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0. Introducció
Aquest  document  respon a  l’encàrrec  de  l’Ajuntament  de  Salt  d’elaborar  un  Pla  Estratègic  de
l’Economia Social i Solidària (ESS) a Salt. 

L’Ajuntament de Salt té la voluntat de promoure l’activitat econòmica al municipi a través d’un
model econòmic propi que sigui sostenible i una garantia d’inclusió social.  En aquesta línia, el
Consistori forma part de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines (ACGI) i la Xarxa de Municipis per
l’Economia Social i Solidària (XMESS).

L’economia social i solidària comprèn un ventall molt ampli de sectors i activitats i, malgrat té una
implantació  important  en  certes  zones,  en  general  és  encara  tímida  al  nostre  país.  Amb  tot,
l’oportunitat  que representa aquest  sector  creixent  es fa palesa arreu de Catalunya,  i  l’aposta a
diferents nivells administratius pels Ateneus Cooperatius, així com per altres xarxes locals de l’ESS,
en són una mostra clara.

Així doncs, el municipi de Salt, sisè municipi en població a la província de Girona, no pot quedar
enrere en la promoció d’aquest model econòmic social i transformador.  La planificació estratègica
que presentem pretén ser una eina decisiva per al seu desenvolupament. 

Tota planificació estratègica consisteix en el desenvolupament i la implementació de mesures per
assolir uns propòsits i objectius prèviament definits. Aplicat a l’àmbit de l’economia social i al
municipi  de  Salt,  aquest  procés  de  planificació  estratègica  ha  representat  també una  excel·lent
oportunitat per debatre i definir un model econòmic i un projecte de ciutat amb els agents implicats.
En aquest sentit, es tracta d’un Pla coproduït amb els agents socials. 

Al capdavall, la millora de l’ESS és una millora de l’economia, i aquesta repercuteix directament en
la qualitat de vida de les persones. Contribuir a la millora de la vida de les persones a través d’una
economia més justa és, doncs, l’objectiu últim d’aquest Pla Estratègic.

L’estructura del document que teniu a les mans és la següent. El primer punt fa referència a la
metodologia usada, una metodologia variada i complementària que ha permès la confluència de
diversos enfocaments. L’apartat segon, de caire quantitatiu, s’endinsa en l’anàlisi socioeconòmic de
la població saltenca, i analitza també una enquesta que s’ha fet sobre el coneixement de l’ESS entre
el personal de l’Ajuntament. L’apartat tercer, de caire qualitatiu, explora el teixit saltenc actual de
l’economia  social,  indaga  sobre  els  sectors  econòmics  potencials,  i  valora  les  possibilitats
municipals per a la formulació de propostes. Tot seguit es troba la bateria d’accions que conformen
la base del Pla Estratègic, i que es presenten en quatre grans eixos: polítiques normatives i d’ús,
polítiques de fertilització, polítiques d’impuls i polítiques de coneixement. A l’apartat número 5 es
detallen  algunes  propostes  de  concreció  de  mesures  contingudes  al  propi  Pla.  Finalment,  el
document clou amb una proposta de seguiment i avaluació. A l’apartat d’annexos es pot consultar
un  resum  de  les  entrevistes  realitzades  durant  el  treball  de  camp,  així  com  les  preguntes  de
l’enquesta realitzada al personal de l’Ajuntament.
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1. Metodologia
Aquest  document  de  Planificació  Estratègica  de  l’ESS  de  Salt  s’ha  elaborat  des  d’un  primer
moment amb voluntat d’esdevenir una eina útil en un doble nivell: com a diagnosi social i també
com a orientació propositiva per a l’Ajuntament.  En aquest sentit,  s’ha fet servir un disseny de
recerca multiestratègic i adaptat als objectius de cada apartat del treball. Distingim tres fases de la
generació i recopilació d’informació:

1) Anàlisi de tipus quantitativa
2) Exploració qualitativa
3) Recerca documental i acadèmica 

Aquestes tres metodologies s’han anat integrant i retroalimentant al llarg del treball per extreure
conclusions  consistents  sobre  l’objecte  d’estudi  i  donar  forma  al  present  document.  Quant  als
objectes d’estudi, hem focalitzat tres àmbits diferents:

A) Diagnosi econòmica i estudi de l’ESS al territori
B) Exploració de necessitats i possibilitats de l’ESS a Salt
C) Relació i priorització de mesures del Pla

Repassem a continuació la combinació de mètodes per a cada unitat d’anàlisi del treball. 

Diagnosi econòmica i estudi de l’ESS al territori

• Recerca a través de metodologia quantitativa: 
◦ Anàlisi  socioeconòmica  a  través  d’estadística  oficial  (realització  original  el  2017  i

actualització dels principals indicadors el 2020, segons disponibilitat de dades)
◦ Estudi i buidatge de dades de registres oficials

• Recerca a través de metodologia qualitativa: 
◦ Entrevistes amb actors de l’ESS i/o altres informants clau:
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En un primer moment s’han identificat quins actors de l’ESS hi ha a Salt i quins d’aquests estan
actius, atès que, com veurem, els registres oficials no estant actualitzats ni reflecteixen la realitat.
En aquest punt cal destacar la importància de les entrevistes, de les quals se n’inclou un resum a
l’annex 1, per tal d’aprofundir en l’exploració. Més enllà de la detecció dels actors, les entrevistes
ens han permès indagar sobre la seva organització, quines xarxes desenvolupen, quin suport social i
institucional tenen, etc. 

Per tal d’aconseguir una visió àmplia, i tal com es pot veure també al quadre anterior, les entrevistes
s’han distribuït de la manera següent:

✔ 4 cooperatives
✔ 4 associacions
✔ 2 entitats no constituïdes
✔ 2 formes jurídiques de l’economia tradicional
✔ 3 tècnics municipals de l’ajuntament

Exploració de necessitats i possibilitats de l’ESS a Salt

• Exploració a través de metodologia quantitativa: 
◦ Anàlisi socioeconòmica (sectors econòmics)
◦ Enquesta telemàtica sobre l’ESS als treballadors/es municipals

• Exploració a través de metodologia qualitativa: 
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◦ Entrevistes amb els actors ESS i/o informants clau 
◦ Grups focals sobre sectors econòmics potencials de l’ESS

En aquest punt cal destacar la importància dels grups focals d’exploració dels sectors econòmics
potencials de l’ESS. En base a la informació obtinguda a través de les entrevistes i els informants
clau, es van formar dos grups focals amb l’objectiu de treballar sobre sectors potencials de l’ESS de
Salt. Les dues dinàmiques van ser molt productives, i de fet se n’han extret accions concretes del
Pla i també propostes de concreció d’accions.

✔ Grup Focal sobre el potencial de l’ESS al sector dels Horts i les Deveses
Celebrat el dia 11-10-18 a la Factoria Cultural Coma-Cros amb l'assistència de 14 persones.
El debat mantingut ha propiciat la proposta de concreció 5.3. Es poden veure més detalls en
aquell apartat.

✔ Grup Focal sobre el potencial de l’ESS per a les associacions i comunitats d’origen divers
Celebrat el dia 15-10-18 a la Factoria Cultural Coma-Cros amb l’assistència de 8 persones
(algunes altres persones no van poder assistir per causa de la pluja i se les va contactar més
tard). En relació amb les associacions i comunitats d’origen divers, s’ha desenvolupat la
proposta de concreció 5.2. Es poden veure més detalls en aquell apartat.

Relació i priorització de mesures del Pla

• Revisió documental
◦ Revisió  de  documents  marc  (Guia  d’economia  social  per  a  governs  locals  de  la

Diputació de Barcelona,   Guia per mesurar l’ESS als ens locals  de la Diputació de
Barcelona, Mesures per impulsar l’economia social de la XES, etc.)

◦ Revisió d’altres plans municipals de referència i bones pràctiques rellevants (Catàleg de
Bones Pràctiques  de l’Ateneu Cooperatiu  Terres  Gironines,  Recull  d’experiències  de
l’ESS als municipis de la Diputació de Barcelona, PIESS de l’Ajunt. de Barcelona, etc.)

◦ Revisió bibliogràfica i acadèmica (Estudi Barris i Crisi de l’IGOP, Estudi de polítiques
innovadores en contextos d’austeritat de l’equip de recerca de la UdG, etc.)

• Concreció a través de metodologia quantitativa:
◦ Establiment d’un sistema d’indicadors de seguiment de l’execució del Pla (en relació

amb la bateria d’accions i la proposta d’avaluació)

•  Exploració a través de metodologia qualitativa: 
◦ Entrevistes amb els actors ESS i/o informants clau (buidatge)
◦ Grups focals sobre sectors econòmics potencials de l’ESS (buidatge)
◦ Sessions tècniques amb els departaments municipals involucrats

6



Planificació estratègica en economia social i solidària al municipi de Salt

En aquest punt cal destacar la importància de les sessions tècniques mantingudes amb l’EMO /
Viver d’Empreses, així com altres departaments del Consistori: 

✔ Sessió de diagnosi interna
Celebrat el dia 14-06-18 al Viver d’Empreses, amb l'assistència de responsables de Serveis
Socials, Promoció de la Ciutat i Àrea de Ciutadania. 
◦ Diagnostica la falta de coneixement sobre l’ESS 
◦ Apunta diferents sectors econòmics potencials
◦ Descobreix la necessitat de cooperació interdepartamental

✔ Sessió de treball intern EMO
Celebrat el dia 25-10-18 a l’EMO, amb l’assistència dels diversos tècnics/ques de l’àrea.
◦ Dibuixa el mapa de polítiques i recursos actual
◦ Esbossa algunes mesures possibles del Pla Estratègic
◦ Corrobora la necessitat d’un programa formatiu en ESS

Val a dir que més enllà d’aquestes sessions puntuals, el seguiment dels treballs amb l’EMO ha estat
constant a través de les reunions mantingudes amb la persona responsable del Pla Estratègic, de
manera que això ha permès anar fixant les prioritats i guiant l’enfocament de l’estudi. A més, s’ha
fet una tasca conscient d’alinear els plantejaments d’aquest Pla amb altres plans estratègics en fase
de redacció (Pla Educatiu de Ciutat, Pla de Desenvolupament Local). 

Actualització 2020

Durant el 2020 es va realitzar l’actualització amb l’equip de govern i les persones tècniques de les
diferents àrees. Concretament es van realitzar:

✔ Sessió de priorització política
Celebrat el dia 25-09-2020 en format virtual, amb l'assistència dels responsables polítics de
cadascuna de les àrees i el cap de gabinet. 
◦ Presentació de la sessió i de la XMESS
◦ Presentació de la planificació estratègica en ESS
◦ Intervencions dels membres de l'equip de govern i debat
◦ Delimitació dels propers passos: sessions tècniques i seguiment

✔ Sessió de treball tècnic
Celebrat el dia 13-10-2020 en format virtual, amb l’assistència del Regidor d’Ocupació i els
caps d’àrea de l’Ajuntament.
◦ Presentació de la XMESS
◦ Priorització de les línies estratègiques del pla d’ESS
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Tornant a l’inici, podem concloure que de la imbricació de les tres metodologies (anàlisi de tipus,
exploració qualitativa i recerca documental) i de la seva adaptació concreta en les accions que hem
descrit, s’ha pogut formular un Pla Estratègic que recull les necessitats i demandes del territori i els
seus agents.
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2. Anàlisi quantitativa

2.1. Dades socioeconòmiques

A continuació presentem un anàlisi descriptiu de les dades econòmiques i demogràfiques de Salt.
Fem servir com a punts de referència i comparació la població veïna de Girona i la comarca del
Gironès. Tot i que en magnituds absolutes les dades d’aquestes regions no són comparables, les
diferències i similituds identificades en termes relatius ens aporten un coneixement valuós sobre els
reptes i  fortaleses del municipi. 

Les dades econòmiques fan referència majoritàriament als anys 2011-2015, atès que són les dades
obertes  i  disponibles  més  actualitzades  que  es  disposen.  Les  fonts  consultades  son  l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat), Xifra Empreses (Diputació de Girona), i  el  Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Per tal  d’entendre  el  valor  econòmic  que  generen  els  diferents  sectors  de l’economia  saltenca,
comparem primer els canvis en el temps de cada sector. Tot seguit, analitzem la productivitat de les
empreses, i fem esment a les empreses que conformen el que s’anomena economia social i solidària
(ESS). Finalment, presentem algunes característiques principals de la població a Salt.
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2.1.2. Els sectors econòmics

D’entrada, observem que el Producte Interior Brut (PIB) per habitant a Salt és la meitat que el seu
homòleg al Gironès, i la distància és encara una mica més gran respecte el municipi de Girona.
Mentre que a Girona i el Gironès el PIB per capita augmenta des de 2015, a Salt es manté o decreix
(veieu Gràfic 1).

Gràfic 1. Producte Interior Brut per habitant de Salt, Girona i el Gironès, 2011-2017
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Font: Idescat.

Nota de l’actualització: Segons darrera consulta en data 06-10-2020, les últimes dades disponibles corresponien a
l’anualitat 2017, a excepció del municipi de Girona, que comptava amb un avançament de dades per al 2018, situant el
seu PIB per habitant en 38,5.

Definició PIB: «El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) mesura el resultat final de l'activitat econòmica

de les unitats productores en el territori. Es calcula a preus de mercat perquè el valor de la producció recull la

incidència dels impostos i les subvencions.» Idescat, apartat metodològic.
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Analitzem l’evolució econòmica de Salt segons quatre sectors: el sector agrari, el sector industrial,
el  sector  serveis  i  el  sector  de  la  construcció.  Aquest  quatre  sectors  són utilitzats  per  l’Institut
d'Estadística de Catalunya (Idescat) com els més representatius de l’economia.

