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1 Presentació 

 
A continuació presentem una proposta de Marc d’Acció en Economia Social i Solidària 
(ESS) per a Manlleu, el full de ruta a seguir per l’Ajuntament de Manlleu, i més 
concretament per l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica com a 
responsable del desenvolupament local manlleuenc, per desplegar una línia de treball 
coherent i sostinguda a mitjà-llarg termini (entre dos i quatre anys) en matèria d'economia 
social i solidària. 
 
Aquest Marc d’Acció ha estat construït sobre dues premisses. La primera és que la 
societat demana canvis i, en conseqüència, cal actuar amb sentit de la responsabilitat en el 
llarg termini. La segona premissa és que, com a institució conscient que es parteix de 
realitats diferents, l’ajuntament ha de trencar dinàmiques de rigidesa i de compartiments 
estancs i estar alineada en el seu conjunt, és a dir, totes les seves àrees han de conèixer 
l’ESS, i cal fer-ho des de sota, amb exemples clars i progressivament. Per tot això, els 
objectius que proposem en aquest document no seran assolibles de manera immediata sinó 
al llarg d’un procés.  
 
En aquest sentit, el Marc d’Acció en ESS ha de facilitar la transformació progressiva del 
municipi, sempre a partir d’una diagnosi prèvia, i fer-ho segons els principis del 
desenvolupament local harmònic.  
 
Així doncs, s’ha elaborat un document que ha de servir com a instrument de treball on 
s’inclouen les línies estratègiques i les actuacions principals en matèria d’ESS per a 
Manlleu, així com les eines i les metodologies que permeten la seva implementació, 
seguiment i avaluació en els propers anys.  
 
D’una manera clara i entenedora, el Marc d’Acció en ESS,  conjuntament amb la diagnosi1 
de l’ESS a Manlleu, ha d’esdevenir el projecte marc de planificació estratègica de 
l’Ajuntament de Manlleu en matèria d’ESS per al període 2018-2022. 

  

                                                      
1 Manlleu ha elaborat durant el 2017 la diagnosi “L’economia social i solidària de Manlleu i la seva àrea d’influència”.  
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2 Metodologia  
 
L’objectiu ha consistit en definir i redactar un Marc d’Acció de l’ESS a Manlleu. El document 
que teniu a les mans és fruit del treball d’equip de la cooperativa LabCoop i ha estat 
construït en diverses fases de manera participada amb diferents actors manlleuencs i 
experts en ESS. 
 
Per començar el treball, es van establir uns primers criteris d’elaboració: 

 Ens allunyem de l’“Innovadors”. Durant els anys 2016 i 2017, l’Ajuntament de Manlleu va 
desplegar un seguit de projectes emmarcats en la subvenció del SOC denominada 
“projectes innovadors”. Malgrat conèixer i estudiar detingudament cadascuna de les 
accions dels dos anys, aquest document s’ha volgut construir sense que aquestes fossin 
limitadores, sinó que, en tot cas, fossin inspiradores.  

 Exploració + Reflexió + Concreció. Tot el procés s’ha basat en aquesta seqüència: 
explorem la informació existent, reflexionem i debatem a l’entorn de la informació 
sistematitzada i ordenada, contrastant i facilitant el procés d’apropiació, i finalment 
concretar i arribar a acords que es plasmen en aquest document. 

 Dos tipus de sessions de treball: 

₋ Internes: formades per l’equip de la consultoria externa. 

₋ Externes: formades per l’equip de la consultoria externa i diferents actors (equip 
tècnic municipal, iniciatives d’ESS de Manlleu i representants polítics, entre d’altres). 

 Tres nivells de concreció per a l’impuls de l’ESS a Manlleu: 

₋ Nivell 1 – Les línies estratègiques que fixen els eixos fonamentals de la política en 
ESS de l’Ajuntament de Manlleu. 

₋ Nivell 2 – Les actuacions per desenvolupar en cada línia estratègica. 

₋ Nivell 3 – Les activitats2 o projectes concrets per dur a terme dins de cada programa 
d’actuacions anteriorment identificats. 

 
 
El pla de treball s’ha enfocat en tres fases: 
 

a. Fase inicial. Elaboració del document base de treball 
 

Fase prèvia per redactar un document de treball que va servir com a punt de partida per 
portar a terme el procés d’elaboració del document final, el contingut del qual proposava un 
marc d’acció de l’ESS a Manlleu. 
Aquest primer document de treball recollia un esborrany de marc teòric de la proposta per 
desenvolupar, un document que ha facilitat el procés de co-creació i, en un primer moment, 
compartir un marc comú amb tots els actors implicats. 
 
 
 
                                                      
2 Només se n’esmenten algunes a tall d’exemple a l’Annex 2. 
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Treballs realitzats 
 
1. Recopilació, sistematització i ordenació d’informació, tant de Manlleu com d’altres fonts 

d’informació. 
2. Redacció de l’esborrany de la proposta de marc conceptual. 
3. Sessió de treball amb la Coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció 

Econòmica per fer un primer contrast. 
 

 Sessió de contrast amb la coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció 
econòmica (28/06/2017) 
 
L’objectiu d’aquesta sessió va ser fer un primer contrast de la proposta conceptual que 
la consultora externa plantejava com a repte per a l’Ajuntament. Es tractava de verificar 
si era una bona línia a seguir o bé calia començar la fase de contrast amb la resta 
d’actors des d’una altra perspectiva. Es va aprovar el plantejament inicial, la qual cosa 
ens va permetre seguir avançant en una proposta innovadora de marc d’acció en ESS. 
 
Participants 

₋ Betlem Parés, coordinadora de l’Àrea  
 

b. Fase d’obertura. Cap al marc d’acció 
 
Aquesta fase ha consistit en un treball inclusiu i obert que ha ajudat a generar un marc 
compartit amb els diferents agents implicats, encara que el treball s’ha centrat 
majoritàriament amb l’equip tècnic de l’OPE. 
El procés ha incorporat diferents nivells de treball amb diferents ritmes. Els diversos espais 
ens han permès compartir el procés (elaboració del Marc d’Acció en ESS de Manlleu), co-
construir el mateix document i/o contrastar-ne el contingut. 

 
Treballs realitzats 
4. Sessions de treball amb l’equip de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció 

Econòmica a fi de contrastar la proposta de marc teòric i línies estratègiques. 
5. Revisió interna de la proposta de marc teòric i definició de les primeres línies 

estratègiques i actuacions. 
6. Sessions de treball i entrevistes amb l’equip de l’Àrea de Serveis a les Persones i 

Promoció Econòmica, la Xarxa d’Iniciatives d’ESS de Manlleu i professionals de 
diferents àmbits, per fer un contrast de les línies estratègiques i les actuacions. 

7. Sessió de treball amb tot l’equip de LabCoop per fer un contrast de tot el document 
(enfocament i contingut). 

8. Redacció de la proposta de document final. 
9. Presentació de la proposta de document final als representants polítics de l’Ajuntament 

de Manlleu, per contrastar el document.  
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 Sessions de treball amb l’equip tècnic de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció 
Econòmica (20/07/2017 i 18/10/2017) 
 
Les dues sessions amb l’equip tècnic de l’OPE van permetre, d’una banda, establir el 
marc conceptual en què desenvolupar el Marc d’Acció de l’ESS de Manlleu i, de l’altra, 
apuntar les línies estratègiques d’acció per desplegar l’ESS al municipi. 
 
Inicialment es van descriure els elements que l’equip tècnic identificava com a part del 
desenvolupament local (el què i el com). De resultes d’aquesta sessió es van poder 
identificar el “per a què” del desenvolupament local, la forma de ser i la forma de fer 
pròpia de Manlleu, i el rol que ha de tenir l’administració. Així mateix, aquesta sessió va 
permetre copsar que l’equip tècnic de l’OPE de Manlleu és altament sensible als valors 
i principis de l’ESS, en quedar palès que els elements identificats estaven clarament 
correlacionats amb la manera de fer i ser de l’ESS. 
Seguidament es va treballar al voltant dels projectes i accions que poguessin 
exemplificar què es fa i què no es fa a Manlleu per desplegar el model de 
desenvolupament local que s’havia definit prèviament. Aquesta tasca va permetre 
extreure les conclusions següents: 

o Identificació d’oportunitats en projectes, accions, programes o serveis que 
s’ofereixen a la ciutadania. El repte consisteix en transversalitzar l’ESS; això vol dir 
identificar i promoure accions que tinguin en compte els valors configuradors d’un 
desenvolupament local harmònic alineat amb l’ESS. 

o Identificació d’unes fortaleses que cal mantenir: 
₋ La trajectòria d’innovació pública al si de l’Ajuntament. 
₋ L’existència d’espais de coordinació interna que faciliten la transversalització del 

treball en ESS. 
₋ L’existència d’una xarxa d’actors i d’iniciatives de l’ESS. 

o Identificació que, per transformar el que ja s’està fent, cal: 
₋ Enfocament d’apoderament. 
₋ Dimensió transversal: la participació. 
₋ Dimensió interna: la coordinació i generació de sinergies entre les accions 

impulsades per tot l’Ajuntament. 
 

