del sistema,  

signatura conveni 
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ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS I 
AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

1.2.2. Cercle 

del Barri 

Cooperatiu de 

la COV 

 

 

 

 

 

 

Desenvolupar les accions previstes al projecte de 

l’Ateneu per a la convocatòria 2017-18 i 2018-19 

Projectes  

• Planeta cooperatiu (programa a El Prat Ràdio) 

• II Jornada sobre cooperativisme i habitatge. 

• Acceleradora per a projectes cooperativistes a 
Uikú 

• Sessions per a la consolidació i desenvolupament 
de nous serveis 

• Estudi sobre el Barri Cooperatiu 

• Trobades Barri Cooperatiu 

• Cicle de xerrades i tallers 

• Jornada noves formes de cooperativisme 

• Assessorament individualitzat 

• Projecte “Queda’t al barri” 

• Portes obertes al barri cooperatiu 

• Premi Coopera 

• Sessions amb sindicats 

• Sessions amb administradors de finques i gestors 

Anual 
 
 
 
 

 
 

COV 

Uikú 

Coopgros 

Set C 

Pasta x Pasta 

APECO 

Consell Comarcal 

Entitats i 

Ajuntaments  

(socis 

Agregats) 

 

 

 

 

 

 

Generalitat 

Ajuntaments i 

entitats (socis 

Agregats)  

 

 

 

 

 

7 tallers, 100 

participants 

 

1.2.3. Cercle 

del Baix Sud 

(Gats) 

 

Desenvolupar les accions previstes al projecte de 

l’Ateneu per a la convocatòria 2017-18 i 2018-19 

Projectes  

Labesoc: extendre el model a la comarca 

Consolidar un ecosistema comarcal 

 Gats 

Sustainlabour SLL 

Illa SCCL 

AT2 

Plegats 

Consell Comarcal 

Gats 

Sustainlabour 

SLL 

Illa SCCL 

AT2 

Consell 

Comarcal 

Generalitat de 

Catalunya 
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ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS I 
AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

1.2.4. Projecte 

Singular de la 

Fundació 

Rubricatus 

 

Projecte: Nou Obrador Rubricatus 

Objectiu:  donar feina a persones amb discapacitat 

intel·lectual del Prat + dur àpats de qualitat a persones 

grans a domicili.  

El nou obrador permetrà ampliar l'activitat de 

càterings i també d’àpats a domicili per a la gent 

gran al Prat, així com posar en marxa un nova 

línia de menús diaris per a treballadors i 

professionals d’empreses i zones de negoci del 

territori (ZAL, Mas Blau, Aeroport, Pratenc...) 

Tot l’any Fundació 

Rubricatus 

 

Ateneu del Baix 

Llobregat 

 

 

 

Fundació 

Rubricatus 

Generalitat de 

Catalunya 

 

1.2.5.Projecte 

Singular de Saó 

Prat   

 

Projecte: O Waste al Baix Llobregat Tot l’any Saó Prat 

Ateneu del Baix 

Llobregat 

Saó Prat Generalitat de 

Catalunya 

 

1.2.6. Projecte 

Singular de la 

Fundació Cassià 

Just- Cuina Just 

Projecte: Espai de recerca i vinculació al treball Tot l’any Fundació Cassià 

Just-Cuina Justa 

 

Ateneu del Baix 

Llobregat 

Fundació 

Cassià Just 

Generalitat de 

Catalunya 

 



 

8 

 

 

 

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

1.2.7. Municipis 

Cooperatius del 

Baix Llobregat 

Programa “Municipis cooperatius 2018” 

• Comunicació conjunta del MAIG COOPERATIU 2018 

 

 

 
 

Maig 
 

 

Federació de 

Cooperatives de 

Treball (FCT) 

Municipis 

Cooperatius: 

Sant Boi,  

El Prat, Viladecans 

Sant Joan Despí 

Vallirana 

FCT 
Municipis 

Cooperatius 

 

 

Diputació de 
Barcelona 
Ajuntaments 
(Municipis 
Cooperatius) 
 

20 activitats 

programades/500 

assistents 

1.2.8. Xarxa 

Municipis per 

l’economia social 

i solidària 

(XMESS) 

• Elaboració i implementació del Pla de Treball 2018 

• Posada en marxa de les comissions de comunicació, 

bones pràctiques, etc... 