A grans trets, en totes tres àrees geogràfiques el sector serveis és el que genera la major part del
valor afegit brut (VAB), mentre que el sector agrícola no representa més d’un 1,2% del VAB total.
El  sector  serveis  genera  més  del  75% del  valor  afegit  brut  a  totes  tres  regions,  seguit  per  la
construcció, la indústria i, finalment, l’agricultura (Gràfic 2). 

Gràfic 2. Percentatge del VAB total que representa cada sector. Any 2015
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Idescat

Definició VAB: «representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència

entre  el  valor  de  la  producció  i  el  valor  dels  consums  intermedis  utilitzats  (primeres  matèries,  serveis  i

subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els

productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són

aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la

quantitat o del valor d'allò produït i venut.» Idescat, apartat metodològic.
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L’actualització  d’aquest  gràfic  amb les  darreres  dades  disponibles,  corresponents  a  l'any 2017,
mostren una imatge molt similar a l’anterior.

Gràfic 2A. Percentatge del VAB total que representa cada sector. Any 2017
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Idescat

Definició VAB: «representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència

entre  el  valor  de  la  producció  i  el  valor  dels  consums  intermedis  utilitzats  (primeres  matèries,  serveis  i

subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els

productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són

aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la

quantitat o del valor d'allò produït i venut.» Idescat, apartat metodològic.
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Gràfic 3. Canvi anual en el VAB del sector agrícola a Salt, Girona i el Gironès, 2012-2015
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Idescat

Definició VAB: «representa la riquesa generada en l'economia durant el període considerat i s'obté com a diferència

entre  el  valor  de  la  producció  i  el  valor  dels  consums  intermedis  utilitzats  (primeres  matèries,  serveis  i

subministraments exteriors, etc.). Es calcula a preus bàsics, és a dir, no s'inclouen els impostos i subvencions sobre els

productes (IVA, impostos especials, etc.) i només s'inclouen els impostos sobre la producció. Aquests impostos són

aquells suportats per les empreses com a resultat de participar en l'activitat de la producció, amb independència de la

quantitat o del valor d'allò produït i venut.» Idescat, apartat metodològic.

Quan analitzem sector per sector, veiem que l’any 2013 el sector agrícola va créixer a totes tres
regions, però només Girona té un increment net en el valor afegit brut quan ens fixem en la totalitat
del període  2011-2015 (Gràfic 3). Cal destacar que en el dos darrers anys, a Salt la caiguda ha estat
de més del 30%. En relació al 2011, el VAB de l’agricultura de Salt l’any 2015 havia disminuït un
56%.
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Gràfic 4. Canvi anual en el VAB del sector industrial a Salt, Girona i el Gironès, 2012-2015

2012 2013 2014 2015 2015 vs 2011
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Idescat

El VAB generat per la indústria a Salt sembla tenir unes variacions més intenses que a la resta del
territori. L’any 2012 el VAB de la indústria a Salt va créixer un 28,57%, però en canvi l’any 2014 va
disminuir un 38,6% (Gràfic 4). Pel conjunt del període 2011-2015, les dades de Salt contrasten amb
les de Girona i el Gironès, ja que Salt és l’únic territori on el saldo final és negatiu.
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Gràfic 5. Canvi anual en el VAB del sector serveis a Salt, Girona i el Gironès, 2012-2015

2012 2013 2014 2015 2015 vs 2011
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Idescat

En  el  període  de  temps  estudiat,  el  sector  serveis   mostra  un  comportament  inestable,  amb
creixements i decreixements alternats, si bé les variacions en termes relatius no són tant acusades
com en els altres sectors (Gràfic 5). En aquest sentit,  el sector serveis presenta percentatges de
variació moderats, sempre inferiors al 5%, mentre que als altres sectors els canvis anuals estan per
sobre del 10%.

És  interessant  observar  que  Salt  es  desmarca  de  la  tendència  general  l’any 2015.  En  aquesta
anualitat el VAB del sector serveis creix a Girona i el Gironès, trencant la dinàmica negativa de
l’any anterior, però a Salt continua disminuint. Un cop més, pel conjunt del període 2011-2015, les
dades de Salt contrasten amb les de Girona i el Gironès, i Salt és l’únic territori on el saldo final és
negatiu.
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Gràfic 6. Canvi anual en el VAB del sector construcció a Salt, Girona i el Gironès, 2012-2015
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Idescat

Finalment, el VAB corresponent al sector de la construcció decreix entre el 2012 i el 2014 per a
totes les regions (Gràfic 6). L’any 2015 la tendència decreixent continua a Girona i el Gironès, però
en canvi a Salt experiment un creixement del 13,11%. Amb tot, aquest creixement no aconsegueix
contrarestar la dinàmica dels anys anteriors, i en conseqüència el període 2011-15 és també negatiu,
si bé en menor mesura que a Girona o el Gironès.

Com es pot observar, per al conjunt del període 2011-15, el VAB a Salt presenta una evolució
negativa en tots els sectors, mentre que a Girona l’evolució del VAB és positiva a tots els sectors a
excepció del la construcció, i al Gironès l’evolució del VAB és positiva en dos dels quatre sectors.
L’únic sector on el VAB presenta un saldo positiu a Salt, i que el diferencia de la resta de territoris,
és el de la construcció l’any 2015.
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Quan analitzem l’evolució dels sectors a Salt amb les darreres dades disponibles, corresponents a
l'any 2017,  observem que la construcció consolida la seva posició dominant, passant del 81,60% el
2011 al 85,70% l’any 2017. L’agricultura i la construcció guanyen una mica de pes, quedant-se en
un 1% i un 6,2% respectivament.  Per contra,  la indústria cau i es queda en un 8,20%; aquesta
caiguda és especialment notòria si agafem com a referència l’any 2013, quan havia arribat al  valor
màxim de la sèrie amb un 15,50%.

Gràfic 6A. Evolució del VAB a Salt per sectors, 2011-2017
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2.1.3. Les empreses

En l’apartat anterior hem descrit com evolucionen els sectors econòmics entre el 2011 i el 2015 (i
2017 en els casos en què les dades s’han pogut actualitzar), per identificar-ne el seu creixement o
decreixement.  Per  tal  d’apropar-nos  a  dades  més  properes  a  les  empreses,  aproximem la  seva
productivitat mitjana distingint entre Salt, Girona i el Gironès (Taula 1). Per fer-ho utilitzem les
dades del VAB de Idescat i les dividim entre el nombre d’empreses facilitades per Xifra Empresa.
El resultat és un valor mitjà que representa el que cada empresa contribueix al VAB de la seva regió
geogràfica1.  

Taula 1 . Evolució del VAB mitjà* de les empreses a Salt, Girona i el Gironès per sectors, i del

nombre d’empreses corresponents. Anys 2012-2015, en milions d’euros 

Agricultura Nombre Empreses Agricultura
Any Salt Girona Gironès Salt Girona Gironès

2012 0,25 0,11 0,14 6 8 354
2013 0,26 0,11 0,15 7 9 361
2014 0,12 0,08 0,14 10 11 367
2015 0,08 0,14 0,13 9 8 376

Indústria Nombre Empreses Indústria
Any Salt Girona Gironès Salt Girona Gironès

2012 1,51 1,79 0,33 43 213 2679
2013 1,68 1,81 0,33 40 189 2565
2014 1,11 1,63 0,31 37 200 2574
2015 1,03 1,98 0,35 34 204 2593

Construcció Nombre Empreses Construcció
Any Salt Girona Gironès Salt Girona Gironès

2012 0,30 0,46 0,09 82 344 3865
2013 0,31 0,47 0,08 64 294 3388
2014 0,32 0,48 0,08 58 272 3256
2015 0,34 0,46 0,07 61 275 3322

Serveis Nombre Empreses Serveis
Any Salt Girona Gironès Salt Girona Gironès

2012 0,66 0,69 0,18 516 3871 20813
2013 0,67 0,71 0,18 514 3826 20966
2014 0,67 0,66 0,17 515 3877 20815
2015 0,65 0,69 0,18 520 3939 21506

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Idescat i Xifra Empreses. Nota de l’actualització: Aquestes dades no
s’han sol·licitat per part de l’Ajuntament de Salt per a l’actualització de 2020.

* El VAB mitjà s’ha calculat dividint el VAB en milions d’euros de cada sector pel nombre d’empreses existents en el
primer trimestre de l’any, sector i àmbit corresponent. Cal tenir en compte que la mitjana no contempla la distribució
de les empreses quant a la seva grandària.

1- S’ha de tenir en compte que aquest valor es només una aproximació a la productivitat ateses les dades disponibles.  
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Anteriorment hem mencionat que el sector agrícola representa menys de l’1% del VAB generat a
totes les regions. Però les dades mostren que a Salt el VAB mitjà que generaven les seves empreses
entre  el  2012  i  2013  era  proper  al  de  les  empreses  de  la  construcció  (Taula  1).  És  a  dir,  la
construcció aportava més al VAB total que el sector agrari perquè hi havia més empreses, no pas
perquè a nivell individual generessin més beneficis que una empresa del sector agrícola. Cal també
destacar que les empreses agràries a Salt generaven el doble que les de Girona o el Gironès entre el
2012 i el 2013. Aquest avantatge, però, es va perdre en els darrers anys, 2014 i 2015.

En el sector de la indústria, totes les regions observen que el nombre d’empreses disminueix entre el
2012 i 2015. Contràriament al que passa a Salt, el VAB mitjà de les empreses a Girona i el Gironès
augmenta. Si hi sumem que el VAB de la indústria ha augmentat, les dades apunten que si bé s’han
tancat empreses, les restants han vist un augment dels seus beneficis. A més, es pot desprendre que
o bé l’augment és prou significatiu com per compensar les pèrdues de les que van tancar, o bé
aquestes ja portaven temps no generant beneficis. En canvi, a Salt no només hi ha menys empreses,
sinó que també hi ha una pèrdua quant al VAB i el VAB mitjà de les empreses que perduren.

Pel que fa la construcció, si comparem les dades del 2012 amb les del 2015 trobem que hi ha
tendències negatives en tots els indicadors. A totes les regions el VAB mitjà i el nombre d’empreses
ha disminuït. Tot i així, si ens centrem en l’any 2014 respecte al 2015, el nombre d’empreses en el
sector torna a créixer a totes les regions. El VAB mitjà de les empreses, però, augmenta només a
Salt. Cal també esmentar que les empreses de Salt tenen un VAB mitjà en el sector de la construcció
cinc vegades més gran que el valor mitjà del Gironès.

Finalment, al sector de serveis trobem menys canvis en el temps. Tot i que el nombre d’empreses ha
augmentat en totes les regions, el  VAB mitjà del 2015 comparat amb el 2012 no ha vist grans
canvis. Si comparem el comportament del 2015 respecte al 2014 sí que observem que el VAB mitjà
empresarial augmenta a Girona i el Gironès, però no a Salt. És però interessant destacar que el
benefici  que genera una empresa a Salt  en el  sector serveis es només un 0,94% inferior que a
Girona. 
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2.1.4. Les empreses de l’economia social

Les  empreses  poden  adquirir  diverses  formes  jurídiques,  i  en  aquest  treball  ens  interessen
especialment  aquelles  que  conformen  l’anomenada  economia  social  i  solidària  (ESS).  La  llei
11/2015 d’economia social, en el seu article 5.1, estableix que «formen part de l’economia social les
cooperatives, les mutualitats, les fundacions i associacions que portin a termes activitat econòmica,
les  societats  laborals,  les  empreses d’inserció,  els  centres  especials  de treball,  les  confraries  de
pescadors,  les  societats  agràries  de  transformació  i  les  entitats  singulars  creades  per  normes
específiques que es regeixin pels principis establerts en l’article anterior».

En aquest sentit, les cooperatives són una de les formes jurídiques de l’economia social de les que
es disposa de dades actualitzades. A nivell català les dades del 2014 a 2017 mostren que el nombre
de cooperatives ha augmentat a totes les províncies de Catalunya, menys a Tarragona (Gràfica 6).
Trobem una tendència similar en quan al nombre de treballadors de les cooperatives (Gràfica 7).
Tarragona  és  l'única  província  a  on  veiem  una  disminució  del  nombre  de  treballadors  a  les
cooperatives. Destaca a més que la província de Girona va augmentar el nombre de treballadors a
les cooperatives en més d’un 15% tant en el 2015 com en el 2016.

Gràfic 6. Evolució del nombre de societats cooperatives per província 

Font: Informe de Conjuntura Econòmica 2017, FCT. Generat amb dades del  Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social 
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Gràfic 7.  Evolució del nombre de treballadors a les Societats cooperatives per províncies
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A nivell de municipi no comptem amb dades històriques de com ha sigut aquesta evolució2. Amb
tot, les dades facilitades per l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines identifiquen 8 cooperatives i 12
societats laborals a Salt, i 52 cooperatives i 84 societats laborals a Girona (Taula 2). 

Si comparem la suma de les formes jurídiques de l’ESS (excloent-hi les associacions i fundacions,
atès que ara mateix no podem discernir les que tenen activitat econòmica3) amb el nombre total
d’empreses de cada municipi, trobem que només al voltant d’un 3% de les empreses tenen aquestes
formes jurídiques. El percentatge és menor per la comarca del Gironès, on només un 0,79% tenen
aquesta forma jurídica.