Finalment, a partir del debat sobre les accions realitzades en els últims dos anys dins 
dels projectes d’innovadors del SOC, ”Innovació en ESS: altres oportunitats per 
l’ocupació i millora del teixit”, com també de propostes concretes per part de l’equip 
tècnic de l’OPE, es van poder identificar cinc línies estratègiques d’acció per al 
desplegament de l’ESS al municipi. 

 
Participants 

₋ Betlem Parés, coordinadora de l’Àrea  
₋ Pilar Raurell, tècnica d’empresa 
₋ Montse Rafart, tècnica d’empresa 
₋ Jaume Codina, tècnica d’empresa 
₋ Inma Muñoz, tècnica de fires i mercats 
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₋ Quim Freixa, tècnic de nous projectes 
₋ Albert Güell, tècnic d’innovació pública 
₋ Olga Moreno, tècnica dinamitzadora d’equipaments públics 
₋ Olga Cabezas, tècnica d’eficiència energètica i sostenibilitat 
₋ Chus Cordero, tècnica d’ocupació 
₋ Núria Brachs, tècnica d’ocupació 
₋ Gaietà Serrat, tècnic d’ocupació 
₋ Elisenda Riera, tècnica de formació i ocupació 
₋ Núria Font, tècnica d’educació 

 
 Sessió de treball amb la Xarxa d’Iniciatives de l’ESS de Manlleu  (16/11/2017) 

 
Aquesta sessió pretenia contrastar la percepció que tenen les iniciatives d’ESS de 
Manlleu sobre l’enfocament del marc conceptual i algunes de les línies estratègiques 
acordades amb l’equip tècnic de l’OPE, sobre la base de diferents hipòtesis de partida,. 
 
Participants 

₋ Mireia Franch, Sambucus 
₋ Aurora Colom, Maresmon 
₋ Manel Macià, Pagesos Forners 
₋ Suara Cooperativa 

 
 Entrevistes/converses amb tres actors diferents 
 

La trobada amb aquests tres actors perseguia contrastar sobretot el plantejament fet 
sobre una proposta de transformació social basada en el desenvolupament harmònic, 
les línies estratègiques, els valors i principis que ho acompanyen i el rol de l'Ajuntament. 
 
15/01/2018 – Àgata Gelpi, coordinadora de l’Àrea de Benestar Social, Salut Pública i 
Consum, i Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Manlleu. 
 
18/01/2018 – Hidra Publicitat, SCP, com a iniciativa local especialment vinculada al 
comerç local de Manlleu. 
 
22/01/2018 – Rubèn Suriñach, membre de la cooperativa d’Opcions de Consum 
Responsable i expert en ESS. 

 

c. Fase de tancament. Redacció del document final 
 
Aquesta última fase ha consistit en reformular i/o ajustar el document a partir de les 
observacions dels representants polítics.  
 
Treballs realitzats 
10. Redacció definitiva del document final a partir de les últimes observacions aportades 

pels representants polítics. 
11. Lliurament i presentació de la proposta de Marc d’Acció en ESS a Manlleu.  
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 Sessió de treball amb representants polítics (27/04/2018) 

 
Aquesta sessió va servir per presentar la proposta de Marc d’acció en ESS per a 
Manlleu, copsar l’opinió dels representants polítics i validar si estan alineats amb el full 
de ruta proposat. Per tant, la sessió perseguia que coneguessin la proposta, aportessin 
opinió i validessin a través del debat. 
 
Aspectes d’opinió:  

a. Importància de crear espais de diàleg entre actors. 
b. Importància del llenguatge per crear ponts. Les paraules són importants a l'hora 

d'aproximar-nos a actors i espais fins ara allunyats o aliens de l'ESS. 
c. Importància de trencar barreres i estereotips al voltant de l'ESS, "no generem 

anticossos". 
d. El marc conceptual i les hipòtesis de partida ens les creiem políticament i 

considerem que estem treballant en aquesta línia, malgrat de vegades no en 
siguem conscients o no els haguem posat nom. Destaquem les escoles com 
espais molt alineats i concretament el Pla educatiu de ciutat. 

e. S'identifica la necessitat de generar i alimentar la cultura de ciutadania, com allò 
que té a veure amb la participació, la corresponsabilitat i els processos. 

f. L’operativa per fer política amb voluntat transformadora explícita és més difícil 
que a nivell conceptual. S’ha de prendre consciència tan a l’intern de 
l’ajuntament com la pròpia ciutadania.  

 
Amb tot, es valida el document, ja que allò que expressa s'hi està d'acord "sentim que 
és un document útil perquè recull allò que s'ha fet i perquè posa nom i ordena permetent 
estructurar i definir allò es vol seguir fent a futur”. 
    
Participants 

₋ Marta Alsina Teixidó 
₋ Maria Carme Bassas i Aumeda 
₋ Eudald Sellarès i València 
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3 Marc conceptual  

 
a. Introducció 

 
L’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu treballa 
per al desenvolupament econòmic, social i cultural de les persones, empreses, comerços i 
entitats de Manlleu i de la seva àrea d’influència territorial i ho fa a través de serveis, 
activitats i projectes. 

L’Àrea aposta per la innovació pública i l’avaluació del valor públic a fi de millorar les formes 
d’organització interna i externa de l’administració local i consolidar una oferta de serveis 
públics integral, transversal i personalitzada, amb la implicació participativa tant dels agents 
institucionals com dels actors socials i econòmics de Manlleu i del territori. 

L’Àrea té com a objectiu impulsar el desenvolupament local des d'una perspectiva més 
àmplia, fent dels serveis de cultura, educació, jovent, participació i esports part de 
l'estratègia de desenvolupament, alhora que entén l'educació i la formació com un tot i una 
oportunitat per millorar la societat manlleuenca.  

Finalment, la dinàmica de treball, els objectius i les finalitats per les quals aposta l’Àrea 
s’alineen amb els objectius i les finalitats de l’economia social i solidària, on el benestar i la 
qualitat de vida de les persones es troba al centre de la seva acció. 
 
 

b. Punt d’arribada 
 
El desenvolupament local té com a finalitat millorar el benestar de les persones d’un 
municipi determinat. 

El context socioeconòmic dels últims anys aguditza les diferències socials, econòmiques i 
territorials, les quals s’han d’intentar contrarestar i disminuir.  

Cal buscar alternatives a les polítiques implementades fins ara, ja que es mostren 
insuficients per afrontar aquelles diferències i castiguen de manera especial determinats 
col·lectius. Per això, s’han explorat la intervenció pública en el marc de la innovació social, 
així com les noves formes d’entendre l’empresa i l’economia. 

Es tracta de construir de manera col·lectiva un model de societat basat en el 
desenvolupament local harmònic, és a dir, promoure un desenvolupament local que posi 
en el centre de les polítiques públiques la resolució de les necessitats de les persones i 
l’ampliació de llurs capacitats, per mitjà d’aprofitar les oportunitats que se’ls presentin. 
Aconseguir-ho dependrà de les capacitats de les persones, les organitzacions i la societat 
en el seu conjunt per transformar la situació actual.  

En aquest context, l’economia social i solidària pot aportar al desenvolupament local una 
visió dinàmica i transformadora, a més d’una vessant educativa i sociopolítica. 