Anual 32 Ajuntaments 

de Catalunya 

 

Ajuntaments 

participants 

Ajuntaments 

participants 

3 trobades 

 

1.2.9. Xarxa 

d'Innovació social i 

col·laborativa del 

Baix Llobregat 

Programa d’activitats de la xarxa:  

• BIS’18: acceleradora i concurs de 
reconeixement de prototips d’experiències i/o 
iniciatives d’innovació social a la comarca 

Anual 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

Ajuntaments:   
 El Prat                            
Viladecans 
Sant Feliu Innova 
Coboi  
Citilab Cornellà 
 Innobaix 
Fundació  Ciutat 
de Viladecans 
UPC 

Ajuntaments i 
entitats 
participants 

Diputació de 
Barcelona 

3 reunions anuals 
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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 

dels Centres d’Ensenyament 

(Primària). 

• Projecte “Cultura Emprenedora a l’Escola” 
adreçat a  alumnes del cicle superior de 
primària 

Implementació:  
- Taller elecció forma jurídica 
- Tallers de constitució de la 

cooperativa 
- Visites de cooperatives locals 
- Creació de la imatge coorporativa 
- Registre documentació OIAC 
- Entrega oficial del NIF de la 

cooperativa 
- Prototipatge dels productes a vendre 
- Estudi de mercat 
- Elecció dels productes 
- Taller de finançament ètic 
- Preu dels productes 
- Envasat i etiquetatge 
- Fabricació del producte 
- Demanda de llicència per a la venda 
- Venda dels productes mercat del Prat 
- Donació part dels beneficis 
- Activitat lúdica amb els beneficis 
- Acte de clausura del projecte 

 
Cerca d’una nova escola pel curs 2018-2019 

Curs 
escolar 

APECO 
DEA 
Escola Bernat 
Metge 
 
Diputació  de 
Barcelona 
 
Fundació Seira 

APECO 
DEA 
Escola Bernat 
Metge (5è de 
primària) 
 
Centres de 
Primària del 
Prat 
 

 

 2 escoles 
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ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.1.2.   Sensibilització sobre 

l'economia social i 

cooperativa amb estudiants 

de Secundària 

• Projecte “Un, dos, coop!” : sessions de 
sensibilització en economia social i 
cooperativa adreçada a alumnes d’institut 
de primer cicle (1er i 2on d’ESO). 

• Sessions de sensibilització per a segon 
cicle d’ESO (3er i 4t) (accions a realitzar dins 
del marc del cercle de Barri cooperatiu de 
l’Ateneu) 
 
 

Curs 
escolar 

APECO 
DEA 
Suara 
Federació de 
Cooperatives 
de Treball 
(FCT) 
Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 

APECO 
DEA 
Instituts  
FCT 

Suara 
 
FCT 
 
Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 

3 sessions. 25 

alumnes. 

Satisfacció: 3/4 

 

2.1.3. 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 
dels 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 
 

3 sessions. 1 

projecte 

presentat als 

premis  

El Prat Emprèn 

  

2.1.4.   Sensibilització sobre 

l'economia social i 

cooperativa amb estudiants 

de Batxillerat i Cicles  

Formatius de Grau Mig 

(CFGM) i superior (CFGS) 

 

• Sessió de sensibilització sobre l’economia 
social i cooperativisme 

Curs 
escolar 

APECO 
DEA 
Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 
Social 
Bussiness 
Barcelona  
FCT 

APECO 
DEA 
Instituts  
FCT 
Social Bussiness 
Barcelona  
 

FCT 
 
Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 

5 sessions amb 75 

alumnes 

Satisfacció: 3/4 
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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:  

⇒ Formació i Treball 

⇒ Plans d’ocupació de la Diputació de 
Barcelona   

⇒ Enfeina’t 
 

Anual APECO 
SOC 
AMB 
Diputació 

 

APECO 
FCT 
 

APECO 
 

4 sessions. 

Satisfacció 3/4 

 

2.2.2. Cooperativa simulada 

en el marc del Treball als 

Barris 

 

• Sessions de suport per la generació de la 
cooperativa simulada 
 

Semestral APECO 
FCT 
 

 

APECO 
FCT 

APECO 
 

3 sessions. 