Taula 2. Pes de les formes jurídiques ESS sobre el conjunt d’empreses, 2017

Salt Girona
Comarca
Gironès

Associacions 347 1.577 2.622
Societats Laborals 12 84 131
Cooperatives 8 52 78
Fundacions 4 62 79
Centres Especials de Treball 1 6 9
Empreses Inserció 0 2 4
TOTAL ESS 372 1.783 2.923

TOTAL EMPRESES 624 4.426 27.797

PERCENTATGE ESS* 3,36 3,25 0,79

* Exclou Fundacions i Associacions 

Font: Generat amb dades de Xifra Empreses

Si en fixem en les societats cooperatives com la forma jurídica més representativa de l’economia
social, observem que en els darrers tres anys el nombre de cooperatives a Salt s’ha mantingut en 8,
si bé a Girona el seu nombre ha passat de 52 el 2017 a 55 el 2020, i al Gironès ha passat de 78 el
2017 a 87 el 2020.

2- Les dades disponibles només identifiquen una cooperativa, la resta son societats anònimes o societats limitades.
3- A finals de l’any 2020 l’àrea de Festes ha iniciat un treball de diagnosi de les entitats on, entre altres objectius, s’ha
proposat identificar les entitats amb activitat econòmica i, per tant, pertanyents a l’ESS.
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2.1.5. Les persones

Per últim, analitzem alguns trets de la població, l’evolució demogràfica, l’afiliació a la Seguretat
Social i l’atur entre les persones de Salt. 

Entre el 2012 i el 2017 la població de Salt havia disminuït un 1%, si bé en els dos anys següents es
recupera i a 2020 comptava amb 32.138 habitants, aproximadament dos mil més que a l’inici de la
sèrie (Gràfic 8). Així doncs, el 2018 representa un punt d’inflexió, i el creixement que experimenta
Salt  s’alinea  llavors  amb el  que  es  dona a  nivell  de  Girona  i  el  Gironès,  si  bé  el  creixement
d’aquests darrers ha estat una mica més sostingut al llarg dels anys.

Gràfic 8A. Població total a Salt, Girona i el Gironès des de 2012-2020
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Si mirem la població per lloc de naixement, veiem com l’any 2017 més del 36% de la població de
Salt ha nascut en un país diferent a Espanya, dada que contrasta amb el 21,7% de Girona o el 21%
del Gironès. 

Però el nombre de residents nascuts fora d’Espanya i que ara viuen a Salt s’ha reduït en els darrers
anys en 9 dels 10 països de procedència més comuns de Salt. En comparació amb el 2014, al 2017
hi ha 267 persones menys a Salt nascudes fora de Espanya. La Taula 2 recull part d’aquest canvi, en
concret mostra el percentatge de persones nascudes fora d’Espanya en el 2014 i el 2017 a Salt,
Girona i el Gironès per als 5 països més comuns a Salt. Hondures és l’únic país a on el percentatge
augmenta de 3,92% a 4,43%. Comparant el 2014 amb el 2017, hi han unes 150 persones més que
viuen a Salt i van néixer a Hondures.

Taula 3. Percentatge de població per lloc de naixement als cinc països de procedència més

comuns*

Salt Girona Gironès
País 2014 2017 2014 2017 2014 2017
Marroc 12,68% 12,47% 3,58% 3,42% 4,61% 4,41%
Hondures 3,92% 4,43% 3,76% 4,39% 2,81% 3,26%
Gàmbia 4,47% 4,18% 0,66% 0,65% 1,41% 1,33%
Mali 2,02% 1,92% 0,10% 0,10% 0,48% 0,45%
Senegal 1,55% 1,54% 0,32% 0,32% 0,44% 0,44%
Nascut No ESP 37,68% 36,77% 22,11% 21,71% 20,95% 21,05%

Font: Idescat
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Si ens fixem en les dades disponibles a Salt fins a 2019, veiem que el percentatge de no nascuts a
Espanya reverteix la tendència descrita a la taula anterior, i augmenta des del 36,77% el 2017 al
39,10% EL 2019. Per països de procedència, no hi ha variacions massa grans, si bé es pot observar
una lleugera tendència a l’alça de les persones nascudes a Hondures, que són el segon col·lectiu
més gran després de les persones nascudes al Marroc.

Taula 3A. Percentatge de població per lloc de naixement als cinc països de procedència més

comuns a Salt, 2014-2019
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Si mirem les característiques quant a edat dels habitats del municipi (Gràfic 9), les persones amb
nacionalitat estrangera contribueixen aportant més persones en edat de treballar. A la franja d’edat
entre els 20 i els 64 anys, trobem que el 68,43% de les persones amb nacionalitat estrangera es
troben entre aquestes edats. El percentatge es menor per les persones amb nacionalitat espanyola,
57,38%.

Gràfic 9.  Piràmide poblacional de Salt distingint per sexe i nacionalitat. Dades 2017

Font: Idescat
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La piràmide per al 2020 mostra un patró similar, amb una distribució poblacional molt diferenciada,
més envellida i feminitzada per a la població autòctona i més jove i masculinitzada per a la població
estrangera.

Gràfic 9A.  Piràmide poblacional de Salt distingint per sexe i nacionalitat. Dades 2020

Font: Idescat / INE
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Per altra banda, el nombre d’afiliats a la seguretat social registrats al padró de Salt ha augmentat des
de 2014. Si comparem el nombre d’afiliats  del  2012 i  2020 trobem un augment de 3,73 punts
percentuals. Aquest augment ha estat sostingut de 2014 a 2019, i ha patit un retrocés el 2020 com a
conseqüència dels efectes de la crisi sanitària i el confinament. El mateix patró es dona a Girona, si
bé el nombre d’afiliats a la capital del Gironès sempre es manté entre quatre i sis punts per sobre de
Salt en tota la sèrie. Això no obstant, aquesta diferència té una tendència a reduir-se, passant de 6,54
punts  el  2012  a  4,45  el  2019.  L’any 2020  aquesta  tendència  canvia  de  sentit,  tot  i  que  molt
lleugerament, i la diferència entre els afiliats a la seguretat de Girona i Salt se situa en 4,78 punts
percentuals (Gràfic 10).

Gràfic 10. Percentatge de població Afiliada a la Seguretat Social* segons residencia patronal

per a Salt i Girona. Percentatge. 2012-2020
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*Les dades disponibles son quadrimestrals. S’ha fet la mitja de tots quatre trimestres i dividit per el total de la població
de cada regió.
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A l’augment de persones afiliades, cal afegir-hi les diferències quant a residents amb nacionalitat
espanyola i els que no. 

La Gràfica 11 distingeix entre la població amb edat treballadora i el nombre d'afiliats a la Seguretat
Socials segons nacionalitat. Destaquem dues observacions. En primer lloc, el nombre d’afiliats a la
seguretat  social  augmenta  des  de  el  2014,  tant  per  persones  amb  nacionalitat  estrangera  com
espanyola. 

En segon lloc, quan mirem el percentatge de persones afiliades en edat treballadora, trobem que el
percentatge de les persones amb nacionalitat espanyola és gairebé el doble. En el 2012 quasi un
62% de la població amb nacionalitat espanyola entre els 20 i 64 anys estava afiliada. En canvi
només un 34,7% de la població amb nacionalitat estrangera en aquesta franja d’edat està afiliada a
la  Seguretat  Social.  En  el  2017  tots  dos  percentatges  han  augmentat.  Per  les  persones  amb
nacionalitat  estrangera,  trobem  un  66,10%  de  elles  estan  afiliades,  i  per  les  persones  amb
nacionalitat estrangera un 47,8%.

Gràfic 11. Nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb residencia patronal a Salt i total de

persones entre els 20 i 64 anys que viuen a Salt segons nacionalitat 
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Per tal d’entendre millor com evoluciona l’ocupació al municipi, posem ara la mirada en la taxa
d’atur registral. El gràfic 12 indica el percentatge del total de la població que està registrada a l’atur
entre 2015 i 2020. A Salt, Girona i el Gironès el patró de la taxa d’atur registral ha estat el mateix:
descens anual continuat fins el 2019 i repunt el 2020. 

Al municipi de Salt la taxa d’atur registral s’ha mantingut sempre entre 4 i 8 punts per sobre de la
de Girona. Així, l’any 2015 la taxa de Salt era de 22,1% i la de Girona un 13,4%, el que significa
una diferència de 8,66 punts percentuals. Aquesta diferència s’ha anat estrenyent any a any fins
arribar a un mínim de 4,68 punts l’any 2019.

L’any 2020 (tres primers trimestres), la taxa d’atur registral de Salt és de 17,6% i la de Girona un
12,0%, marcant un repunt en ambdós municipis com a conseqüència dels efectes de la crisi sanitària
i el confinament. Amb tot, val a dir que el fort impacte econòmic negatiu de la pandèmia queda
encara atenuat en les dades d’atur per l’efecte dels ERTO, i és previsible que empitjorin en els
mesos següents. Pel que fa a la diferència, entre la taxa de Girona i Salt,  aquesta se situa en 5,58
punts percentuals, agafant de nou una tendència creixent.

Gràfic 12. Taxa d’atur registral a Salt, Girona i el Gironès, 2015-2020*
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*La taxa s’expressa com a mitjana de les quatre dades trimestrals. Per a l’any 2020 només es disposa de tres
trimestres
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2.2. Enquesta sobre ESS als treballadors/es municipals

Durant  el  treball  de camp del  Pla  Estratègic  de l’ESS de Salt  es  va detectar  una necessitat  de
formació del personal de l’Ajuntament en l’àmbit de l’economia social. Així doncs, es va creure
oportú  elaborar  una  enquesta  dirigida  a  totes  les  persones  treballadores  de  l’ajuntament  per
determinar l’abast d’aquesta hipòtesi. 

Les  preguntes  de l’enquesta  buscaven determinar  el  grau  de coneixement  sobre l’ESS entre  la
plantilla de personal, i també s’hi van afegir una sèrie de preguntes en referència a l’interès de les
persones a formar-se, així com els horaris i els formats que es valoraven més idonis per a fer-ho.
Les preguntes de l’enquesta es poden trobar a l’Annex 2. 

L’enquesta va confirmar l’ observació feta durant el treball de camp. Tot i que la majoria de les
persones responents afirmen conèixer què és l’ESS, la profunditat d’aquest coneixement és baix.
Per exemple,  un 61% de les persones treballadores desconeix l'existència de la llei  d’economia
social  i  el  78% desconeix  que  les  cooperatives  poden constituir-se  amb només  dues  persones.
Seguidament ampliem amb més detall els resultats de l’enquesta. 

Dades generals

L’enquesta  es  va  enviar  el  dia  11  d’octubre  de  2018  a  totes  les  persones  treballadores  de
l’Ajuntament de Salt,  a través d’un correu electrònic  amb un enllaç. De les aproximadament 250
persones treballadores de l'Ajuntament, es van obtenir un total de 83 respostes vàlides. 

La Taula 3 descriu quantes persones de cada àrea van respondre l’enquesta i quin percentatge del
total de responents representa cada àrea.  Les àrees de Serveis a les Persones i d’Acció Social i
Habitatge són les que aporten un major nombre de respostes, representant un 28,92% i 25,30%
respectivament del total de l’enquesta.  

                   Taula 3. Nombre de responents segons àrea de treball i percentatge del total

Àrea Freqüències Percentatge
Alcaldia 4 4,82
Àrea d’Acció Social i Habitatge 21 25,30
Àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 7 8,43
Àrea de Serveis a les Persones 24 28,92
Àrea de Serveis Generals i Serveis Econòmics 17 20,48
Àrea de Territori 10 12,05
Total 83 100,00
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Quant a gènere, un 60,24% de les respostes són persones que s’identifiquen com a dones, un 31,32
% homes, i un 1,20% prefereix identificar-se com «altres». Un 62,65% de les persones que han
respost no són residents de Salt. Si distingim per àrees, Serveis a les Persones i Serveis Generals i
Econòmics  són  les  que  tenen  un  percentatge  major  en  aquest  sentit,  un  26,9%  i  un  23%
respectivament. 

Coneixement de L’ESS

El 60% de les persones responents afirmen conèixer què és l’ESS (Gràfic 13), un 33% afirma que
no la coneix, i un 7% no ha respost la pregunta. 

Gràfic 13. Saps què és l’economia social i solidària? 
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Aquesta percepció és independent de l’àrea en què es treballa. Les dades mostren que a tots els
departaments  són  més  de  la  meitat  les  persones  que  afirmen  conèixer  què  és  l’ESS.  L’única
excepció és l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, on el percentatge baixa fins el 29%.
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D’altra banda, aquest coneixement sembla estar vinculat al contacte amb entitats que promouen o es
relacionen  amb l’ESS.  L’enquesta  preguntava  si  les  persones  coneixien  algunes  de  les  entitats
representatives de l’ESS. Entre les persones que diuen que coneixen l’ESS, el 74% afirma tenir
també coneixement d’alguna d’aquestes entitats. En canvi, només el 26% de les responents que
diuen que no coneixen l’ESS distingeixen alguna d’aquestes entitats.

En conjunt, del total de persones responents, el 61,4% coneix alguna de les entitats. L’entitat més
coneguda és la Taula del Tercer Sector Social, identificada pel 36% dels responents. 

Gràfic 14. Percentatge de responents que coneix alguna entitat representativa
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Resulta pertinent determinar si les persones que treballen en temes de contractació coneixen l’ESS.
En aquest sentit, Un 36% dels responents tenen com a ocupació principal en la seva àrea temes de
contractació, i un altre 7% fa temes de contractació tot i que no és la seva activitat principal. En
aquest sentit, el 83% de les persones que treballen temes de contractació i el 70% de les persones
que estan en contacte amb temes de contractació, afirma conèixer que és l’ESS.