Certament, “l’economia social i solidària està estretament lligada al desenvolupament local, 
perquè sorgeix des del territori, de la seva gent i les seves organitzacions, està arrelada al 
territori, utilitza els recursos endògens i fomenta les capacitats locals per a la creació d'un 
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entorn innovador en el territori. Tendeix a donar resposta a les necessitats de les 
comunitats, a estar al servei del desenvolupament comunitari, posseeix un potencial 
especial per comprometre altres àmbits de la societat i té més propensió a reinvertir els 
beneficis en el mateix territori on es generen, promovent processos d’acumulació a escala 
local; posseeix una intensa capacitat per crear i estendre cultura emprenedora i teixit 
empresarial, tant en l'àmbit econòmic com en el social. En aquest sentit, cal assenyalar la 
necessitat de reforçar el diàleg entre l'economia social i solidària i el desenvolupament local 
i territorial, ja que comparteixen nombrosos elements”3 (2014: 53). És clau, doncs, que 
economia social i solidària i desenvolupament local interactuïn d’una manera útil, 
desplegant accions amb voluntat transformadora explícita. 

Per tant, “l’economia social i solidària aporta les bases per dotar de contingut la dimensió 
econòmica del desenvolupament humà local, perquè els principis i valors en què se sosté, 
així com les pràctiques que desenvolupa, estan en consonància i s’alineen per contribuir a 
l’enfortiment de les capacitats centrals i col·lectives”4 (2014: 55). 

L’economia social i solidària expressa avui una altra manera de construir desenvolupament i 
de fer governança econòmica i social. Com diu Joan Subirats5(2015: 20), el codi genètic de 
l’economia social i solidària aporta valors que són avui essencials per combinar exigències 
econòmiques i socials, rendibilitats productives i d’inclusió i pertinença, a més de ser 
potencialment transformadors.  

 

 
c. Una forma de ser 

 
És el moment de tornar al paradigma substantiu de l’economia, aquell que l’entén com la 
manera en què les societats es relacionen amb l’entorn i mobilitzen els recursos per satisfer 
les seves necessitats. Es tracta de reintegrar l’economia a la societat, de pensar en una 
economia al “servei de”, en comptes d’una economia “propietat de”, de situar al centre la 
sostenibilitat de la vida i la resposta a les necessitats socials. En definitiva, de construir una 
economia plural, que reconegui una pluralitat de principis (mercat, redistribució i reciprocitat) 
i de sectors (el domèstic, el privat mercantil, el públic i el de l’economia social i solidària), tal 
com l’economia local està sens dubte configurada, i que s’orienti per valors com l’equitat, la 
solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat. Una 
economia alineada amb un desenvolupament local harmònic que persegueixi la triple 
sostenibilitat: la personal i social, l’econòmica i l’ambiental. 

Per això la política pública ha de promoure un desenvolupament local de naturalesa 
comunitària, inclusiva, integral, endògena i tan autocentrada com sigui possible. 

 

                                                      
3

Luis Guridi i Juan Carlos P. de Mendiguren“La dimensión económica del DesarrolloHumano Local: La economía social y solidaria”. Març 2014. Bilbao: Hegoa. 
4

Luis Guridi i Juan Carlos P. de Mendiguren“La dimensión económica del DesarrolloHumano Local: La economía social y solidaria”. Març 2014. Bilbao: Hegoa. 
5

“Guia d’economia social i solidària per a l’administració local”. Juny 2015. Barcelona: Diputació de Barcelona. 
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Font: Jordi Garcia Jané 

 
Per aconseguir-ho, l’Ajuntament ha de partir d’una mirada integral i, per tant, intervenir de 
manera transversal, és a dir, des dels diversos departaments i serveis, dur a terme una 
política coherent i innovadora, i informar amb transparència de les seves actuacions. 

Aquesta manera de fer implica repensar els rols de tots els agents, en especial el paper de 
l’administració i d’allò públic. Cal una estratègia relacional amb els agents socials que 
generi confiança i permeti el treball conjunt.  

 

d. Una forma de fer 
 

Allò que ha de permetre l’encaix proactiu i estructuralment transformador entre l’economia 
social i solidària i el desenvolupament local passa perquè els seus actors assumeixin noves 
formes de fer.   

En primer lloc, hauran de fomentar la participació i la corresponsabilitat dels actors 
involucrats i de tota la comunitat. Caldrà cercar la complicitat, reconèixer la diversitat i 
facilitar la participació de tots els actors existents per establir una diagnosi, uns objectius i 
un full de ruta compartits, en suma, co-construir la política pública local. En segon lloc, es 
tractarà de mobilitzar els recursos del territori i les capacitats de les persones i 
organitzacions que el configuren. En tercer lloc, l’administració local haurà de fer d’agent 
facilitador i dinamitzador del procés de transformació cap al desenvolupament local 
harmònic.  

Tota aquesta metodologia relacional i participativa comportarà, en cinquè lloc, convertir 
l’administració en una organització en xarxa, que treballa, internament de manera 
transversal, i externament amb altres actors, en el marc d’una economia plural imbricada 
amb allò social.  
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4 Eixos transversals 

 
Per transitar cap a un desenvolupament local harmònic, més enllà dels principis establerts 
que defineixen una forma de fer i de ser, cal tenir presents i posar en el centre determinats 
elements sense els quals no serà possible el seu assoliment. Això implica que en la 
identificació, definició, execució i seguiment de qualsevol acció, projecte, programa o 
estratègia ens haurem de preguntar si es compleix que: 
 

- S’està apoderant les persones 
- S’estan tenint en compte els actors i les persones implicades 
- S’estan garantint els drets de les dones 
- S’està treballant per enfortir el Mercat Social a Manlleu 
- S’estan preveient accions que comuniquin i difonguin l’acció 

 
En aquest sentit, és imprescindible introduir en cada acció els següents eixos transversals: 

• Apoderament de les persones 
• Participació 
• Perspectiva de gènere 
• Mercat social 
• Comunicació 

 
a. Apoderament de les persones 

 
L’ESS s’orienta a resoldre necessitats de les persones, no cobertes o poc cobertes. A partir 
d’identificar-les, planteja solucions per satisfer-les de manera sostinguda i sostenible. 
Perquè doni resposta a les necessitats de les persones, les solucions i propostes han de 
partir de la ciutadania, d’una ciutadania conscient, corresponsable i dotada de valuoses 
capacitats. L’enfocament posa en conjunció les necessitats amb les capacitats i les 
converteix en oportunitats per al territori i les persones. 
L’autonomia, la presa de decisions conscient, la formació i el foment de capacitats i 
habilitats seran condició necessària en totes les accions que s’emprenguin.  

 
b. Participació 

 
Un dels actius més importants de Manlleu és la pluralitat d’agents de què disposa el 
municipi, una munió d’associacions, entitats i persones compromeses amb el seu entorn. 
Per això, les accions que s’emprenguin cal dissenyar-les i executar-les comptant amb la 
participació dels actors implicats. Per aconseguir la participació s’han de preveure els 
espais adients, així com vetllar per respectar els temps i la forma dels actors en favor d’una 
participació representativa de qualitat. 
Cal ser conscients del repte que suposa la participació; per tant proposem de cercar 
permanentment aquells mecanismes que l’afavoreixin i ampliïn la seva base.  
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c. Perspectiva de gènere 

 
La desigualtat que pateixen les dones es manté present a la nostra societat i es continuen 
vulnerant els seus drets. Cal tenir-ho present i incorporar la perspectiva de gènere en tota 
acció. A més, Manlleu disposa d’un Pla d’Igualtat que interpel·la directament a la 
transversalitat de gènere en totes les polítiques i a la necessitat d’integrar-la en les diferents 
àrees municipals. La incorporació de la perspectiva de gènere en aquest document dona 
compliment a aquest mandat. 
En aquesta línia, proposem que la transversalitat sigui bidireccional, això és, incorporar la 
mirada del gènere en les accions d’impuls i foment de l’ESS a Manlleu i, a la vegada, 
garantir que en els futurs plans d’igualtat s’incorporarà la mirada de l’ESS com un 
mecanisme per fomentar la participació política de les dones i la recerca d’igualtat en el món 
laboral. 
Així mateix, proposem que es tinguin en compte les entitats de dones del municipi en els 
espais de participació i representació. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de les 
dones en el sector comercial de Manlleu i com les accions que s’adrecin a aquest sector 
tindran impactes directes sobre les dones del municipi. 
 