Satisfacció: 3/4 

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.3.1. Estímul del model 

d’economia social i 

cooperativa 

• Premi  "El Prat Empren” al millor pla 

d’empresa d’economia social i cooperativa  

Novembre APECO APECO APECO 3 projectes 

presentat als 

premis  

El Prat Emprèn 

2.3.2.Sensibilització per a 

persones emprenedores 

• Sessió de sensibilització economia social i 

cooperativa per a persones emprenedores 

 

 
Maig 

 
 
 

APECO APECO Diputació de 
Barcelona 

APECO 

1 sessió amb 10 

participants. 

Satisfacció: 3/4 
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2.4.   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. Maig Cooperatiu  

 

Programa de difusió de l’economia social i 

cooperativa entre la ciutadania del Baix 

Llobregat.  

Pla de comunicació conjunt Municipis 

Cooperatius + Ateneu Coop Baix Llobregat 

obert a totes les activitats de difusió de les 

entitats de la comarca.  

Activitats al Prat:  

Primera setmana:  activitat obertura al 

Cinema Capri  

Segona setmana:  Activitats formació   

Tercera setmana: Jornada cooperativisme 

habitatge COV + Vitamina  

Quarta setmana:   Venda al mercat/Fira amb 

l’Escola Bernat Metge 

Cinquena setmana:   Jornada internacional de 

bones pràctiques  d’economia social i 

cooperativa en l’àmbit agroalimentari amb el 

Parc Agrari del Baix Llobregat  i l’AMB 

Maig APECO 

 

Taula de 
l'Economia 
Social i 
Cooperativa 
del Prat. 

 

Xarxa 
Municipis 
cooperatius 

Federació de 
Cooperatives 
de Treball 

 Ateneu 

Cooperatiu del 

Baix Llobregat 

AMB 

APECO 
 
Municipis 
cooperatius   
 
Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 
 
Entitats i 
cooperatives 
 
AMB 
 
Calidoscoop 
 
L’Apostrof 

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

 

5 activitats/500 

persones 
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ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.4.2. Fira de l’Ateneu 

Cooperatiu del Baix 

Llobregat 

Fira de l’economia social i cooperativa del Baix 
Llobregat (FESCdBLL), en el marc de la 45ª Fira 
Avícola del Prat.  
 
Una carpa pròpia 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 la comarca.  
 

- Inscripció entitats 
 

- Coordinació difusió conjunta 
 

- Encàrrecs professionals 
 

- Programació d’activitats de 
visibilització de les entitats 
participants 

 
- Programació d’espai infantil 
 
- Cantina 

Desembre APECO 

 
Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat.  
 
Fundació 
Esperanzah 
 
Cooperativa 
Obrera de 
Viviendas 
 
Saó Prat 
 
Uikú 
Coworking del 
Prat. 
 
Cooperativa 
Illa 

APECO 
 

Ateneu 
Cooperatiu 

del Baix 
Llobregat 

APECO 
 

Generalitat 
(Ateneu 

Cooperatiu del 
baix Llobregat) 

40 entitats 

participants/ 10 

activitats  
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2.5. Donar a conèixer les convocatòries a subvencions per a l’ampliació i dinamització del sector 

 

2.6.      Difondre, a través dels mitjans de comunicació, l’economia social i cooperativa i les eines i recursos de suport disponibles 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.5.1.  Subvencions per a la 

dinamització d’empreses  

de l’economia social i 

cooperativa . 

Convocatòria de subvencions adreçada a 

empreses de l’economia social i cooperativa 

per a la divulgació i dinamització del sector.  

 

En la convocatòria de 2017 es varen presentar 

2 projectes 

 

Anual APECO 

 

Empreses i 

associacions 

de l’economia 

social i 

cooperativa 

 

APECO 

 

2 beneficiaris 

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

2.6.1.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 apartat d’Economia Social de la 

web de l’Ajuntament.  

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  3 mitges planes a 

la revista 

municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

3.- Enfortiment del sector 

Objectius específics: 

3.1.         Facilitar a les empreses d’economia social, cooperativa 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’economia social i 

cooperativa 

•  Qüestionari per a la detecció de les 

necessitats formatives de les cooperatives i 

empreses de l’economia social.  