Gràfic 15. Percentatge de responents que treballa en la contractació segons el seu 
coneixement sobre l’ESS
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Interessa  ara  analitzar  l’abast  del  coneixement  de  l’autopercepció  que  mostren  la  majoria  del
personal  de  l’ajuntament.  El  motiu  és  distingir  entre  l’autopercepció  de  coneixement  i  el
coneixement objectiu. En aquest sentit,  l’enquesta oferia 6 afirmacions d’entre les quals s’havia
d’identificar les vertaderes. 

En aquest sentit,  quatre de les sis afirmacions van tenir un percentatge de respostes incorrectes
superior al 50%. 

Per una banda les respostes més encertades van ser reconèixer que l’ESS no es basa en el bescanvi
(trueque), i que les associacions poden formar part de l’ESS. Aquestes van tenir un 78% i 93%
d’encert respectivament. 

Per  altra  banda,  es  desprèn  poc  coneixement  sobre  les  cooperatives.  Més  de  la  meitat  de  les
responents creuen que les cooperatives no poden tenir ànim de lucre, i el 78% no saben que el
nombre mínim de persones necessàries per constituir una cooperativa de treball és 2. 

També  trobem  que  un  61%  de  les  persones  no  coneixen  l'existència  d’una  llei  que  regula
l’economia social,  i  un 57% creuen que les administracions públiques estan obligades a establir
clàusules socials de contractació.

Gràfic 16. Quines de les següents afirmacions diries que són vertaderes? 

El nombre mínim de 
persones necessàries 
per constituir una co-
operativa de treball 
associat és de 2

Existeix una llei que 
regula què és l’eco-
nomia social

Les cooperatives poden 
tenir ànim de lucre

Les administracions 
públiques tenen la 
obligació d’establir 
clàusules socials de 
contractació per afavo-
rir l’economia social

L’economia social es 
caracteritza fonamen-
talment per promoure 
un intercanvi de béns i 
serveis no monetari, 
sinó basat en el «tru-
eque»

Les associacions no 
formen part de l’eco-
nomia social perquè no 
produeixen béns ni 
serveis

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

78

61
55 57

22

7

22

39
45 43

78

93

Resposta Incorrecta Resposta Correcta

35



Planificació estratègica en economia social i solidària al municipi de Salt

Amb el mateix objectiu, es demanava identificar quines formes jurídiques formaven part de l’ESS
d’entre una llista que n’incloïa diverses. 

Les formes jurídiques que no formen part de l’ESS són correctament identificades en cada cas entre
més del 75% dels responents. Tothom identifica que les entitats de capital risc no formen part de
l’ESS, i el 98% identifica correctament les societats limitades i el 96% les societats anònimes. 

En canvi, a les formes jurídiques de l’ESS tan sols dos son identificades correctament per més del
70% dels responents. El 72% de les persones identifiquen les associacions amb l’ESS i el 84% les
cooperatives.

Gràfic 17. Percentatge d’encerts i errades segons forma jurídica 
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Formació

Finalment, un altre bloc de preguntes a l’enquesta es va destinar a preveure les preferències quant a
formació de les persones enquestades. Les respostes mostren que un 46% de les persones preveu
formar-se el proper curs, un 47% no ho preveu i un 7% no ha respost la pregunta. Quan diferenciem
entre  les  àrees  de  l’Ajuntament,  les  intencions  de formar-se varien  (Gràfica  9).  El  76% de les
persones a l’Àrea de Serveis Generals i Serveis Econòmics preveuen formar-se. El contrari succeïx
amb l’Àrea de Territori, on el 80% no te previst formar-se. 

El  tipus  de  formació  preferida  és  la  presencial,  amb un 66% de les  respostes,  i  no  observem
diferències  entre  el  tipus  de  formació  quan  distingim  entre  les  àrees.  Finalment,  l’horari  que
prefereixen es al matí, atès que un 65% de les persones seleccionen aquesta opció.

Gràfic 18. Percentatge de responents segons l’àrea de treball i la intenció de formar-se el 
proper any
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3. Exploració qualitativa

3.1. Exploració del teixit ESS

L’exploració del teixit que formen les iniciatives de l’economia social i solidària de Salt ens ha
permès aproximar-nos a la realitat d’aquest sector més enllà de les dades dels registres oficials.
Com veurem, aquest esdevé un treball clau per donar context i actualització a unes dades que tot
sovint estan desactualitzades o que ens brinden, per si soles, una informació incompleta. Com s’ha
explicat a la metodologia, aquesta exploració s’ha fet a través d’entrevistes, grups focals i sessions
de  treball.  Dins  d’aquest  grup  d’iniciatives  hem diferenciat  l’àmbit  socioempresarial  i  l’àmbit
sociocomunitari.

3.1.1. Àmbit socioempresarial

L’àmbit  socioempresarial  es  caracteritza  per  combinar  estructures  professionalitzades  amb  els
principis  de  propietat  col·lectiva  i  gestió  democràtica.  Dins  d’aquest,  s’ha  fet  una  exploració
específica de les cooperatives amb seu al municipi de Salt. 

Com  mostra  el  quadre  següent,  de  les  8  cooperatives  que  consten  al  Registre,  només  4  són
efectivament actives al municipi (ressaltades en negreta). Es tracta de quatre cooperatives nascudes
en dècades diferents, tres de les quals són de treball associat i es dediquen a la prestació de serveis,
mentre que la més antiga és una cooperativa agrària de producció industrial.

De les cooperatives que no són actives,  una està en procés de dissolució,  dues no s’han pogut
contactar  ni  disposen  d’informació  publicada  de  la  seva  activitat,  i  la  darrera  consta  per  error
administratiu al municipi de Salt, però pertany en realitat a un altre municipi. 
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    Les cooperatives al municipi de Salt (2018).

    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre General de Cooperatives de Catalunya.
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Nom societat Sector CIF Adreça Observacions

LA GIRONINA, SCCL 15/01/1985 INDÚSTRIA F17083924 pge. EL SITJÀ Agràries Contactada, activa i entrevistada

LA MASSANA, SCCL 15/01/1985 AGRICULTURA F17082793 C. MAJOR núm. 162 Agràries Contactada, en dissolució / traspàs SL

TRANSPORTS ALEMAR, SCCL 22/09/1997 SERVEIS F17523739 C. TRES DE MARÇ núm. 1 Pis 2N Porta 2A Treball associat No s’ha pogut contactar 

J G C ASSOCIATS, SCCL 20/04/1998 SERVEIS F17547183 C. FRANCESC MACIÀ núm. 3 Treball associat Contactada, activa i entrevistada

MONTGRINS, SCCL 08/09/1998 SERVEIS F17559972 C. RAFAEL MASÓ núm. 24 Pis 1 Porta 4 Treball associat Error administratiu, pertany altre municipi

CARNS JOSEP I ANNA, SCCL 16/10/2002 SERVEIS F17725367 C. TEIXIDORES núm. 2 Treball associat No s’ha pogut contactar 

LA COPA, SCCL 25/11/2004 SERVEIS F17803016 C. JOSEP M. DE SEGARRA núm. 5 Pis ALTELL Treball associat Contactada, activa i entrevistada

Data 
inscripció

Classe de 
cooperativa
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Les  entrevistes  realitzades  a  les  quatre  cooperatives  actives  al  municipi (veieu  Annex  1), ens
permeten fer-nos una idea de la seva realitat, que resumim en els tres punts següents.

Motivació cooperativa

En primer lloc, s’observa una motivació cooperativa de les societats generalment feble. Si bé cada
cooperativa  va  arribar  a  aquesta  fórmula  jurídica  per  múltiples  i  diverses  raons,  totes  elles
coincideixen que hi ha un desconeixement general sobre les implicacions de ser una cooperativa,
cosa que  afebleix un sentiment de pertinença fort. 

És simptomàtic d’això que una de les cooperatives s’ha plantejat reconvertir-se en societat limitada,
i una altra no té massa clar que els seus socis valorin i comparteixin els avantatges d’aquest fórmula
jurídica.

Xarxes i relacions 

Les relacions entre les cooperatives de Salt són inexistents o molt febles. D’una banda, perquè es
tracta d’un nombre molt  reduït  de cooperatives, i  de l’altra perquè es reconeix que les afinitats
sectorials són més fortes que no pas les jurídicoformals.

Així  mateix,  les  cooperatives  no  formen  part  d’altres  xarxes  d’economia  social,  ni  a  nivell
local/comarcal, ni a nivell nacional. En tot cas, es donen casos d’afiliació en altres organitzacions de
caràcter  sectorial.  Amb  tot,  quan  se’ls  pregunta  explícitament  per  això,  totes  es  mostren
predisposades a participar en xarxes locals com l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines.

Mercat social

Malgrat  no  relacionar-se  estretament  amb altres  cooperatives,  les  quatre  entrevistades  apliquen
algun tipus de criteri social a l’hora de fer contractacions. Tenen especialment en compte el criteri
de proximitat, mentre que en l’àmbit financer és on més els costa utilitzar iniciatives de l’economia
social, com per per exemple la banca ètica.

Una de quatre les cooperatives ha passat el qüestionari d’avaluació de la organització «Pam a Pam»,
i està etiquetada com a «xinxeta» en el mapa d’economia social i solidària d’aquesta entitat. 

3.1.2. Àmbit sociocomunitari

La vessant sociocomunitària, sobretot representada pel teixit associatiu municipal, la integren noves
fórmules  de  resolució  de  necessitats  mitjançant  l’autogestió,  amb  un  component  participatiu
destacat. En general, en aquest àmbit hi considerem les associacions, fundacions i altres entitats que
generen algun tipus d’activitat econòmica.
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Si  bé  al  registre  oficial  consten  347  associacions  al  municipi  de  Salt,  l’Àrea  de  Festes  de
l’ajuntament  en  considera  «actives»  unes  222.  Òbviament,  no  totes  elles  tenen  el  mateix  grau
d’activitat,  i  es  considera  que  el  gruix  més  dinàmic  el  formarien  una  trentena  d’entitats  molt
implicades al municipi, sobretot des de la vessant cultural.

És  complex  discernir  quantes  associacions  generen  activitat  econòmica,  entesa  aquesta  com a
intercanvi de béns i/o serveis. Cal tenir en compte que en molts casos es tracta d’una activitat menys
monetaritzada. En tot cas, és evident que un bon nombre d’elles generen activitat econòmica i ho
fan des de perspectives molt diverses (organització d’activitats remunerades, participació en fires de
comerç local, grups de consum, etc.). 

Durant l’exploració s’ha entrevistat la tècnica de l’àrea de festes de l’ajuntament per a obtenir una
visió  de  conjunt  del  teixit  associatiu  saltenc.  A  més,  s’han  entrevistat  quatre  associacions
representatives  i  s’han  realitzat  dos  grups  focals  on  també  hi  han  participat  les  associacions
juntament amb altres agents locals. El conjunt d’aquests inputs ens permeten caracteritzar breument
la seva realitat en quatre punts.

Riquesa i diversitat

El teixit associatiu de Salt és ric i divers. Al costat de les entitats amb més anys d’història se n’han
creat de noves, moltes d’elles amb la intenció d’agrupar la població d’origen divers que ha anat
arribant al municipi fruit de processos migratoris. En aquest sentit, la via d’accés principal a les
associacions és bàsicament a través de coneixences i amistats.

Poca interacció

Es percep poca interacció  entre  les  associacions  tradicionals  i  les  associacions  que  representen
comunitats d’origen divers, que actuen més aïlladament i cadascuna al marge de la resta. Atès que la
principal via d’accés són la família i les amistats, es fa difícil trencar els cercles establerts i obrir-se
a nous/ves membres, de manera que hi ha certa «endogàmia» en aquest sentit. 

Ús desigual d’equipaments i recursos

Existeix la percepció que les entitats són una via d’accés fàcil i gratuïta als equipaments i recursos,
sense tenir sempre clara la necessària vocació de «retorn» en activitats que beneficiïn el conjunt del
municipi. En aquest sentit, a vegades fa la sensació que l’ús dels equipaments és excessivament
privatiu, i caldria assentar una forma de treballar i uns hàbits relacionals d’esperit més comunitari.

Necessitats específiques de les entitats d’origen divers
Una característica  clau  de  les  entitats  d’origen  divers  és  l’alta  mobilitat  de  les  seves  persones
representants, cosa que fa que moltes d’aquestes associacions siguin més inestables. A aquest fet se
li sumen els problemes de comprensió de la llengua catalana i/o castellana (oral i escrita) de moltes
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de les seves persones, que al seu torn dificulta la gestió dels necessaris tràmits administratius o la
transformació d’idees i propostes en projectes formals.

3.1.3. Teixit potencial

Formes jurídiques de l’economia tradicional

Durant l’exploració s’han identificat algunes empreses amb pràctiques pròpies de l’economia social
però  amb formules  jurídiques  de  l’economia  tradicional,  concretament  amb forma de  societats
limitades (SL) o societats civils (SC). 

En aquests casos s’han detectat dos fenòmens. D’una banda, el desconeixement sobre l’existència i
les  possibilitats  de  l’economia  social,  que representen una barrera d’entrada  a  nous projectes  i
iniciatives. De l’altra, les percepcions errònies o parcials sobre els requisits i les obligacions de les
fórmules jurídiques associades a l’economia social, que representen també un fre mental a la seva
constitució.  Per  exemple,  diversos  agents  han  identificat  el  «requisit  de  ser  tres  socis»  com a
problema principal a l’hora de plantejar-se de constituir una cooperativa, quan en realitat la llei
catalana  12/2015  de  cooperatives  estableix  que  aquestes  es  poden  constituir  amb  només  dues
persones, deixant la incorporació d’un tercer soci en el termini de 5 anys i amb diverses possibilitats
quant al seu estatus.