 

d. Mercat social 

 
“El mercat social és la plasmació pràctica d’un circuit econòmic i de satisfacció de 
necessitats basat en els principis de l’economia social i solidària (ESS). Es tracta que, en 
les diferents esferes del cicle econòmic (producció, finançament, comercialització i consum), 
tots els agents actuïn sota els principis de democràcia i transparència, compromís 
socioambiental, i s’enfoquin a les necessitats humanes en comptes de l’afany de lucre. 
La construcció de mercat social es basa en la potenciació dels intercanvis i fluxos 
econòmics entre organitzacions i persones consumidores de l’ESS. Per a fer-ho existeixen 
diferents eines i processos que faciliten i fomenten l’augment dels intercanvis”6. 
Treballar per impulsar i fomentar el mercat social és, doncs, impulsar l’ESS. Per això ha de 
ser un element present en totes les accions.  
 

 
e. Comunicació 

 
La comunicació, l’explicació d’allò que s’està fent, en definitiva, la rendició de comptes, és 
una de les fases intrínseques de qualsevol política pública. Cal preveure accions que 
difonguin tant el procés seguit com les accions i els resultats obtinguts. La ciutadania ha de 
saber què es fa per fomentar l’ESS, perquè així aconseguirem un doble objectiu: rendir 
comptes de la pròpia acció i enfortir la sensibilització i promoció sobre la importància de 
l’ESS al municipi i els efectes positius que té. 
Així mateix, la comunicació ha de preveure una dimensió interna, tenint en compte la 
transversalitat de l’ESS. S’ha de comunicar i informar dins de l’Ajuntament d’allò que es faci; 
només així es crearan sinergies i millorarà la coordinació.  

                                                      
6 Definició de mercat social de la XES. www.xes.cat  
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5 Línies estratègiques per a l’acció 

 
A fi d’assolir els objectius expressats en l’apartat anterior, aquest Pla d’acció proposa cinc 
línies estratègiques que haurien de permetre el desplegament sostingut d’un 
desenvolupament local basat en l’economia social i solidària. La proposta es fonamenta en: 
 

1) La trajectòria i l’experiència de l’Ajuntament de Manlleu: s’identifiquen projectes i 
accions que s’han desenvolupat amb resultats positius i que cal seguir enfortint, així 
com la trajectòria i el camí recorregut a dins de l’Ajuntament en innovació pública i 
organitzativa. 

2) Les oportunitats del municipi: hi ha accions que tenen una gran potencialitat si es 
treballen des de l’ESS per la seva capacitat transformadora i per la seva 
transversalitat; aquestes accions poden fer de motor per desplegar un 
desenvolupament local basat en l’ESS. 

3) Les capacitats col·lectives i individuals existents al municipi, a través dels seus 
actors, les iniciatives d’ESS, els centre educatius, etc. 

 
Per fomentar i impulsar l’ESS a Manlleu i caminar cap a un desenvolupament local 
harmònic, proposem cinc línies estratègiques: 

 
₋ LE1. Coneixement i reconeixement 
₋ LE2. Compromís amb l’entorn i creació d’ecosistema 
₋ LE3. Acció pública interna  
₋ LE4. Intercooperació supramunicipal 
₋ LE5. Generació i manteniment d’ocupació  

 

 
LE1. Coneixement i reconeixement 

 
A Manlleu ja s’estan fent moltes accions basades en els principis de l’ESS, però sovint no 
es coneixen o no se les identifica com a tals. La ciutat ja disposa d’una Xarxa d’Iniciatives 
de l’ESS, la qual, de manera organitzada, treballa per fomentar, enfortir i ampliar la base de 
l’ESS al municipi. 

Aquesta línia posa el focus en la voluntat de l’Ajuntament de donar a conèixer al municipi 
l’ESS i les seves iniciatives. Interpel·la tant a les mateixes iniciatives d’ESS existents, com 
al conjunt de públics del municipi (ciutadania en general, centres educatius, equip tècnic i 
polític municipal, teixit social, teixit econòmic...). Al mateix temps, pretén activar una acció 
molt clara per facilitar el reconeixement del que ja existeix en el municipi mateix, un 
reconeixement per part dels públics en general i, fins i tot de les iniciatives en ESS entre 
elles i com a tals. 

L’objectiu d’aquesta línia és socialitzar la informació, les experiències, els coneixements i 
les bones pràctiques d’ESS arreu del municipi, així com promoure la cultura i els valors de 
la cooperació i la intercooperació entre les seves iniciatives. 

Partim de la hipòtesi que, per desplegar un Pla d’Acció en ESS, és condició necessària (que 
no suficient) conèixer les iniciatives existents i fer-ne un mapatge amb l’objectiu d’identificar 
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necessitats i oportunitats. Així mateix, cal també que aquestes iniciatives es coneguin entre 
elles per generar sinergies, i que es donin a conèixer a la ciutadania i a públics específics 
per posar-les en valor. 

Aquesta línia estratègica és valorada per les IESS com a imprescindible, i potser com el que 
més necessiten. Es considera que, si no es donen a conèixer i no treballen entre elles, no 
podran créixer i consolidar-se com a activitats econòmiques i, per tant, perdran força com a 
agents de transformació social. 

En aquesta línia estratègica s’inclouen accions que tenen a veure amb dos objectius: 

a. Donar suport a la creació de xarxes i a la intercooperació entre iniciatives 
de l’ESS 

 Garantir el suport a la Xarxa d’Iniciatives d’ESS de Manlleu, d’acord 
amb les seves necessitats. 

 Promoure i facilitar l’ampliació d’aquesta xarxa mitjançant accions que 
tinguin a veure amb l’obertura de la xarxa a la comarca, que permeti 
la permeabilitat i, per tant, la millora de la diversitat i l’ampliació de la 
massa critica per poder escalar accions i crear-ne de noves en el seu 
si. 

 Facilitar eines per divulgar les iniciatives i ampliar i consolidar el 
mercat social. 

 
b. Sensibilitzar i informar de l’ESS  

 Donar suport a accions i activitats per divulgar l’ESS dirigides a les 
mateixes iniciatives, a la ciutadania en general, als actors específics i, 
molt especialment, a infants i joves (centres educatius), i tindran com 
a objectiu difondre coneixement sobre l’ESS (les finances ètiques, la 
compra local, etc.). 

 
 

LE2: Compromís amb l’entorn i creació d’ecosistema 
 
Considerem que, més enllà de conèixer i donar a conèixer l’ESS, així com d’establir 
mecanismes de treball conjunt entre les iniciatives, cal donar suport a accions que 
provoquin transformacions reals. Partim de la base que, si s’aconsegueix generar un 
ecosistema favorable, les iniciatives d’ESS tenen més probabilitats de sorgir i, les existents, 
de generar canvis. 

Manlleu disposa de recursos tangibles i intangibles susceptibles de ser mobilitzats per crear, 
i afavorir la creació, d’iniciatives d’ESS que donin resposta a les necessitats del territori. El 
passeig del Ter, edificis en desús, grups informals d’autoajuda, iniciatives ciutadanes 
culturals, la Festa del Serpent, el passat històric obrer, etc.; són elements propis de Manlleu 
que poden valoritzar-se i posar-se al servei de la ciutadania a través d’iniciatives d’ESS. 

Les actuacions previstes en aquesta línia estratègica són: 

a. Mobilitzar recursos endògens del territori (equipaments, espais naturals...). 
Consisteix en mobilitzar recursos del municipi o de l’Ajuntament en desús per 
facilitar la creació de noves iniciatives d’ESS. 
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b. Crear espais de diàleg entre actors. Consisteix en facilitar espais de 
coneixement entre actors que generin unes condicions millors de competència, 
com és el FES Manlleu. Han de ser espais multiactors, que ultrapassin les 
iniciatives d’ESS, ja que afavoreixen la innovació social i, a més, poden ser útils 
per aproximar actors no directament vinculats amb aquesta. 
 

c. Aproximar el teixit empresarial a l’ESS. Consisteix en promoure pràctiques 
que fomentin unes relacions comercials justes en termes d’igualtat, basades en 
la confiança, la corresponsabilitat, la transparència i el respecte. Cal introduir la 
idea d’economia plural, en la confluència entre l’empresa tradicional i l’empresa 
d’ESS, i reconèixer el teixit econòmic de Manlleu com un entramat plural de 
pràctiques i principis. 
 

d. Donar suport a la creació i consolidació d’iniciatives sociocomunitàries. 
Impulsar accions que facilitin la creació i la sostenibilitat d’iniciatives i pràctiques 
d’ESS que tinguin altres objectius finals diferents del de generar ocupació, o que 
no siguin iniciatives per generar activitat econòmica en un sentit estricte.  

 

LE3: Acció pública interna 
 
A l’hora de desplegar un pla d’acció basat en l’ESS, l’Ajuntament ha de ser un agent 
facilitador d’entorns que afavoreixin el desenvolupament de les capacitats individuals de les 
persones, de les organitzacions (teixit associatiu i teixit empresarial) i de la societat, entesa 
com a municipi. 