• Pla de formació anual 2018. Cursos de 

formació per a membres d’entitats i 

cooperatives:  

- Gestió econòmica per entitats d’Economia Social 

i Cooperativa (2 sessions) 

- Efectivitat personal 

- Com fer el meu pla de formació? (RHH de les 

entitats) 

-  Taller de comunicació conscient i eines de co-

creació col·lectiva (2 sessions)  

- El meu projecte resol un repte social, qui em 

finança?  

- Formació treballadors d’Entitats d’Economia 

Social (2 sessions, habilitats socials, treball en 

equip, gestió de conflictes). 

- Conferència sobre valors economia social (per 

definir) 

- Sessió de bones pràctiques entitats Economia 

Social (per definir)  

- Tutoria i estudi de casos (emprenedors socials. 

Assessorament per l’Ateneu) 

- Cursos d’Activitat Econòmica 

Febrer 
 
 
 
 
 

Anual 
 

 

APECO 

Entitats 

FCT 

Consultories 

 

APECO 
 
FCT 
 
Entitats 
 
Ateneu 
cooperati
u del Baix 
Llobregat 

APECO 
 

Diputació de 
Barcelona 

 
Ateneu 

cooperatiu del 
Baix Llobregat 

Una reunió de 

comissió/ 10 

qüestionaris 

6 assistents per cada 

formació. 

Satisfacció 3/4 
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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 

3.1.2. 3ª Escola d’Estiu de 

l'Economia Social i Solidària 

del Prat, organitzada per la 

Fundació Esperanzah 

 

• Programa de l’Escola d’Estiu: xerrades, tallers, 

conferències, trobades....  

 

Juny-Juliol Xarxa 
Economia 
Solidària (XES) 
 
Fundació 
Esperanzah 

XES  
 

Fundació 
Esperanzah 

Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 

 
Fundació 

Esperanzah 

100 inscripcions/ 

50 assistents 

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

3.2.1. Projecte “Foment de 

l’ocupació a través de 

l’economia social” de Saó 

Prat 

• Signatura Conveni 2018 

• Reunions de coordinació i seguiment 

Abril 
 

Anual 

APECO 

SAO Prat 

SAO 
Prat 

APECO Signatura conveni. 

10 insercions 

 

3.2.2. Projecte “ Cal Tudela” 

de Cuina Justa-Fundació 

Cassià Just 

• Signatura Conveni 2018 

• Reunions de coordinació i seguiment 

Abril 
 

Anual 

APECO 
 

Fundació 
Cassià 

Just 

 
 

Fundació 
Cassià 

Just 

APECO Signatura conveni. 

4 insercions 

 

3.2.3. Projecte  del Centre 

de Promoció Social Francesc 

Palau 

• Signatura Conveni 2018 

• Reunions de coordinació i seguiment 

Abril 
 

Anual 

APECO 

CPS Francesc 

Palau 

 
 

CPS Francesc 
Palau 

APECO Signatura conveni.   

3 insercions 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMEN
T 

INDICADORS 

3.2.4. Projecte d’Economia 

Social i Solidària de la 

Fundació Catalana de 

l’Esplai 

• Signatura Conveni 2018 

• Reunions de coordinació i seguiment 

Abril 
 

Anual 

APECO 

Fundesplai 

 
 

Fundesplai 

APECO Signatura conveni. 

5 insercions 

 

3.2.5. Projecte de l’obrador  

de Sant Cosme de 

l’Associació Espigoladors 

• Signatura Conveni 2018 

• Reunions de coordinació i seguiment 

Abril 
 

Anual 

APECO 

Associació 

Espigoladors 

Associació 
Espigoladors 

APECO Signatura conveni. 

3 insercions 

 

3.2.6. Projecte del 

magatzem de la Fundació 

Esperanzah 

• Procés administratiu referit al conveni 

plurianual amb la Fundació 

• Reunions de coordinació i seguiment 

marcats al conveni pel que fa a 

l’autorització de les empreses i 

projectes que hi poden  

 
 

Anual 

APECO 

Fundació 

Esperazah 

Fundació 
Esperazah 

APECO Acollir 5 projectes.  
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3.3. Facilitar l’accés de les empreses d’economia social i cooperativa als ajuts públics i al finançament 

 

 

 

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’un instrument de suport 

al finançament de projectes desenvolupats 

per entitats, empreses i persones 

emprenedores en el sector de l’economia 

social i cooperativa 

Coordinació amb l’Ateneu Cooperatiu del 

Baix Llobregat 

 