També val la pena apuntar que una de les cooperatives avui existents al municipi es va formar
després  que  la  fallida  d’una  empresa  mercantil  obrís  la  possibilitat  a  alguns  dels  seus  socis  i
treballadors a constituir-se en cooperativistes.

El valor d’aquests exemples diversos rau, doncs, en apuntar la necessitat d’iniciar una prospecció en
l’àmbit empresarial per tal de detectar casos susceptibles d’iniciar una transició empresarial des de
l’economia  tradicional  cap  a  l’economia  social,  tenint  en  compte  la  diversitat  de  casuístiques
possibles (crisi econòmica, jubilació sense continuïtat, detecció d’un nínxol diferenciat de mercat,
convenciment ideològic, etc.)

Associacions i fórmules no constituïdes

Així com el món de l’economia tradicional alberga possibilitats per a la transició cap a l’economia
social, també el teixit associatiu representa un banc d’oportunitats molt valuós. En aquest sentit, la
majoria d’associacions contactades tenen algun tipus d’activitat econòmica, si bé normalment poc
desenvolupada. Addicionalment, durant les entrevistes i sessions han aflorat també projectes de les
associacions susceptibles de tenir un impacte econòmic i social notables.

Algunes entitats s’han plantejat la conversió en cooperativa en cas que la seva activitat creixés, i
altres iniciatives encara no constituïdes també valoren aquesta possibilitat. En general, l’opció de
l’associació es percep com menys arriscada, i de fet en molts casos és un pas previ «natural» a la
cooperativa.
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Els grups focals realitzats els dies 11 i 15 d’octubre de 2018 es van centrar en les possibilitats de
l’economia social en dos àmbits: els horts i les deveses de Salt, i els béns i serveis produïts per les
comunitats  d’origen  divers  de  Salt.  En  ambdós  casos  es  van  debatre  projectes  amb  potencial
econòmic  i  social  (horts  comunitaris,  cooperatives  de  petits  productors,  venda  i  distribució  de
productes manufacturats, etc.).

En qualsevol cas, es tracta d’iniciatives no constituïdes i en estat inicial que necessiten, per poder
reeixir, un suport municipal específic en diversos fronts: acompanyament del projecte, recerca de
finançament, etc.

3.2. Exploració de sectors potencials

Complementant l’anàlisi quantitatiu de l’apartat 2, la valoració del potencial dels diversos sectors
econòmics a Salt s’ha realitzat també de manera qualitativa amb la participació de diversos agents
municipals.

3.2.1. El sector serveis i el potencial d’una població multicultural

La sessió de diagnosi interna del 14-06-18 va servir per posar en comú la visió que tenien diferents
àrees  municipals  (Promoció  de  la  Ciutat,  Serveis  Socials,  EMO i  Viver  d’empreses)  sobre  els
sectors econòmics de Salt.

En línia amb l’anàlisi quantitativa, les diverses àrees van coincidir a destacar la importància del
sector  serveis  a  l’economia  saltenca.  En  aquest  sentit,  es  va  assenyalar  la  problemàtica  del
tancament dels comerços buits, molts d’ells tancats per jubilació sense continuïtat.

Així mateix, es va posar en valor la multiculturalitat de Salt, entesa també com a una oportunitat
econòmica i social. Es va destacar que les comunitats nouvingudes es dediquen majoritàriament al
comerç i serveis, amb el sector de la gastronomia com a destacat.

El sector de la gastronomia es va relacionar estretament  amb les   espècies,  en el  sentit  que la
diversitat  cultural  ha portat  a  Salt  una gran diversitat  de productes  que fins  fa  pocs  anys  eren
inexistents. Les possibilitats  en aquest sentit  passen des d’un impuls de la restauració fins a la
promoció de fires populars.

En l’àmbit concret de la restauració, es va valorar la necessitat d’obrir i professionalitzar l’oferta
existent, tant la tradicional com aquella iniciada per persones nouvingudes. En aquest sentit, es va
destacar que sovint no es dona prou importància a la clientela potencial, sinó que es treballa «només
per a la comunitat cultural més propera». En canvi, si es professionalitza i amplia aquesta oferta,
Salt podria convertir-se en un pol d'atracció de visitants que vinguin a consumir "menjars del món" i
trobin els ingredients d'arreu que es troben als petits comerços de Salt. Enfortir i orientar l'oferta i el
producte a un públic més ampli, ajudaria també a fomentar l'ocupació i  l'estabilitat  de la xarxa
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comercial. De fet, l’actual projecte singular «Saltxef» engegat per Promoció de la Ciutat i l’EMO ja
treballa en aquesta línia, i caldria trobar com complementar-la i enfortir-la.

Així mateix, el món del tèxtil artesanal (teles i costura) es va plantejar com un sector potencial,
atesa la proliferació de petites botigues i tallers dedicades a la venda, confecció i reparació, tot
sovint amb teles i estampats importats dels països d’origen de les persones nouvingudes. 

Encara en aquesta mateixa línia, es va destacar que Salt té un potencial evident en el camp lingüístic
per la seva «capacitat de comunicar-se gairebé amb tot el món». Des de l’àrea de ciutadania, per
exemple, durant els darrers anys s’ha pogut establir contacte amb persones d’un nivell formatiu alt
que  tenen  la  capacitat  de  parlar  diverses  llengües.  Aquestes  persones  podrien  ser  vàlides  per
empreses amb certa vocació global per la seva capacitat d’exercir com intèrprets i intermediaris.

Així mateix, les entrevistes amb la tècnica municipal de festes o amb entitats representatives com
l’Ateneu Popular,  van servir  per identificar àmbits  on existeixen diverses associacions,  amb un
potencial per agrupar i potenciar els serveis i béns prestats a través de noves fórmules de gestió
comunitària. 

Els sectors potencials identificats dins el món associatiu van ser: el món de les activitats artístiques,
i en especial la dansa i la percussió; les publicacions i altres serveis culturals; els serveis i projectes
de caire educatiu, social i mediambiental; els projectes al voltant dels horts i les deveses de Salt.

Podríem resumir el conjunt de sectors i àmbits identificats durant les diverses fases exploratòries en
el llistat següent:  

• Serveis / Comerç (via professionalització i renovació comercial)

• Alimentació i gastronomia (restauració, espècies i productes singulars)

• Tèxtil artesanal (teles, estampats i costura)

• Activitats de l’espai Deveses (horticultura, esport, oci, turisme actiu)

• Idiomes i comunicació (interpretació, traducció)

• Creació cultural i expressió artística (música, dansa, etc.)

• Projectes educatius, culturals i formatius (formació, capacitació, autorealització)

• Sector de les cures (regularització i professionalització d’activitats)

• Mobilitat sostenible (bici i altres mitjans de transport no contaminants)

• Sector sud (economia vinculada al desenvolupament del sector sud)

És  important  remarcar  que,  en  totes  aquelles  accions  del  Pla  Estratègic  apuntades  a  l’apartat
següent, i on es fa referència als sectors econòmics potencials, s’hauria de prioritzar precisament
aquests àmbits identificats.
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3.3.  Valoració  de  les  possibilitats  municipals  per  a  la
formulació de propostes

3.3.1. Organigrama i pressupost

Un cop valorats el teixit actual de l’economia social i els seus sectors potencials, i abans d’entrar en
la bateria de mesures d’impuls, és necessari  aturar-se a repassar la situació de l’àrea municipal
encarregada de liderar el Pla Estratègic.

L’Espai Municipal d’Ocupació (EMO) i el Viver d’Empreses disposava a octubre de 2018 d’una
plantilla de 9 persones, però només una d’elles amb plaça de tècnica municipal, atès que tota la
resta responien a contractacions finançades per a projectes específics, en la seva majoria renovables
anualment sota criteris diversos segons subvenció. A 2020, aquest escenari ha canviat i ja es compte
amb més estabilitat a l’àrea amb la incorporació de tres figures tècniques a la plantilla de llocs de
treball.

Es va desenvolupar un mapa de serveis i polítiques diferenciant els àmbits formatiu, ocupacional i
empresarial. Això no obstant, faltava incorpora la mirada des de l’economia social i solidària (ESS),
cosa que es pretén aconseguir a mesura que s’implanti el Pla Estratègic ESS. 

En aquest sentit, tant per a la consolidació dels serveis actuals com per a la implementació del nou
Pla ESS, és molt recomanable anar consolidant progressivament una plantilla de personal pròpia
amb caràcter estable.
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Organigrama de l’EMO / Viver d’Empreses (2021)

Font: EMO
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Pel  que  fa  al  pressupost,  deixant  de  banda  les  despeses  de  personal  i  les  subvencions  a  la
contractació, ens fixem en aquella despesa més «discrecional», i per tant susceptible d’adaptar-se a
les diverses accions del Pla Estratègic que anualment es prioritzin. 

Extracte del pressupost 2018, EMO i Viver d’Empreses

 

Font: EMO

En aquest sentit, observem que el capítol de béns i serveis suma per a l’anualitat 2018 un total de
68.553,00€. Una primera distinció ens fa veure que 9.502,00€ es destinen al Viver d’Empreses, una
dotació petita però que en certa mesura es pot contrarestar amb la planificació conjunta d’accions. 

Cal advertir també que dins del capítol general, hi ha certes partides amb un marge de maniobra
molt reduït (tot allò referent a despeses de conservació i manteniment, subministres, etc.). Amb tot,
les partides més grans amb diferència són les de "conferències i cursos" (18.000€) i les de "treballs
realitzats per altres empreses" (27.000€ EMO i 7.500€ Viver).

La formació és un dels principals eixos de l’àrea, i es calcula que es realitzen més d’una seixantena
d’accions formatives anuals. Aquesta aposta per la formació s’ha de mantenir, atès que no es podrà
millorar la qualitat de l’ocupació si no es fa una aposta decidida per la formació. En tot cas, sí que
es pot fer un esforç per integrar i ampliar de l’economia social i solidària de manera específica a
l’àmbit formatiu.

47

CAPÍTOL 2. BÉNS CORRENTS I SERVEIS 

24 43300 21200 VIVER D'EMPRESES conservació, reparació i manteniment 2.000,00 €
24 24100 22000 EMO material ordinari no inventariable 100,00 €
24 24101 22104 PROJECTES OCUPACIONALS vestuari 4.000,00 €
24 24100 22105 EMO Productes alimentaris 300,00 €
24 24101 22107 PROJECTES OCUPACIONALS material fungible no inventariable 150,00 €
24 24100 22199 EMO altres subministres 3.500,00 €
24 24100 22400 EMO primes d'assegurances 500,00 €
24 24100 22502 EMO tributs i taxes CCAA 500,00 €
24 24100 22602 EMO publicitat i propaganda 1,00 €
24 43300 22602 VIVER D'EMPRESES Publicitat i propaganda 1,00 €
24 24100 22606 EMO, conferències i cursos 18.000,00 €
24 43300 22606 VIVER D'EMPRESES Reunion, conferències i cursos 1,00 €
24 24100 22699 EMO Despeses diverses 1.000,00 €
24 24100 22706 EMO, estudis i treballs tècnics 4.000,00 €
24 24100 22799 EMO treballs realitzats per altres empreses 27.000,00 €
24 43300 22799 VIVER D'EMPRESES treballs realitzats per altres empreses 7.500,00 €

68.553,00 €
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D’altra banda, la partida referent als treballs realitzats per altres empreses és molt diversa, i això
permet  també  incloure  de  manera  progressiva  les  accions  del  Pla  Estratègic  que  es  prioritzin
anualment.

Pel que fa a l’anualitat 2021, el pressupost és el següent:

Extracte del pressupost 2021, EMO i Viver d’Empreses

CAPITOL 2: BENS CORRENTS I SERVEIS
24 24100 22000 EMO material ordinari no inventariable 100,00 €
24 24100 22002 EMO Material informàtic no inventariable 1,00 €
24 24100 22105 EMO Productes alimentaris 500,00 €
24 43300 22105 VIVER D'EMPRESES Productes Alimentaris 1,00 €
24 24100 22199 EMO altres subministres 2.500,00 €
24 24101 22199 PROJECTES OCUPACIONALS altres subministres 0,00 €
24 24100 22299 EMO Altres despeses en comunicacions 0,00 €
24 24100 22300 EMO transports 500,00 €
24 24100 22400 EMO primes d'assegurances 300,00 €
24 24100 22501 EMO tributs i taxes CCAA 1.000,00 €
24 24100 22502 EMO tributs i taxes EELL 1,00 €
24 24100 22602 EMO publicitat i propaganda 1,00 €
24 43300 22602 VIVER D'EMPRESES Publicitat i propaganda 1,00 €
24 24100 22606 EMO, conferències i cursos 18.000,00 €
24 43300 22606 VIVER D'EMPRESES Reunion, conferències i cursos 1,00 €
24 43303 22606 SALT XEF, conferències i cursos 1.000,00 €
24 24100 22699 EMO Despeses diverses 1.000,00 €
24 24100 22706 EMO, estudis i treballs tècnics 1,00 €
24 24100 22799 EMO treballs realitzats per altres empreses 25.000,00 €

24 24190 22799
PROJECTES SINGULARS treballs realitzats per altres 
empreses 1,00 €

24 43300 22799 VIVER D'EMPRESES treballs realitzats per altres empreses 3.500,00 €

24 43303 22799
PROJECTES SINGULARS. Treballs realitzats per altres 
empreses 0,00 €

24 24100 62500 EMO inversió en mobiliari 2.000,00 €
24 43300 62500 VIVER D'EMPRESES inversio en mobiliari 1.500,00 €
24 43300 62900 VIVER D'EMPRESES Altres inversions 1,00 €

56.909,00 €

Val a dir que no totes les accions que es plantegen tenen un cost econòmic directe, i moltes d’elles
més aviat impliquen una inversió de temps, organització i  gestió de recursos, etc. Amb tot, per
desenvolupar algunes accions destacades en àmbits sectorials estratègics, caldrà estudiar i concórrer
als  recursos i  subvencions oferts  per altres administracions,  com en bona mesura ja s’està fent
actualment (projectes singulars, suport a la planificació estratègica, etc.)
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En aquest sentit, durant la sessió de treball intern amb l’equip de l’EMO i el Viver d’Empreses de
25-09-18, es va fer una tasca dirigida a visualitzar l’acció de l’equip en l’àmbit de l’ESS partint de
dues premisses:

• Incorporar la mirada ESS a allò que ja s’esta fent des de l’àrea
• Dissenyar noves accions en clau ESS

La sessió va ser molt productiva, i els membres de l’equip van participar en la descripció del punt
de partida de l’àrea per després imaginar-se l’escenari de futur on volien arribar. En aquest camí, es
van  proposar  accions  en  àmbits  ben  diversos,  moltes  de  les  quals  s’han  recollit  i  adaptat  per
integrar-se dins les mesures del Pla.