Per a això, és convenient que el consistori mateix prengui consciència del seu paper com a 
agent d’ESS, tant fent de promotor com de demandant. 

Com a promotor de l’ESS, els equips tècnics i polítics de l’Ajuntament han de conèixer el 
model de desenvolupament local basat en l’ESS i apropiar-se’l a través de la formació, 
l’intercanvi d’experiències, etc. 

Com a demandant, l’Ajuntament té una gran capacitat de tracció de l’ESS per mitjà de la 
contractació pública. En els darrers anys, l’Ajuntament de Manlleu ha treballat en aquesta 
línia, i s’han fet formacions internes, al mateix temps que es gestionaven els canvis 
organitzatius que afavorissin desplegar l’ESS de manera tranversal. També s’han emprès 
accions encaminades a introduir clàusules socials en la contractació, així com girs en el 
subministraments energètic i financers (s’ha col·laborat amb Fets, Fiare i Coop57, i com 
ajuntament es té un compte corrent obert a Caixa d’Enginyers i s’ha refinançat un préstec 
amb elles). 

Malgrat el recorregut positiu en l’impuls de l’ESS a dintre de la institució, cal seguir-hi 
treballant. Les actuacions previstes en aquesta línia són: 

 
a. Formar l’equip humà de l’Ajuntament en els àmbits vinculats als principis i 

valors de l’ESS. Caldrà treballar en la definició d’un pla formatiu continu que 
permeti desplegar l’ESS a Manlleu i assolir un desenvolupament local harmònic 
(formacions sobre banca ètica, comerç local de proximitat, cooperativisme, 
consum responsable, gènere i igualtat, etc.). 
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b. Afavorir la contractació i compra pública responsable. Consisteix en 

impulsar el procés per introduir clàusules socials en la contractació i compra 
pública. S’ha de treballar perquè, en les adjudicacions de contractes i la compra 
pública, s’afavoreixin les empreses locals que actuen sota els valors i principis 
de l’ESS. Cal tenir present que l’Ajuntament de Manlleu és una de les principals 
empreses de la ciutat i que, com a tal, allò que hi succeeixi tindrà un fort impacte 
en el municipi. 
 

c. Transversalitzar l’ESS en les accions de l’Ajuntament. Consisteix en 
treballar per incorporar en totes les accions de l’Ajuntament els valors i principis 
de l’ESS. Es tracta de redefinir les accions que s’emprenguin des de la mirada 
de l’ESS i introduir els elements definits en aquest marc d’acció.  

 
 

LE4: Intercooperació supramunicipal 
 
Un municipi no pot aïllar-se del que passa al seu voltant, sinó que necessita enxarxar-se per 
créixer i per aprendre. Manlleu ja té un recorregut en aquest línia: és membre actiu de la 
Xarxa de Municipis per l’ESS (XMESS) des del seu origen, i ha fet intercanvis amb altres 
municipis, una acció que li ha permès ampliar coneixement i aplicar aprenentatges, així com 
difondre i transferir el seu coneixement i experiència (intercanvi amb Tolouse, Hernani, etc.). 

La intercooperació és un dels trets definitoris de l’ESS; en la seva acció de foment de l’ESS 
un municipi no pot obviar aquesta dimensió.  

Perquè sorgeixi la intercooperació, el primer nivell consisteix en intercanviar coneixement, 
sigui a escala local, comarcal i/o internacional. 

Les actuacions proposades en aquesta línia són: 
 

a. Participar en espais d’intercanvi i intercooperació 
Seguir participant i liderant espais d’intercanvi amb altres iniciatives i/o municipis 
que permetin l’aprenentatge i la transferència de coneixement. 
 

b. Seguir participant activament en la XMESS 
Des de l’origen de la XMESS, Manlleu n’ha estat un membre actiu. La seva 
pertinença esdevé una oportunitat i una plataforma de creixement, innovació i 
aprenentatge. 

 
 

LE5: Generació i manteniment d’ocupació  
 
Per desplegar una estratègia d’ESS i transformar l’entorn, l’activitat econòmica s’ha de 
generar al voltant dels principis i valors de l’ESS. Resulta imprescindible fomentar la 
generació d’ocupació basada en aquests principis i valors.  

En aquesta línia s’inclouen totes aquelles accions que tenen a veure amb l’ocupació 
pròpiament (lloc de treball remunerat), però també amb aquelles altres que afavoreixen que 
una persona pugui aconseguir un lloc de treball en la mesura en què se l’acompanya i/o se 
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li ofereixen espais que faciliten el seu procés d’apoderament (capacitats individuals socials, 
competencials...) i l’aproximació als seus drets ciutadans. 

Així mateix, inclou tot allò que té a veure amb la creació de nova emprenedoria social. Si 
volem transitar cap una economia centrada en la persona, cal afavorir espais de treball i 
empreses que actuïn sota aquest principi. 

L’Ajuntament de Manlleu ha desplegat en els darrers anys eines i mecanismes de suport a 
les persones per acompanyar-les en els procés de cerca de feina i/o de creació 
d’emprenedoria social i solidària. Tot i així, cal continuar donant-hi suport a fi que segueixin 
emergint noves iniciatives i que les que hi ha s’enforteixin i creixin, la qual cosa generarà 
nous llocs de treball en l’ESS. 

Per fomentar l’ESS, les actuacions proposades en aquesta línia són: 
 

a. Donar suport i formació a persones emprenedores en l’ESS. Consisteix en 
enfortir els mecanismes de suport per acompanyar les persones emprenedores a 
crear empreses socials i solidàries. 
 

b. Donar suport a l’ocupació en l’ESS. Consisteix en dissenyar i executar 
activitats i accions de foment de l’ocupació amb una mirada des de l’ESS, i 
també a crear ocupació en iniciatives d’ESS. 

 
c. Donar suport a iniciatives i projectes socioempresarials. Enfortir els 

mecanismes de suport al creixement i la consolidació d’activitats econòmiques 
en l’ESS ja existents. 

 
d. Identificar projectes socioempresarials. Convertir l’Ajuntament en un subjecte 

actiu en la creació de noves iniciatives econòmiques. L’Ajuntament haurà 
d’identificar projectes socioempresarials que es puguin proposar a persones o 
col·lectius perquè els duguin a terme. Es tracta d’impulsar la co-creació 
publicoprivada a partir d’una aproximació a la cadena de valor. L’anàlisi de la 
cadena de valor permetrà identificar oportunitats i contribuirà al creixement i 
l’enfortiment del mercat social. Es tracta d’una via per identificar oportunitats 
d’activitats econòmiques per desenvolupar.  

 
e. Donar suport a la creació de capacitats emprenedores en la gent jove i els 

infants. Consisteix en donar suport a projectes que impulsin la cultura 
emprenedora en la infància i la joventut des dels valors de l’ESS, així com 
aquells projectes que sensibilitzin joves i infants sobre el seu entorn i els 
avantatges d’apostar per un model d’ESS. Es tracta d’accions que tenen efectes 
a curt i a mitjà termini, però que sens dubte representen una inversió a llarg 
termini per ampliar la massa crítica d’ESS. 
 

f. Seguir amb l’impuls i la dinamització del Lab de Manlleu. Consisteix en 
consolidar el LabManlleu com a espai de co-creació d’iniciatives d’ESS i de co-
treball. Es tracta de reforçar les activitats que s’hi desenvolupin per convertir-lo 
en l’espai de referència de l’ESS a Manlleu i a Osona.  
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Resum de línies estratègiques i actuacions: 
 

Línies estratègiques Actuacions 

LE1: Coneixement i 
reconeixement  

 

1. Donar suport a la creació de xarxes i a la intercooperació 
entre iniciatives de l’ESS 
2. Sensibilitzar i informar de l’ESS 

LE2: Compromís amb 
l’entorn i creació 
d’ecosistema 

 

1. Mobilitzar recursos endògens del territori 
2. Crear espais de diàleg entre actors 
3. Aproximar el teixit empresarial a l’ESS 
4. Donar suport a la creació i consolidació d’iniciatives 
sociocomunitàries 

LE3: Acció pública interna  
 

1. Formar l’equip humà de l’Ajuntament en aquells àmbits 
vinculats als principis i valors de l’ESS 
2. Afavorir la contractació i compra pública responsable 

3. Transversalitzar l’ESS en les accions de l’Ajuntament 
LE4: Intercooperació 
supramunicipal 
 

1. Participar en espais d’intercanvi i intercooperació 

2. Seguir participant activament en la XMESS 

LE5: Generació i 
manteniment d’ocupació  

 

1. Donar suport i formació a persones emprenedores en 
l’ESS 
2. Donar suport a l’ocupació en l’ESS 
3. Donar suport a iniciatives i projectes socioempresarials 
4. Identificar projectes socioempresarials. 
5. Donar suport a la creació de capacitats emprenedores 
en la gent jove i els infants. 
6. Seguir amb l’impuls i la dinamització del Lab de Manlleu 
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6 Proposta d’implementació 
 

Es tracta d’una proposta metodològica per abordar cada any l’assoliment dels objectius que 
persegueixen les línies estratègiques i les actuacions.  

