
Sessió 1:
dimecres 08/05 de 9h a 14h  
Torre d'en Gorgs de Barberà del Vallès.

Què és ESS?
L’administració local, l’ ESS i el desenvolupament 
local i transformador dels territoris.

Sessió 2: 
dimecres 15/05 de 9h a 14h 
Centre Cívic Palou de Granollers

Presentació d’experiències del territori.
Bones pràctiques des de l’administració local.

Sessió 3:
dimecres 22/05 de 9h a 14h 
Centre Cívic Can Balsach de Sabadell

Recursos i intercooperació entre 
administracions locals - Matriu.

Sessió 4: 
dijous (atenció!) 30/05 de 9h a 14h
Sala de plens Ajuntament Montornès del Vallès

Clàusules socials i nova llei de contractació pública.

EL PAPER DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

FESS-HO FÀCIL!

Impulsat per: Promou: Amb el finançament de:



OBJECTIUS

DESTINATARIS

Donar a conèixer què és l’ESS i quins 
són els seus principis, així com els be-
neficis i oportunitats que generen en 
els territoris. 

Conèixer el context global de l’ESS

Donar a conèixer exemples del territori, 
o singulars per la seva particularitat, a 
mode d’oferir exemples pràctics. 

Donar a conèixer les eines de les que 
disposa l’administració local per pro-
moure i facilitar l’ESS. 

Aprofundir en el paper de l’administra-
ció pública davant l’ESS i oferir bones 
pràctiques.  

Treballar l’intercooperació entre admi-
nistracions locals: de quina manera 
podem compartir recursos i necessi-
tats?

Elaborar un mapa de recursos i oportu-
nitats per treballar en les nostres co-
marques. 

Conèixer què són les clàusules socials i 
com les podem incorporar en les nos-
tres polítiques de contractació.

Tècnics i tècniques de l’administració pública.  

FESS-HO FÀCIL!

DURADA
4 sessions de 5 hores. (20 hores totals)



Sessió 1: 
“Què és l’ESS? L’administració local, l’ESS i el desenvolupament local
 i transformador dels territoris.”

- Què és l’ESS i quins són els seus principis? 
- L’ESS en un context global: què està passant al món? 
- Què significa facilitar l’ESS? Quins beneficis o oportunitats aporta? 
- Quin és el paper de l’administració local? 
- Com podem fer un anàlisi intern per decidir de quina manera facilitem l’ESS? 
- Donar a conèixer alguns dels recursos dels que disposa l’administració per facilitar la ESS. 

Ponents. Jordi Garcia Jané i Ivan Miró
Lloc: Torre d’en Gorgs. Barberà del Vallès. 

Dinàmica de treball per conèixer experiències properes. 
Què és exactament una bona pràctica o perquè la definim així? 
Replicabilitat dels projectes.

Administracions locals que vindran a explicar-nos la seva experiència: 

Ajuntament de Montornès del Vallès i la seva Diagnosi Interna.
Ajuntaments de l’eix “ESSTEM TREBALLANT”: Ripollet, Montcada, Cerdanyola i Barberà. 
Exemple d'intercooperació entre administracions locals. 
Ajuntament de Navàs. Sobiranies alimentàries (innovació social). 
Ajuntament d’Arbúcies: clàusules socials.
Ajuntament del Prat del LLobregat: col·laboració administració pública + ESS per la creació 
d’ocupació.
Ajuntament de Sabadell: col.laboració público-privada dins el projecte d’Ateneus Cooperatius.
Ajuntament de Cardedeu: diagnosi i procés participatiu per la creació d’un pla estratègic pel 
desenvolupament de l’ESS. 

Dinamitzadors de la sessió: cooperativa “MakeIt! Education”.
Lloc: Centre Cívic Palou. Granollers. 

Sessió 2: 
“Presentació d’experiències del territori. Bones pràctiques des de l’administració local”



Sessió 3: “Recursos i intercooperació entre administracions locals”
 

- Conèixer els recursos dels què disposa l’administració local per promoure l’ESS. 
- Generar una matriu per cada comarca en la que puguem incorporar tot el que tenim entre  
     tots i així veure què podem compartir i què necessitem. 

Dinamitzadors de la sessió: equips tècnics de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental i de l’Ate-
neu Cooperatiu del Vallès Oriental. 
LLoc: Centre Cívic Can Balsach. Sabadell.

Sessió 4: “Clàusules socials i nova llei de contractació pública”

- Què són les clàusules socials? 
- Quines noves oportunitats per promoure la ESS obre la nova llei de contractació pública? 
- Com es poden redactar els plecs perquè tinguin en compte criteris que vagin més enllà de la   
    part econòmica?
- Exemples de bones pràctiques. 

Participació de La Confederació amb el seu president Joan Segarra i de la cooperativa Facto. 
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Montornès. Montornès del Vallès.