49



Planificació estratègica en economia social i solidària al municipi de Salt

Imatge de la sessió del interna a l’EMO el 25-09-08Algunes de les mesures  sorgides durant la
sessió 

Mural coproduït representant el punt de partida i la visió de futur

3.3.2. La necessitat d’alinear i coordinar les estratègies municipals

L’escassetat de recursos de l’àrea (tant recursos humans com recursos econòmics i materials) i la
diversitat dels reptes a afrontar, fan del tot necessària una acció municipal coordinada i coherent si
volem ser eficaços.

En  aquest  sentit,  l’EMO  i  el  Viver  d’empreses  han  de  liderar  l’implementació  d’aquest  Pla
Estratègic integrant l’ESS a la seva cartera de serveis i convertint-se en referents municipals de
l’economia  social.  La  ubicació  del  Viver  a  la  Factoria  Cultural  Coma Cros  també  és  clau  per
implicar-hi aquest equipament emblemàtic de la ciutat.

Ara bé, l’eficàcia d’aquesta empresa depèn del fet que s’alineï i coordini amb altres estratègies
municipals  existents  i  futures.  Durant  aquest  treball,  hem  mantingut  contacte  amb  els  equips
redactors de dos plans estratègics d’especial incidència sobre l’ESS, que també es trobaven en fase
de redacció:

• Pla de Desenvolupament Local
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• Pla Educatiu de Ciutat

En aquest sentit,  les accions del Pla s’han elaborat tenint en compte les seves consideracions i
procurant reforçar els punts en comú. De la mateixa manera, al llarg del procés s’han revisat i, en la
mesura d’allò possible, s’han integrat les directrius d’altres plans de ciutat:

• Pla de Ciutadania de Salt, 2011-2015
• Pla Local de Joventut, 2016-2019
• Pla Local d’Habitatge, 2009-2015

Els  resultats  d’aquesta  revisió  documental,  així  com  de  les  sessions  interdepartamentals
mantingudes al llarg del treball i les entrevistes amb responsables de diferents àrees municipals ens
porten a la conclusió que cal abordar les estratègies de desenvolupament local i de l’ESS a través
d’un organisme de  coordinació  interdepartamental  o  un  model  d’Agència  de  Desenvolupament
Local.
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4. Bateria d’accions (Pla estratègic)
Estructura del Pla

El Pla estratègic llista un total de  53 accions, sorgides de l’anàlisi del diagnòstic que s’ha fet de
l’estat de l’economia social i solidària a Salt, així com del seu contrast amb les àrees municipals que
hi estan vinculades, en especial l’Espai Municipal d’Ocupació (EMO) i el Viver d’Empreses com a
àrea de Promoció econòmica.  L'estructura segueix una lògica d’agrupació en eixos (4) i àmbits
d’aplicació (16). 

Els eixos es refereixen als diversos tipus de polítiques a implementar, i s’agrupen en quatre blocs de
la manera següent4:

1. Polítiques normatives i d’ús

Com el seu nom indica, es tracta de polítiques destinades a incrementar l’ús que des de  
l’administració es fa de l’ESS. En clau normativa, hi destaquen les accions destinades a  
implantar clàusules socials en la contractació pública. Així mateix, hi podem trobar accions

sectorials en els camps de les finances ètiques, l’habitatge, les TIC, etc.

2. Polítiques de fertilització

Aquest bloc es refereix a polítiques que adoben el terreny perquè neixin noves iniciatives
d’economia  social  en  el  mig  i  llarg  termini.  En  aquest  sentit,  hi  destaquen  les  accions  de
sensibilització ciutadana, vinculació amb el sistema educatiu i creació de xarxes de cooperació
entre agents diversos.

3. Polítiques d’impuls

Aquest  tipus de polítiques busquen reforçar les iniciatives de l’ESS ja existents, així com
impulsar-ne d’altres ex-novo. És el bloc més extens del Pla, amb accions que van des de línies
de finançament fins a nous de programes d’ocupació i  creació empresarial.  Hi ha també un
seguit d’accions destinades a establir el rol i funcions dels organismes que han d’esdevenir els
referents de l’ESS a nivell municipal.

4. Polítiques de coneixement

Aquest apartat  agrupa les accions que tenen per objectiu conèixer, millorar i avaluar les
possibilitats de l’economia social  i solidària al  territori,  ja sigui des de l’exploració de nous
àmbits sectorials, la recerca del seu llegat i patrimoni històric, la generació i actualització del seu
coneixement a través de l’anàlisi estadístic, etc.

4- Aquesta classificació usa com a base la distinció proposada per Jordi Garcia Jané en diversos articles especialitzats
(veieu per exemple, Cooperació Catalana, 319, Abril 2018, pag. 16-18)
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L’estructura en eixos de polítiques permet fer una vinculació lògica d’objectius i impactes esperats
de cada eix, de la forma següent:

Objectius Impactes esperats

A - Crear un marc (normatiu, fiscal, 
organitzatiu, cultural) que estimuli la
contractació pública responsable en 
tots els àmbits

B - Incorporar l’ESS al funcionament 
ordinari del Consistori

- Augment de proveïdors      
municipals de l’ESS

- Increment d’empreses i entitats 
que incorporen el balanç social

- Increment del coneixement de
    l’ESS al si de la corporació

Objectius Impactes esperats

C - Elaborar un relat compartit sobre el 
que és i el que significa l’ESS

D - Difondre i sensibilitzar la ciutadania 
al voltant dels valors propis de 
l’ESS (participació democràtica, 
cooperació, sostenibilitat, comerç 
just, etc.)

- Augment del coneixement de 
l’ESS entre la població

- Augment de la presència i 
impacte de l’ESS en mitjans 
locals i xarxes socials

- Reforç del teixit associatiu, 
veïnal i comunitari

Objectius Impactes esperats

E- Impulsar sectors potencials i donar 
suport a projectes emblemàtics de 
ciutat vinculant-los a l’ESS

F - Facilitar instruments i recursos per a 
la consolidació i la nova creació 
d’iniciatives de l’ESS

G - Convertir el Viver d’Empreses, 
l’EMO i  la Coma-Cros en espais 
municipals referents de l’ESS

- Augment del nombre 
d’iniciatives de l’ESS 

- Augment del volum de negoci 
de les iniciatives de l’ESS 

- Augment de la ocupació entre 
les iniciatives de l’ESS 

- Creació de noves xarxes 
d’intercooperació entre les 
iniciatives existents

Objectius Impactes esperats

H - Identificar i analitzar els sectors 
econòmics potencials

I - Promoure la investigació, el 
coneixement i la reflexió al voltant 
de l’economia social

- Augment de la investigació 
aplicada i la producció 
acadèmica generadora de 
coneixement socialment útil
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Més enllà dels quatre eixos principals, els àmbits d'actuació representen un nivell  sectorial més
específic, especialment útil a nivell operatiu, ja que cada àmbit agrupa un nombre reduït d’accions
(entre una i sis accions cada àmbit). Els àmbits són transversals i per tant poden estar presents en
diversos eixos.

Els 16 àmbits d’actuació del Pla estratègic són els següents:

• Contractació pública responsable
• Cooperació interdepartamental
• Creació i transició empresarial
• Exploració d’àmbits i sectors potencials
• Finançament
• Finances ètiques
• Formació externa
• Formació interna
• Habitatge
• Intercooperació
• Marc fiscal
• Models de gestió cooperatius i comunitaris
• Món educatiu
• Referents municipals
• Sensibilització ciutadana
• Tecnologies de la informació i comunicació (TIC)

Finalment, el Pla s’ha d’entendre com un conjunt de mesures coherents i aplicables al llarg del
període  plurianual  2018-2022.  En  aquest  sentit,  cal  advertir  que  l’ordre  de  les  accions  no
representa  un criteri  de  prioritat.  Com s’explica  amb més  detall  a  l’apartat  de  seguiment  i
avaluació, seran els Plans Anuals els que determinaran periòdicament les prioritats, tot apuntant a
les accions que pertoquin en cada cas. Així mateix, el calendari que es vincula a cada acció té un
caràcter orientatiu.

A continuació, es presenten les 53 accions del Pla en format de fitxes individuals. Cadascuna té la
mateixa estructura, on hi apareixen l’eix i l’àmbit d’actuació; el número i la descripció de l’acció;
els agents involucrats i el calendari previst; i finalment, els indicadors vinculats.
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4.1. Polítiques normatives i d’ús

Polítiques normatives i d’ús

Contractació pública responsable

 1
Aprovar formalment i amb el màxim consens polític possible

una guia d’inclusió de criteris socials en les contractacions
municipals (“clàusules socials”)

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Secretaria
• Intervenció
• Grups municipals

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Terminis de presentació i aprovació
• Participació (aportacions, esmenes, etc.)
• Grau de consens aconseguit
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Polítiques normatives i d’ús

Contractació pública responsable

 2
Reformulació del Segell Inclusiu de Salt a través de l’estudi
de la seva inclusió a la guia d’inclusió de criteris socials, així
com altres mesures normatives i/o fiscals que serveixin per a

impulsar les entitats i empreses de l’ESS

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Serveis Socials
• Secretaria / Intervenció
• Teixit local ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Reformulació i inclusió dels criteris d’ESS a les Clàusules Socials
• Nombre d’entitats que acrediten l’aplicació dels valors d’ESS
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Polítiques normatives i d’ús

Contractació pública responsable

 3
Implementar la guia d’inclusió de criteris socials en les

contractacions municipals, així com desenvolupar
progressivament els mecanismes previstos d’avaluació i

seguiment de la seva aplicació 

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Secretaria / Intervenció
• Àrea Contractació
• Conjunt àrees municipals

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre de contractacions totals a ESS
• Nombre de contractacions a ESS per àrees municipals
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Polítiques normatives i d’ús

Contractació pública responsable

 4
Elaborar un catàleg d’empreses de l’ESS de Salt i rodalies, en

coordinació amb l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines,
per posar-lo a l’abast de les àrees de contractació municipals 

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Ateneu Coop Gi
• Àrea Contractació

2019 2020 2021 2022 2023

  
   

Indicadors de l’acció

• Elaboració efectiva del catàleg
• Ús del catàleg per part de les àrees de contractació
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Polítiques normatives i d’ús

Marc Fiscal

 5
Estudiar la possibilitat de crear un marc fiscal específic
favorable a les iniciatives de l’ESS en tot allò que sigui

competència municipal (IBI, IAE, ICIO, taxes i llicències
municipals, etc.) 

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Secretaria
• Intervenció

2019 2020 2021 2022 2023

    
 

Indicadors de l’acció

• Elaboració efectiva de l’estudi
• Valoració de l’impacte econòmic
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Polítiques normatives i d’ús

Finances ètiques

 6
Estudiar i elaborar un pla de transició de l’operativa

bancària de l’Ajuntament cap a les entitats de les finances
ètiques

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Secretaria
• Intervenció
• Entitats de finances ètiques

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Elaboració efectiva de l’estudi
• Valoració de l’impacte econòmic
• Volum econòmic del traspàs efectuat
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Polítiques normatives i d’ús

Exploració d’àmbits i sectors potencials

 7
Identificar espais, infraestructures i solars municipals buits o
infrautilitzats que puguin ser susceptibles de ser usats per a

iniciatives econòmiques i socials de l’ESS

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Urbanisme/ Conjunt de les àrees municipals
• Secretaria/ Intervenció
• Agents de l’ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’espais identificats
• Nombre de convenis i/o altres marcs d’acord amb entitats de l’ESS 
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Polítiques normatives i d’ús

Habitatge

 8
Identificar solars i habitatges buits, públics i privats, i

promoure-hi fórmules alternatives d’accés a l’habitatge en
col·laboració amb l’ESS (habitatge cooperatiu, models de

cessió d’ús, masoveria urbana,  etc.)