Aquest Marc d’Acció té una vigència de quatre anys, però s’ha de concretar en plans d’acció 
anuals.  

Els plans d’acció anual es basen en les cinc línies estratègiques, a partir de les quals 
s’han plantejat divuit actuacions, les quals abracen un àmbit concret dins de cada línia 
estratègica i que, al seu torn, constitueixen el marc en què es formularan un conjunt 
d’activitats o projectes específics que han de permetre aconseguir els objectius establerts 
en la línia estratègica en qüestió. Cada pla acció anual estarà format per les fitxes tècniques 
descriptives d’aquests diferents nivells. 

Així mateix, tot pla d’acció s’ha d’acompanyar d’un pla de seguiment i avaluació que ha de 
permetre valorar objectivament la implantació progressiva del pla d’acció i el seu grau 
d’eficàcia. El pla de seguiment i avaluació es descriu en l’apartat següent.  

A més, es fa una proposta metodològica d’espais de governança que permet establir en qui 
recau la responsabilitat dels plans d’acció i dels plans de seguiment i avaluació, i en què 
consisteix aquesta responsabilitat. 

A l’inici de la planificació caldrà especificar el pes anual de cada línia estratègica i de les 
actuacions corresponents vinculades a l’agenda de prioritats polítiques. 
 

a. El com 
 
El pla d’acció anual estarà configurat per un seguit de fitxes que s’elaboraran per a cada 
una de les cinc línies estratègiques establertes i les seves actuacions corresponents. 
Aquestes fitxes permetran identificar ràpidament cada actuació, les activitats que s’han de 
dur a terme per a cada una, els recursos disponibles, el cronograma, així com el seguiment 
de la seva implementació i avaluació. 
Cada fitxa de línia estratègica contindrà la informació següent: 

 Codi d’identificació. Cada línia estratègica té un codi associat d’identificació: LE1, 
LE2, LE3, LE4 i LE5. 

 Línia estratègica. Descripció general de la línia estratègica que ens permet 
entendre els objectius que es persegueixen. 

 Eixos transversals. Es fan constar els cinc eixos transversals establerts en aquest 
Marc d’Acció d’ESS. 

 Actuacions dins de la línia estratègica. Enumeració de les diferents actuacions 
que inclou la línia estratègica, com també una breu descripció de cada una. 

 Pressupost. Detall del pressupost total assignat/destinat a cada línia estratègica. 
Serà el resultat de la suma de pressupostos destinats a les diferents activitats. 

 Indicadors. Definició dels indicadors, quantitatius i/o qualitatius, que ens ajudaran a 
avaluar els resultats d’implementació de cada línia estratègica. En cada cas es 
definiran els indicadors que s’estimin pertinents per a una correcta avaluació. 

 Resultats d’avaluació. 
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o Resultats esperats. Definició dels resultats esperats per a cada indicador 
definit. 

o Resultats finals. Definició dels resultats finals per a cada indicador definit.  
o Data d’avaluació. Mes/Any d’avaluació de cada indicador definit. 

 *Es guardarà un històric dels resultats del seguiment i avaluació de les línies 
estratègiques, fins a la seva data de terminació. 

 Documents relacionats. Enumeració dels documents que aporten més informació o 
desenvolupen la línia estratègica. També s’inclourà un enllaç amb la ubicació 
d’aquests documents dins del servidor de l’OPE. 
 

Marc d’Acció en ESS a Manlleu 2018-2022 
Pla d’Acció 2018 

Fitxa Línia Estratègica (Nivell 1) 

Codi. Línia estratègica 

Eixos transversals 
- Apoderament de les persones 
- Participació 
- Perspectiva de gènere 

 
- Mercat social 
- Comunicació 

Actuacions de la línia estratègica 
₋ ....... 

Pressupost 
 

Indicadors 
................................. 
................................. 
................................. 

Resultats esperats 
................................. 
................................. 
................................. 

Resultats finals 
................................. 
................................. 
................................. 

Data avaluació 
00/00/00 
00/00/00 
00/00/00 

Documents relacionats 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 
 
Cada fitxa d’actuació contindrà la informació següent: 

 Codi d’identificació. Cada línia estratègica té un codi associat d’identificació: LE1, 
LE2, LE3, LE4 i LE5. 

 Línia estratègica. Nom de la línia estratègica de què forma part l’actuació. 
 Eixos transversals. Es fan constar els cinc eixos transversals establerts en aquest 

Marc d’Acció d’ESS. 
 Codi d’identificació de l’actuació. Cada programa d’actuació té un codi associat 

d’identificació que conté el codi d’identificació de la línia estratègica a la qual pertany 
i el número de l’actuació en qüestió. Per exemple: LE1.2. seria el programa 
d’actuació 2 de la línia estratègica 1. 

 Nom de l’actuació. Definició de l’actuació. 
 Descripció general de l’actuació. Descripció general de l’actuació que permet 

entendre les tasques o implicacions que té l’actuació. 
 Objectius de l’actuació. Descripció dels objectius generals a què respon l’execució 

de l’actuació. 
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 Nivell de priorització. S’estableix un nivell de priorització d’execució d’acord amb 
els objectius generals de la línia estratègica. Pot ser alt, mitjà o baix. 

 Equip responsable. Determinació de la persona o persones responsables de l’Àrea 
de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu que 
realitzarà les tasques d’implementació de l’activitat. 

 Activitats de l’actuació. Enumeració de les activitats que inclou l’actuació i breu 
descripció d’aquestes. 

 Estat d’implementació de l’actuació. Es defineix l’estat d’implementació general 
de l’actuació (mitjana de l’estat d’implementació de les diferents activitats). L’estat de 
la implementació pot ser: No avaluat / En projecte / En curs / En execució avançada 
/ Finalitzat. 

 Data d’inici prevista. Mes/Any d’inici previst de l’actuació. 
 Data de finalització prevista. Mes/Any de finalització prevista de l’actuació. 
 Data d’inici. Mes/Any d’inici real de l’actuació. 
 Data de finalització. Mes/Any de finalització real de l’actuació. 
 Documents relacionats. Enumeració dels documents que aporten més informació o 

desenvolupen l’actuació. També s’inclourà un enllaç amb la ubicació d’aquests 
documents dins del servidor de l’OPE. 
 

Marc d’Acció en ESS a Manlleu 2018-2022 
Pla d’Acció 2018 

Fitxa d’actuació (Nivell 2) 

Codi. Línia estratègica d’actuació .... 

Eixos transversals 
- Apoderament de les persones 
- Participació 
- Perspectiva de gènere 

 
- Mercat social 
- Comunicació 

Codi. Nom de l’actuació 
.... 

Descripció general de l’actuació 
... 

Objectius de l’actuació 
₋ ... 
₋ ... 

Nivell de priorització 
Alt 

 
 
Equip responsable 
... 
... 

Activitats de l’actuació 
1. ...  
2. ... 

Estat d’implementació de l’actuació 

.... 

Data d’inici prevista .../2018 

Data d’inici 

Data de finalització prevista .../2018 

Data de finalització  

Documents relacionats 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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Cada fitxa d’activitat contindrà la informació següent: 

 Codi d’identificació. Cada línia estratègica té un codi associat d’identificació: LE1, 
LE2, LE3, LE4 i LE5. 

 Línia estratègica. Nom de la línia estratègica de què forma part l’activitat. 
 Eixos transversals. Es fan constar els cinc eixos transversals establerts en aquest 

Marc d’Acció d’ESS. 
 Codi d’identificació de l’actuació. Cada programa d’actuació té un codi associat 

d’identificació que conté el codi d’identificació de la línia estratègica a la que pertany 
i el número de l’actuació en qüestió. Per exemple: LE1.2. seria el programa 
d’actuació 2 de la línia estratègica 1. 