Anual  Ajuntaments  i 
Fundacions de 
l’Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 

Federació de 
Cooperatives de 
Treball 

Coop 57  

 Fundació 
Coop 57 

Fundació Seira 

 Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 

Federació de 
Cooperatives de 
Treball 

Coop 57  

 Fund. Coop 57 

Fundació Seira 

 

 Ajuntaments  i 
Fundacions de 
l’Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 

Federació de 
Cooperatives de 
Treball 

Coop 57  

 Fundació Coop 
57 

Fundació Seira 

 

posada en marxa 

del sistema,  

signatura conveni 

 

3.3.2. Difusió informació 

sobre ajuts i finançament 

Recull i difusió d’informació  sobre 

recursos i ajuts adreçats al sector.  

Assessorament en els tràmits 

Anual APECO 
 
Taula de 
l’economia 
social i 
cooperativa 
del Prat 

APECO APECO Tramesa informació a  

entitats economia 

social 
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4.- Creació de nova activitat. Noves oportunitats 

 

Objectius específics: 

4.1.    Promoure la generació de projectes d'innovació social i la creació d’empreses d’economia social 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 en marxa de projectes d’economia 

social i solidària  

 

Acompanyament a les entitats i cooperatives 

per al seu creixement en el marc de 

l’ecosistema  “Plegats” 

Anual APECO 

GATS 

Ateneu 

Cooperatiu del 

Baix Llobregat 

GATS APECO 

Ateneu 

Cooperatiu del 

Baix Llobregat 

GATS 

Signatura 

conveni.  

Acompanyament 

10 projectes 

 

4.1.2. Convocatòria de 

subvencions  per entitats i 

empreses de l’economia 

social amb 

l’acompanyament del 

LABESOC.   

Aprovació bases i  convocatòria 2018 

Procés de concessió fins l’esgotament de la 

partida. 

 

Seguiment dels projectes 

 

Justificació 

 

Anual APECO 

GATS 

 

GATS APECO 

ATS 

5 sol·licituds  
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ACTUACIONS ACCIONS AGENDA INSTITUCIONS 
I AGENTS 

EXECUCIÓ FINANÇAMENT INDICADORS 

4.1.3. Incubadora i 

Acceleradora del Coworking 

Uikú    

Es farà una convocatòria pública el mes de 

març . L’abril s’iniciarà un procés de treball 

amb els projectes que culminarà amb l’elecció 

de 6 projectes a  incublar.  

 

De manera paral·lela (Cercle Barri Cooperatiu) 

es farà acceleració de 3 projectes més. 

Anual Uikú 

Coworking 

 

APECo 

Ateneu del 

Baix Llobregat 

Uikú 
Coworkin
g del Prat 

APECO 

Generalitat de 

Catalunya 

 

Incubadora: 

acompanyament 

6 projectes.  

Acceleradora: 

acompanyament 

3 projectes. 

 

4.1.4.  Assessorament per a 

la creació de cooperatives 

Assessorament individualitzat a càrrec del 

Servei de Creació d'Empreses del CPE i en 

coordinació amb l’Ateneu Cooperatiu del Baix 

Llobregat. 

Anual APECO 

Ateneu 

Cooperatiu del 

Baix Llobregat 

FCT 

APECO 
 
Ateneu 
Cooperatiu 
del Baix 
Llobregat 

APECO 
 
Ateneu 
Cooperatiu del 
Baix Llobregat 

5 assessoraments 
3 entitats ESC 

creades 
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4.2.        Detectar  “nínxols” d’oportunitat per al desenvolupament de projectes i iniciatives en l’àmbit de l’economia social 

 

 

 

 
 

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 

En aplicació de l’Estudi: seguiment de 

projectes en l’àmbit de:  

• Economia Circular 

• Economia Creativa 

• Economia Agroalimentària 

 

Anual 
 
 
 
 
 

APECO 

Municipis 

Cooperatius 

Ateneu 

Cooperatiu 

del Baix 

Llobregat 

APECO 

Municipis 

Cooperatius 

Ateneu 

Cooperatiu 

del Baix 

Llobregat 

 

 

Municipis 

Cooperatius 

Diputació  
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Amb la participació de les entitats de la Taula de l’Economia Social i Cooperativa del Prat de Llobregat:  
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Amb la col·laboració de:  