Agents Calendari

• Secretaria / Intervenció
• Àrea d’habitatge
• Promoció econòmica
• Agents de l’ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’espais identificats
• Nombre de convenis i/o altres marcs d’acord amb entitats de l’ESS 
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Polítiques normatives i d’ús

Models de gestió cooperatius i comunitaris

 9
Contribuir al foment de la municipalització dels serveis bàsics

prestats des de l’àmbit municipal (aigua, gestió de residus,
energies renovables, etc.), o alternativament prioritzar l’ESS

en la concessió d’aquests serveis

Agents Calendari

• Secretaria / Intervenció
• Urbanisme/Medi Ambient
• Promoció econòmica
• Agents de l’ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre de serveis / equipaments identificats
• Nombre de convenis i/o altres marcs d’acord amb entitats de l’ESS 
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Polítiques normatives i d’ús

Models de gestió cooperatius i comunitaris

10
Promoure models de gestió cooperativa o comunitària per als

serveis i equipaments públics externalitzats o susceptibles
d’externalitzar-se

Agents Calendari

• Secretaria / Intervenció
• Conjunt de les àrees municipals
• Promoció econòmica
• Agents de l’ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre de serveis / equipaments identificats
• Nombre de convenis i/o altres marcs d’acord amb entitats de l’ESS 
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Polítiques normatives i d’ús

TIC

11 Implantar i fomentar l’ús progressiu d’eines de programari
lliure a l’Ajuntament 

Agents Calendari

• Àrea informàtica
• Conjunt de les àrees municipals
• Promoció econòmica

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre i tipus de programari utilitzat
• Nivell d’ús als diferents departaments municipals
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4.2. Polítiques de fertilització

Polítiques de fertilització

Sensibilització ciutadana

12
Dissenyar una estratègia de sensibilització ciutadana a

l’entorn de l’ESS des d’una perspectiva transversal (Fires,
Activitats, Jornades, Formació gratuïta, etc)

Agents Calendari

• Promoció de la ciutat
• Conjunt de les àrees municipals
• Col·laboradors externs (ESS)
• Promoció econòmica

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Elaboració efectiva de l’estratègia
• Nombre d’àrees municipals implicades
• Nombre i tipus d’actuacions previstes
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Polítiques de fertilització

Sensibilització ciutadana

13
Elaborar campanyes periòdiques de sensibilització ciutadana

 al voltant d’àmbits específics de l’ESS (mercat social,
finances ètiques, consum responsable, fórmules de

cofinançament, etc.)

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Ateneu Cooperatiu Terres Gironines
• Col·laboradors externs (ESS)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre i tipus de campanyes efectuades
• Impacte local i mediàtic de les campanyes (assistència, visualitzacions, repercussió, etc.)
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Polítiques de fertilització

Sensibilització ciutadana

14
Elaborar i difondre entre la població un catàleg d’empreses 

i iniciatives d’ESS de Salt, posant en valor els trets 
distintius de l’economia social

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Ateneu Cooperatiu Terres Gironines
• Texit ESS local
• Col·laboradors externs (ESS)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Elaboració efectiva del catàleg
• Impacte del catàleg (distribució, visualitzacions, repercussió, etc.)
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Polítiques de fertilització

Sensibilització ciutadana

15
Generar materials divulgatius sobre l’ESS, relacionats amb

l’estratègia de sensibilització, i preferentment en coordinació
amb altres agents de l’ESS com l’Ateneu Cooperatiu

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Ateneu Cooperatiu Terres Gironines
• Col·laboradors externs (ESS)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre i tipus de materials confeccionats 
• Impacte local i mediàtic (distribució, visualitzacions, repercussió, etc.)
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Polítiques de fertilització

Sensibilització ciutadana

16
Utilitzar els mitjans de comunicació locals (radio, butlletins)

per fomentar el debat i reflexió sobre l’ESS, explicant la tasca
de Promoció econòmica en aquest sentit, i donant veu a

iniciatives de l’ESS que vulguin compartir la seva experiència

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Àrea de Comunicació
• Teixit local ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’aparicions mediàtiques
• Nombre i tipus d’iniciatives visualitzades
• Impacte de les aparicions (distribució, visualitzacions, repercussió, etc.)
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Polítiques de fertilització

Intercooperació

17
Reforçar els marcs de col·laboració i interlocució preferents

de l’Ajuntament en relació amb l’ESS (Ateneu Cooperatiu de
les Terres Gironines, Ciutat de Girona, Xarxa XMESS,

XESC, etc)

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Conjunt d’àrees  municipals
• Ateneu Cooperatiu Terres Gironines
• Altres agents de l’ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre de convenis i/o altres marcs d’acord establerts
• Nombre d’accions derivades dels marcs d’acord
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Polítiques de fertilització

Intercooperació

18
Participar activament en la realització d’activitats i fires

temàtiques de l’ESS en un àmbit supralocal, cedint espais i
recursos municipals per a la celebració dels mateixos a Salt

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Ateneu Cooperatiu Terres Gironines
• Altres agents de l’ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’activitats amb protagonisme local
• Impacte de les activitats (assistència, repercussió mediàtica, etc.)
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Polítiques de fertilització

Intercooperació

19
Fomentar la cooperació entre organismes municipals diversos

i l’àmbit de l’ESS (Taula Municipal d’Habitatge, Taula FiL
per a la inclusió social, etc.)

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Conjunt de les àrees municipals
• Teixit local ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Presència en organismes sectorials diversos
• Nombre de convenis i/o altres marcs d’acord establerts
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Polítiques de fertilització

Món educatiu

20
Organitzar accions de foment del cooperativisme en l’àmbit

escolar, per a professorat i per a estudiants, de manera
coordinada amb les accions del Pla Educatiu i el Pla Local de

Joventut i l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Joventut/ Educació
• Escoles i instituts del municipi
• Altres agents de l’ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’escoles i instituts contactats
• Nombre d’activitats programades
• Nombre de cooperatives d’estudiants formades
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Polítiques de fertilització

Món educatiu

21
Estudiar accions de foment del cooperativisme en l’àmbit

universitari (UdG, UOC, UNED), així com en altres àmbits
educatius (escola d’adults, formació professional,
ensenyament digital, etc.), en coordinació amb 

el Pla Educatiu i el de Joventut i l’Ateneu Cooperatiu

Agents Calendari

• Promoció de la ciutat
• UOC, UNED, UdG
• Ateneu cooperatiu terres gironines
• Altres agents educatius

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre i tipus d’organismes educatius contactats
• Nombre i tipus d’activitats programades
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Polítiques de fertilització

Models de gestió cooperatius i comunitaris

22
Promoure un Banc del Temps/ Punt de Voluntariat com a

model de gestió de necessitats quotidianes i veïnals a través de
fórmules alternatives amb arrelament territorial

Agents Calendari

• Promoció de la ciutat
• Ciutadania/ Serveis socials
• Teixit veïnal i associatiu
• Teixit ESS local

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Establiment efectiu d’un Banc del Temps Local, Punt de Voluntariat
• Difusió del model a diferents barris
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Polítiques de fertilització

Models de gestió cooperatius i comunitaris

23
Fomentar l’ús d’instruments d’avaluació interna per

promoure la rendició de comptes i la mesura de l’impacte
social de les iniciatives d’ESS (Balanç Social, Bones

pràctiques, etc.)

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Ateneu Cooperatiu Terres Gironines
• XES
• Teixit ESS local

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’entitats que realitzen el Balanç Social
• Nombre d’entitats identificades al mapa Pam a Pam (bones pràctiques)
• Nombre d’avaluacions de projectes realitzats per entitats
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Polítiques de fertilització

Exploració d’àmbits i sectors potencials

24
Generar i promoure vincles entre l’ESS, l’Ateneu Popular, les

associacions de veïns i les associacions de comerciants per
vincular-les en activitats conjuntes 

(fires, activitats i actes al carrer, mostres de barri, etc.)

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Promoció de la Ciutat
• Cultura/Festes
• Ateneu Popular
• Teixit associatiu, ESS, veïnal i comerciants

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre de noves activitats generades
• Grau d’involucració del sector comercial
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Polítiques de fertilització

TIC

25
Visualitzar l’aposta per l’ESS de l’ajuntament i les seves
accions concretes al web municipal, xarxes socials i altres

recursos digitals, coordinadament amb l’estratègia de
sensibilització

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Promoció de la ciutat
• Àrea de comunicació municipal

2019 2020 2021 2022 2023

 
    

Indicadors de l’acció

• Nombre de mencions ESS al web municipal
• Impacte dels missatges ESS a les xarxes socials
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4.3. Polítiques d’impuls

Polítiques d’impuls

Cooperació Interdepartamental

26
Promoure un treball específic entre l’EMO i l’àrea de

Ciutadania per abordar les necessitats específiques de les
associacions i col·lectius d’origen divers, especialment en

matèria de desenvolupament de projectes socials

Agents Calendari

• EMO
• Àrea de Ciutadania
• Àrea de Festes
• Entitats d'origen divers
• Teixit local ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’acompanyaments realitzats
• Nombre de projectes socials impulsats
• Grau de cooperació interdepartamental
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Polítiques d’impuls

Cooperació Interdepartamental

27
Vincular la promoció d’iniciatives de l’ESS a les Fires 

locals (Cistell, Flor i Planter, Tèxtil, etc.), en coordinació 
amb l’Àrea de Promoció de la Ciutat

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Promoció de la Ciutat
• Teixit ESS local
• Teixit associatiu, veïnal i comercial

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Presència efectiva i diferenciada de l’ESS a les Fires locals
• Nombre de noves iniciatives impulsades
• Grau de cooperació interdepartamental
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Polítiques d’impuls

Cooperació Interdepartamental

28
Transversalitzar i alinear les estratègies de desenvolupalment

local i de l’ESS a través d’un organisme de coordinació
interdepartamental o un model d’Agència de

Desenvolupament Local

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Conjunt de les àrees municipals
• Xarxa XMESS i altres referents

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Grau de cooperació interdepartamental
• Implantació d’un nou model organitzatiu
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Polítiques d’impuls

Creació i transició empresarial

29
Desenvolupar un servei d’assessorament i acompanyament

per a l’impuls de projectes socioempresarials integrat i
compartit a Promoció econòmica, 

integrant així l’ESS a la carta de serveis

Agents Calendari

• Promoció de la Ciutat
• Ateneu Cooperatiu Terres Gironines
• Col·laboradors externs (ESS)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Incorporació efectiva del servei al Catàleg de Serveis
• Nombre d’assessoraments ESS realitzats
• Nombre d’acompanyaments ESS realitzats
• Grau de satisfacció amb el servei
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Polítiques d’impuls

Creació i transició empresarial

30
Dissenyar un programa de formació i acompanyament 
per a empreses mercantils que es vulguin transformar 

en fòrmules d’ESS

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Ateneu cooperatiu terres gironines
• Col·laboradors externs (ESS)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Incorporació efectiva del servei al Catàleg de Serveis
• Nombre de formacions ESS realitzades
• Nombre d’entitats i persones participants
• Grau de satisfacció amb el servei
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Polítiques d’impuls

Creació i transició empresarial

31
Elaborar un protocol d’actuació per abordar situacions de

tancament d’empreses (crisi econòmica, jubilació de
propietaris, etc.) amb l’objectiu que puguin reprendre 

la seva activitat a través de fórmules cooperatives

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Ateneu cooperatiu terres gironines
• Col·laboradors externs (ESS)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Incorporació efectiva del servei al Catàleg de Serveis
• Nombre de casos detectats / activacions del protocol
• Nombre d’iniciatives finalment reconvertides a fórmules cooperatives
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Polítiques d’impuls

Creació i transició empresarial

32
Generar plans d’ocupació i creació empresarial que vinculin

els sectors econòmics potencials identificats amb les
iniciatives de l’ESS, a través de projectes propis i/o

subvencionats, estudiant les possibilitats de concertació amb
el Gironès i altres municipis de la xarxa XMESS

Agents Calendari

• Promoció econòmcia
• Organismes de concertació
• Col·laboradors externs (ESS)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre i tipus de plans d’ocupació / creació empresarial impulsats
• Indicadors específics dels propis plans (nombre d’insercions, etc.)
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Polítiques d’impuls

Finançament

33
Elaborar una línia de subvencions destinada a enfortir les

iniciatives i projectes de l’ESS atenent a les seves 
diverses necessitats (suport logístic, comunicatiu, 

estratègic, recerca, etc.)