 Nom de l’actuació. Nom de l’actuació de què forma part l’activitat. 
 Codi d’identificació de l’activitat. Cada activitat té un codi associat d’identificació 

que conté el codi d’identificació de la línia estratègica a què pertany, seguit del 
número de l’actuació en què s’engloba i del número de la proposta d’activitat en 
qüestió. Per exemple: LE1.2.1 seria l’activitat 2, del programa d’actuació 2, de la línia 
estratègica 1. 

 Nom de l’activitat. Definició de l’activitat. 
 Descripció general de l’activitat. Descripció general de l’activitat que permet 

entendre les tasques o implicacions que té l’activitat. 
 Objectius de l’activitat. Descripció dels objectius generals a què respon l’execució 

de l’activitat. 
 Nivell de priorització. S’estableix un nivell de priorització d’execució d’acord amb 

els objectius generals de la línia estratègica a què pertany. Pot ser alt, mitja o baix. 
 Sinergies. Relacions de l’activitat amb altres activitats o programes, amb l’objectiu 

de tenir en compte aquestes sinergies en el moment de dur a la pràctica les accions 
plantejades. 

 Accions de l’activitat. Enumeració de les accions o tasques que inclou l’activitat, 
sigui per fases d’execució o per petites accions, i una breu descripció d’aquestes. 

 Equip responsable. Determinació de l’equip responsable de l’Àrea de Serveis a les 
Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu que realitzarà les 
tasques d’implementació de l’activitat, ja sigui de manera total o parcial. 

 Serveis de l’Ajuntament de Manlleu relacionats. Esment d’altres àrees o serveis 
de l’Ajuntament de Manlleu que poden estar relacionats amb la implementació de 
l’activitat. 

 Pressupost d’activitat. Estimació aproximada dels cost i del sistema de 
finançament de l’activitat. 

 Altres recursos. Detall d’aquells recursos tècnics i materials necessaris per dur a 
terme l’activitat. 

 Estat d’implementació de l’activitat. Definició de l’estat de la implementació, que 
pot ser: No avaluat / En projecte / En curs / En execució avançada / Finalitzat. 

 Data d’inici prevista. Mes/Any d’inici previst de l’activitat. 
 Data de finalització prevista. Mes/Any de finalització prevista de l’activitat. 
 Data d’inici. Mes/Any d’inici real de l’activitat. 
 Data de finalització. Mes/Any de finalització real de l’activitat. 
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 Mecanismes de seguiment. Definició dels mecanismes de seguiment i de les 
comissions/responsables encarregats de fer-lo. També es definirà la periodicitat de 
seguiment de l’activitat. 

 Indicadors. Definició dels indicadors, quantitatius i/o qualitatitus, que ens ajudaran a 
avaluar els resultats d’implementació de l’activitat. Es definiran els indicadors que es 
creguin necessaris i pertinents per fer-ne una correcta avaluació. 

 Resultats d’avaluació. Representen la repercussió que tindrà la intervenció un cop 
s’hagin desenvolupat les activitats plantejades. 

o Resultats esperats. Definició dels resultats esperats per a cada indicador 
definit. 

o Resultats finals. Definició dels resultats finals per a cada indicador definit.  
o Data d’avaluació. Mes/Any d’avaluació de cada indicador definit. 

*Es guardarà un històric dels resultats del seguiment i avaluació de les activitats, fins a la 
seva data de terminació. 

 Documents relacionats. Enumeració dels documents que aporten més informació o 
desenvolupen l’activitat. També s’inclourà un enllaç amb la ubicació d’aquests 
documents dins del servidor de l’OPE. 
 

 
Marc d’Acció en ESS a Manlleu 2018-2022 

Pla d’acció 2018 
Fitxa d’activitat (Nivell 3) 

Codi. Línia estratègica d’actuació... 

Codi. Nom de l’actuació ... 

Eixos transversals 
- Apoderament de les persones 
- Participació 
- Perspectiva de gènere 

 
- Mercat social 
- Comunicació 

Codi. Nom de l’activitat 
..... 
Descripció general de l’activitat 
...... 

Objectius de l’activitat 
₋ .... 
₋ .... 

Nivell de priorització 
.... 

Sinergies 
... 

Equip responsable 
.... 
.... 
Serveis de l’Ajuntament de Manlleu 
relacionats 
.... 
Pressupost d’actuació 
....(any) 
Partida .... 

Altres recursos 
.... 
.... 

Accions de l’activitat 
1. ... 
2. ... 
3. ... 

Estat d’implementació 
1. ... 
2. ... 
3. ... 
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 Estat d’implementació de l’activitat 
... 

Data d’inici prevista .../2018 

Data d’inici 

Data de finalització prevista .../2018 

Data de finalització  

Mecanismes de seguiment 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

Indicadors 
................................. 
................................. 
................................. 

Resultats esperats 
................................. 
................................. 
................................. 

Resultats finals 
................................. 
................................. 
................................. 

Data d’avaluació 
00/00/00 
00/00/00 
00/00/00 

Documents relacionats 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 
 

b. El qui 
 
Amb la voluntat d’afavorir la transversalitat de l’ESS, la participació de diferents actors i la 
transparència de la informació i fer-ho tant dins com fora de l’Ajuntament, proposem tenir en 
compte, com a mínim, dues dimensions de governança per als plans d’acció i els plans de 
seguiment i avaluació anuals. Així mateix, cada dimensió tindrà diferents nivells de 
responsabilitat en relació amb el Marc d’Acció en ESS.  
 
a) Dimensió interna 
 

 Comissió política: serà la responsable del seguiment i avaluació final que aprovarà el 
nivell d’implementació del Marc d’Acció en ESS, així com de les mesures correctores en 
cas necessari. Estarà formada per la responsable de l’Àrea de Serveis a les Persones i 
Promoció Econòmica i els/les Regidores que corresponguin a l’Àrea. 
Proposem que es reuneixi dos cops l’any. 

 Comissió de seguiment: vetllarà per a l’acompliment de les actuacions proposades i 
estarà formada per una persona tècnica responsable de cada línia estratègica. Una 
mateixa persona podrà ser responsable de més d’una línia estratègica. 
Proposem que es reuneixi un cop al trimestre. 

 Comissió tècnica: vetllarà per mantenir actualitzada l’eina de seguiment (alimentada a 
partir de les diferents fitxes), així com la redacció d’un informe final (que es presentarà a 
la comissió política) per tal d’avaluar l’estat d’implementació del Marc d’Acció en ESS. 
Estarà formada per un/a responsable de cada actuació. Una mateixa persona podrà ser 
responsable de més d’una actuació. 
Proposem que es reuneixi quinzenalment. 
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 Equips de treball per activitats/projectes: facilitarà la coordinació i generació de 
sinergies entre les accions impulsades des de tot l’Ajuntament, s’establiran equips de 
treball pluridisciplinaris, per projectes i amb espais de treball compartits. Seran els 
responsables d’executar les activitats que configuren les diferents actuacions. 
Proposem que es reuneixi setmanalment. 

 
b) Dimensió externa 

 

 Comissió participada: serà una espai de contrast i debat de tot allò que s’estableixi en 
el pla d’acció anual, tant per fer-ne seguiment i avaluació, com per ser un espai 
propositiu tant en la fase de redacció de pla d’acció com en la d’implementació. Estarà 
formada pels membres de la comissió tècnica i per representants de la Xarxa 
d’Iniciatives d’ESS de Manlleu, representants de la ciutadania activa, comerç local, 
empreses locals, associacions de dones. 
Proposem que es reuneixi trimestralment. 
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7 Seguiment i avaluació 
 
En el moment que s’elabori el Pla d’Acció anual, s’haurà de redactar un pla de seguiment i 
avaluació, amb l’objectiu de procedir a una correcta revisió d’execució i mesurant o aplicant 
criteris d’avaluació. Serà el moment d’establir un sistema d’indicadors útils i viables que 
permetin mesurar l’impacte i l’acompliment dels objectius establerts i prendre mesures 
correctores quan escaigui. 

Per tal de fer el seguiment proposem com a font d’informació el sistema de fitxes que 
agrupen les línies estratègiques, les actuacions i les activitats descrites en la proposta 
d’implementació.  

A partir d’aquestes fitxes es generarà una eina de seguiment (ex. base de dades o Excel) 
que permeti tenir un històric de les diferents tipologies de fitxes, així com seguir l’estat 
d’implementació i dels indicadors que les conformen. Generar una eina de seguiment 
permetrà gestionar, per una banda, la informació estratègica i, de l’altra, veure per on 
passen les actuacions i activitats. 

Proposem com a eina de seguiment una matriu de consolidació de les diferents fitxes del 
pla d’acció. 

 

Línia 
estratègica 

Actuació Activitat 
Estat 

d’implementació 

Mitjans/Recursos Temporalitat 
Indicadors7 

Resultats8  
Equip 

responsable 
Pressupost Altres Inici Final Esperats Finals 

LE1..... 
1..... 

1....          
2…          

2….. 
1...          
2...          

 
A partir d’aquesta estructura de seguiment es pot avaluar el Pla d’Acció en ESS anual i 
millorar-ne la implementació. A través dels informes de la Comissió Tècnica i de les 
comissions de seguiment es vetllarà per a la seva correcta implementació i la definició de 
mesures correctores en cas necessari. A més, un cop finalitzi la vigència del Marc d’Acció 
en ESS es podrà repetir el procés i incloure les noves línies estratègiques i actuacions per 
al següent període de planificació estratègica en ESS.  

                                                      
7 Es recomana que, per elaborar indicadors, es tinguin en compte i s’estableixin dades de referència per a cada un dels resultats esperats. Això és fer una anàlisi del punt de 
partida: nombre d’iniciatives, qualitat de la participació et, per poder establir un indicador-fita que permeti l’avaluació i el seguiment de cada resultat esperat i, en definitiva, de 
cada actuació i, en conseqüència, de cada línia estratègica. 
 
8 A títol orientatiu esmentem alguns exemples de resultats esperats: 

- S’ha consolidat (s’ha ampliat, obert i és permeable a iniciatives de fora de Manlleu) l’espai de la Xarxa d’IESS i funciona de manera autònoma i com a espai participat de 
l’acció de l’Ajuntament en matèria d’ESS. 

- S’ha difós i estès l’ESS al conjunt de la ciutadania. 
- S’han mobilitzat els recursos endògens infrautilitzats en favor d’iniciatives de l’ESS. 
- S’han incrementat el nombre d’iniciatives d’ESS. 
- S’han creat espais de diàleg i treball conjunt entre els diferents actors (especialment entre l’empresa tradicional i les iniciatives de l’ESS). 
- S’han modificat comportaments de l’empresa tradicional cap als valors de l’ESS (posar al centre la sostenibilitat de la vida, les cures, conciliació familiar, sostenibilitat 

mediambiental...). 
- S’han introduït clàusules socials en els plecs de contractació pública. 
- S’ha transversalitzat l’ESS en el conjunt de l’acció de govern de l’Ajuntament. 
- S’han creat espais de participació estable i de co-construcció de política pública amb els diferents actors de Manlleu, incloent-hi la ciutadania “no organitzada”. 
- S’ha consolidat l’espai de co-treball del LabManlleu, que ha esdevingut un punt de referència de l’emprenedoria social i solidària. 
- S’han incrementat les oportunitats dels joves en matèria d’ocupació i emprenedoria social i solidària. 
- S’ha millorat l’ocupació a través de l’ESS. 
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8 Annexos 
 
Annex 1 

Si bé no podem preveure i identificar les accions concretes per desenvolupar en els propers 
quatre anys, sí que, fruit de les dinàmiques grupals i de les entrevistes realitzades, s’ha 
identificat accions concretes per desenvolupar. En aquesta línia, i amb la vocació clara que 
aquest document sigui tan útil com sigui possible, tot seguit hem recollit possibles accions 
per seguir realitzant o per impulsar per primera vegada. 

 

Línies 
estratègiques 

Actuacions Proposta accions/projectes 

LE1. 
Coneixement i 
reconeixement  
 

1. Donar suport a la creació de 
xarxes i a la intercooperació entre 
iniciatives de l’ESS 

₋ Alternat2 
₋ Intercanvi d’experiències 
₋ Eines de foment i visualització de l’ESS 

(indicadors XODEL) 
₋ Campanya de compra local 

2. Sensibilitzar i informar de l’ESS 
₋ Catàleg d’activitats formatives 
₋ Programa de ràdio 
₋ Apropar els joves a les IESS 

LE2. Compromís 
amb l’entorn i 
creació 
d’ecosistema 
 

1. Mobilitzar recursos endògens del 
territori 

₋ Tu no ho llencis! 
₋ Espai de convivència (escorxador) 
₋ Implementar moneda local 
₋ Moneda social al mercat municipal  

2. Crear espais de diàleg entre 
actors 

₋ FES Manlleu 
₋ Festa de la diversitat cultural a Manlleu 

3. Aproximar el teixit empresarial a 
l’ESS 

₋ Territori socialment responsable 
₋ Club: Residu Recurs. Entre empreses 

i entitats 
₋ Treballar conjuntament amb empreses 

per millorar les condicions laborals 
(valors de l’ESS) 

4. Donar suport a la creació i 
consolidació d’iniciatives 
sociocomunitàries 

₋ Construcció col·lectiva d’iniciatives 
socials 

₋ Mercat d’intercanvi i venda d’objectes de 
segona mà 

LE3. Acció 
pública interna  
 

1. Formar l’equip humà de 
l’Ajuntament en aquells àmbits 
vinculats als principis i valors de 
l’ESS 

₋ Formació especialitzada en ESS 
₋ Metodologia d’anàlisi de bones 

pràctiques en ESS 

2. Afavorir la contractació i compra 
pública responsable 

₋ Implantació de clàusules socials 
₋ Creació d’un instrument financer 

(finances ètiques i administració local) 

3. Transversalitzar l’ESS en les 
accions de l’Ajuntament 

₋ Festa Major 
₋ Fires 
₋ Pla d’acció d’eficiència energètica 

LE4. 
Intercooperació 
supramunicipal 
 

1. Participar en espais d’intercanvi i 
intercooperació 

₋ Conèixer experiències de referència 

2. Seguir participant activament en 
la XMESS 

₋ Organitzar alguna jornada a Manlleu 
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LE5. Generació i 
manteniment 
d’ocupació  

 

1. Donar suport i formació a 
persones emprenedores en l’ESS 

₋ Roda de l’emprenedoria 
₋ Reempresa  
₋ Premis Innovacat 

2. Donar suport a l’ocupació en 
l’ESS 

₋ Capaç-i-tant 
₋ Dones entrellanes i Totdrap 
₋ Innovació eines per l’ocupació (fitxes 

fotollenguatge) 
3. Donar suport a iniciatives i 
projectes socioempresarials 

₋ Suport en estratègia comercial 

4. Identificar projectes 
socioempresarials. 

₋ Biciter 
₋ Activitat a l’estació de tren 

5. Donar suport a la creació de 
capacitats emprenedores en la gent 
jove i els infants. 

₋ Crear a Manlleu una Escola de Segona 
Oportunitat 

₋ Projecte academicolaboral estructurat i 
integral, compartit entre OPE-Educació 

₋ Programa ocupacional per joves nascut 
de la participació per apoderament 

₋ Programa CuEme de la Diputació de 
Barcelona 

₋ Projecte Vogadors 
6. Seguir amb l’impuls i 
dinamització del Lab de Manlleu 

- LAB (confiança i proximitat) 

 
 

 
Annex 2. 
 
Condicions per a una bona complementarietat entre l’ESS i el desenvolupament 
local9(2015: 56-58 Estivill J.) 

● Que no es vulguin substituir l’una a l’altra. 
● No per acumular iniciatives d’ESS en un espai concret s’aconsegueix crear les 

condicions del desenvolupament local endogen. 
● La col·laboració entre l’estat i les seves institucions descentralitzades, la societat civil i el 

mercat esdevé una condició necessària per a qualsevol procés de desenvolupament 
local. 

● Aquest òrgan ha d’ésser capaç de fer una lectura (diagnòstic) compartida i negociada de 
la realitat i de les seves necessitats i recursos. 

● No tothom ho ha de fer tot, però tothom pot fer alguna cosa. 
● Massa processos de desenvolupament local han fracassat perquè han basculat només 

en favor d’una sola dimensió. 
● Caldria minimitzar els riscos associats a les accions en el camp assistencialista i dels 

serveis socials. 
 

                                                      
9

Guia d’economia social i solidària per a l’administració local. Juny 2015. Barcelona: Diputació de Barcelona. 