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Conjunt d’àrees municipals
• Secretaria / Intervenció
• Teixit ESS local

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Import pressupostari de la línia de subvencions (anual)
• Nombre i tipus d’iniciatives que hi han concorregut (anual)
• Nombre i tipus d’iniciatives subvencionades (anual)
• Indicadors específics dels projectes subvencionats
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Polítiques d’impuls

Finançament

34
Estudiar la viabilitat de crear una línia de subvencions

específiques de suport a la contractació 
per a entitats de l’ESS

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Conjunt d’àrees municipals
• Secretaria / Intervenció
• Teixit ESS local

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Import pressupostari de la línia de subvencions (anual)
• Nombre i tipus d’iniciatives que hi han concorregut (anual)
• Nombre i tipus d’iniciatives subvencionades (anual)
• Nombre de contractacions dels projectes subvencionats

89



Planificació estratègica en economia social i solidària al municipi de Salt

Polítiques d’impuls

Formació externa

35
Dissenyar cicles de formació específica (gestió, direcció,
planificació) per a la consolidació i enfortiment de les

iniciatives existents de l’ESS 

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Àrea de Festes
• Ateneu cooperatiu terres gironines
• Col·laboradors externs (ESS)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Incorporació efectiva del servei al Catàleg de Serveis
• Nombre i tipus de formacions ESS realitzades
• Nombre d’entitats i persones participants
• Grau de satisfacció amb el servei
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Polítiques d’impuls

Formació externa

36
Dissenyar programes formatius destinats al 
foment de l’ESS entre col·lectius específics 

(joves, dones, comunitats culturals) 

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Ateneu cooperatiu terres gironines
• Col·laboradors externs (ESS)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Incorporació efectiva del servei al Catàleg de Serveis
• Nombre i tipus de formacions ESS realitzades
• Nombre d’entitats i persones participants (per col·lectius)
• Grau de satisfacció amb el servei
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Polítiques d’impuls

Formació interna

37
Dissenyar i executar un programa de formació en ESS per al
conjunt de l’organització municipal (Ajuntament), distingint

diversos mòduls formatius per a personal amb diferents
responsabilitats

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Àrea de Personal
• Conjunt de les àrees municipals
• Col·laborador extern ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre i perfil de les persones participants a les sessions
• Grau de satisfacció amb les diverses sessions
• Grau de coneixement de l’ESS de les persones participants (pre i post)
• Ús de les iniciatives de l’ESS per part de l’Ajuntament (pre i post)
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Polítiques d’impuls

Formació interna

38
Identificar i participar activament en els recursos

d’acompanyament i formació propis de l’ESS
(intercooperació municipal, jornades, congressos, 

“missions”, etc), de manera que es promogui 
una formació continuada del personal

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Conjunt de les àrees municipals
• Altres agents ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre i perfil de les persones participants a les sessions
• Grau de satisfacció amb les diverses sessions / recursos

93



Planificació estratègica en economia social i solidària al municipi de Salt

Polítiques d’impuls

Referents municipals

39
Convertir l’EMO i el Viver d’Empreses en impulsor i referent

de l’ESS per a l’Ajuntament i el conjunt del municipi,
consolidant progressivament la seva plantilla de 

personal com a principal recurs i actiu

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Àrea de Personal
• Secretaria / Intervenció

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Increment de l’activitat i l’impacte de l’equip
• Evolució de la plantilla de personal
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Polítiques d’impuls

Referents municipals

40
Impulsar la Factoria Cultural Coma Cros com a espai i

recurs referent de l’ESS a la ciutat, implicant-hi
progressivament les diferents organitzacions que en 
formen part, amb el lideratge de l’àrea de Promoció

econòmica (Viver d’empreses /EMO)

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Factoria Cultural Coma Cros

2019 2020 2021 2022 2023

 
    

Indicadors de l’acció

• Definició d’una estratègia de la Coma Cros que inclogui l’ESS
• Nombre d’activitats vinculades amb l’ESS de les institucions de la Coma Cros
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Polítiques d’impuls

Referents municipals

41
Promoure la creació d’un Consell Local de l’Economia Social

i Solidària, que agrupi diferents iniciatives representatives 
de l’ESS, i que serveixi de fòrum d’interlocució 

entre Ajuntament i l’ESS

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Agents locals de l’ESS

2019 2020 2021 2022 2023

  
   

Indicadors de l’acció

• Nombre d’integrants del Consell
• Nombre d’activitats / funcions assumides

96



Planificació estratègica en economia social i solidària al municipi de Salt

Polítiques d’impuls

Referents municipals

42
Reforçar el vincle socioempresarial del Viver obrint la

possibilitat d’albergar iniciatives no directament 
vinculades a l’àmbit cultural, 

especialment aquelles provinents de l’ESS

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Teixit local ESS (noves iniciatives)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’iniciatives albergades al Viver
• Tipus d’iniciatives albergades al Viver
• Evolució de les iniciatives albergades al Viver
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Polítiques d’impuls

Referents municipals

43
Reforçar l’aposta del Viver per l’economia social i 
solidària oferint condicions avantatjoses per a les 

iniciatives de l’ESS o que participin en 
programes de transició a l’ESS 

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Secretaria / Intervenció
• Teixit local ESS (noves iniciatives)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’iniciatives albergades al Viver
• Tipus d’iniciatives albergades al Viver
• Evolució de les iniciatives albergades al Viver
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Polítiques d’impuls

Referents municipals

44
Reformular el model de gestió del Viver, fent-ne partícips 

les empreses usuàries des d’una perspectiva 
sociocomunitària

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Empreses albergades al Viver
• XEC (Xarxa Espais Comunitaris)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’empreses implicades en la gestió comunitària
• Nombre i tipus de funcions assumides
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4.4. Polítiques de coneixement

Polítiques de coneixement

Exploració d’àmbits i sectors potencials

45
Elaborar estudis específics de detecció i canalització de

sectors de l’economia submergida cap a l’ESS 
(sector de les cures, neteja, etc.)

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Àrea de Ciutadania
• Teixit associatiu

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’estudis realitzats
• Nombre d’iniciatives finalment derivades cap a l’ESS
• Indicadors dels propis projectes / iniciatives 
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Polítiques de coneixement

Exploració d’àmbits i sectors potencials

46
Elaborar un estudi d’anàlisi de les possibilitats de l’ESS en el
futur desenvolupament del Polígon Sud de la ciutat i alinear,

en la mesura d’allò possible, les estratègies del Pla de
Desenvolupament Local amb l’economia social

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Conjunt de les àrees municipals

2019 2020 2021 2022 2023

   
  

Indicadors de l’acció

• Elaboració efectiva de l’estudi
• Indicadors identificats en el marc de l’estudi
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Polítiques de coneixement

Referents municipals

47
Promoure la creació d’un observatori local de l’ESS al

municipi, encarregat entre altres tasques, del seguiment i
avaluació del Pla Estratègic 

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Consell Local ESS (si s’escau)

2019 2020 2021 2022 2023

   
  

Indicadors de l’acció

• Creació efectiva de l’Observatori
• Supervisió efectiva de l’avaluació del Pla Estratègic
• Nombre i tipus de publicacions / recerca estadística
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Polítiques de coneixement

Creació i transició empresarial

48
Iniciar una prospecció d’empreses mercantils susceptibles de

transformar-se en fórmules pròpies de l’ESS, atenent a la
diversitat de procedència i motivacions (crisi empresarial,

detecció d’oportunitats, convicció ideològica, etc)

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Observatori Local ESS (si s’escau)
• Consell Local ESS (si s’escau)

2019 2020 2021 2022 2023

  
   

Indicadors de l’acció

• Nombre d’empreses identificades
• Nombre d’empreses contactades / acompanyades
• Nombre d’empreses reconvertides en fórmules ESS
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Polítiques de coneixement

Models de gestió cooperatius i comunitaris

49
Contribuir a l’estudi i recuperació del llegat i la memòria

cooperativa i social del municipi (història del cooperativisme
municipal vinculat a la indústria tèxtil, etc.)

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Arxiu
• Entitats de recerca i acadèmiques
• Altres agents ESS (ACGI, etc.)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’estudis i recerques publicades
• Nivell d’impacte i repercussió dels estudis
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Polítiques de coneixement

Món educatiu

50 Fomentar la recerca acadèmica en l’àmbit de l’ESS a través
de la col·laboració universitària i altres instàncies educatives

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Ateneu cooperatiu terres gironines
• UOC / UNED
• Altres agents ESS (ACGI, etc.)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Nombre d’estudis i recerques publicades
• Nivell d’impacte i repercussió dels estudis
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Polítiques de coneixement

Sensibilització ciutadana

51
Contribuir a la creació d’un repositori supralocal que reculli

articles i publicacions relacionades amb l’àmbit de l’ESS, 
per difondre'l a la ciutadania i als 

mitjans de comunicació

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Promoció de la ciutat
• Arxiu Local
• Mitjans de comunicació locals

2019 2020 2021 2022 2023

  
   

Indicadors de l’acció

• Nombre i tipus d’articles i elements publicats
• Nivell d’impacte i repercussió dels articles
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Polítiques de coneixement

Contractació pública responsable

52
Elaborar un estudi sobre les pràctiques empresarials de les
empreses proveïdores de l’Ajuntament, paral·lelament a la
implementació de la guia d’inclusió de criteris socials en les

contractacions municipals

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Secretaria
• Ateneu cooperatiu terres gironines
• Col·laborador extern (ESS)

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Elaboració efectiva de l’estudi (en paral·lel amb les clàusules socials)
• Grau del canvi en les pràctiques de contractació (pre i post)
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Polítiques de coneixement

Exploració d’àmbits i sectors potencials

53
Elaborar un estudi de valoració i priorització de les

possibilitats de foment de la mobilitat sostenible a través de la
bicicleta (extensió de carrils bici, creació d’aparcaments

segurs, foment de la indústria ciclista, etc.)

Agents Calendari

• Promoció econòmica
• Territori i mobilitat
• Teixit associatiu (mediambiental)
• Col·laborador extern ESS

2019 2020 2021 2022 2023

     

Indicadors de l’acció

• Elaboració efectiva de l’estudi
• Indicadors segons les accions prioritzades

108



Planificació estratègica en economia social i solidària al municipi de Salt

5. Proposta de concreció d’accions sectorials
Tal i com mostren les 53 accions del Pla Estratègic, l’amplitud i les potencialitats de l’economia
social i solidària la converteixen en un terreny molt fèrtil que pot ser explorat de diverses maneres.
En  aquesta  línia,  aquesta  proposta  de  concreció  d’accions  sectorials  serveix  com a  guia  per  a
desplegar algunes d’aquests accions.

La  selecció  de  les  tres  propostes  que  segueixen  s’ha  fet  tenint  en  compte  els  sectors  amb un
potencial de transformació alt i/o que poden derivar en altres accions complementàries. També ha
regit un criteri d’oportunitat, en la mesura que la pròpia elaboració del Pla Estratègic ens ha anat
revelant quines accions disposaven d’unes condicions d'entorn més favorables per començar-se a
desplegar. La taula següent mostra la vinculació de les propostes de concreció escollides amb les
accions del Pla estratègic:

Proposta 
de concreció

Acció vinculada
Tipus 

de política
Àmbit

d’actuació

Programa 
formatiu integral
en ESS

 37 - Dissenyar i executar un programa de formació 
en ESS per al conjunt de l’organització 
municipal (Ajuntament), distingint diversos 
mòduls formatius per a personal amb diferents 
responsabilitats

Polítiques 
d’impuls

Formació 
interna

Diagnosi dels 
treballs de cures 
de Salt

 45 - Elaborar estudis específics de detecció i 
canalització de sectors de l’economia 
submergida cap a l’ESS (sector de les cures, 
neteja, etc.)

Polítiques de
coneixement

Exploració 
d’àmbits i 
sectors 
potencials

Generació d’un 
projecte motor al
voltant dels 
horts i les 
deveses 

 32 - Generar plans d’ocupació i creació empresarial 
que vinculin els sectors econòmics potencials 
identificats amb les iniciatives de l’ESS, a 
través de projectes propis i/o subvencionats, 
estudiant les possibilitats de concertació amb la
ciutat de Girona i altres municipis de la xarxa 
XMESS

Polítiques 
d’impuls

Creació i 
transició 
empresarial

Aquestes tres propostes de concreció s’acompanyen de fitxes d’execució més específiques per tal
d’acotar-ne alguns requisits i estipular els diversos passos a seguir per a la seva implementació. 
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5.1. Programa formatiu integral en ESS

NOM DE L’ACCIÓ
Programa formatiu integral municipal en Economia Social i Solidària (ESS)

DESCRIPCIÓ
Es  tracta  de  dissenyar  i  executar  un  programa  de  formació  bàsica  en  ESS  per  al  conjunt  de
l’organització  municipal  (Ajuntament),  adaptant  diversos  mòduls  formatius  a  les  diferents
responsabilitats i tasques de la plantilla de personal.

JUSTIFICACIÓ
El  Programa  Estratègic  de  l’ESS  de  Salt  detecta  una  necessitat  de  formació  del  personal  de
l’Ajuntament en l’àmbit de l’economia social. Es considera que el Consistori pot i ha de jugar un
paper tractor  en el coneixement i la difusió de l’ESS a nivell local, i això només és possible si el
conjunt  de  l’organització  n’és  partícep.  El  Programa  es  planteja  doncs  des  d’una  perspectiva
transversal per arribar als diferents nivells de l’organització.

INFORMACIÓ DE CONTEXT
Atesa la detecció d’aquesta necessitat formativa, i amb l’ànim d’encaminar, concretar i segmentar
un programa formatiu determinat, com a part d’aquest treball s’ha realitzat una enquesta al conjunt
dels treballadors municipals sobre l’economia social i solidària. Els resultats d’aquesta enquesta es
poden consultar en detall a l’apartat 2.2.Enquesta als treballadors municipals.

FASES
El Programa contempla tres nivells formatius, que s’adquireixen de manera acumulativa. El primer
nivell i més bàsic, és comú per a tots els treballadors/es. El segon nivell inclou formació específica
per als treballadors/es amb responsabilitats en matèria de contractació. Finalment, el tercer nivell
suma als anteriors una formació avançada dirigida al personal de l’àrea d’emprenedoria i ocupació.

1) Formació Bàsica

Continguts: Concepte  d’economia  social  i  solidària  (ESS),  característiques  principals,
fórmules jurídiques incloses, exemples i casos rellevants
Sessions: 1 sessió de 3h per grup. Es preveu fer 10 grups
Destinataris: Tots els treballadors/es del Consistori
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2) Formació Específica

Continguts: El mercat social, guia per mesurar l’ESS dels ens locals, la contractació pública
amb criteris socials, les clàusules socials
Sessions: 2 sessions de 3h per grup. Es preveu fer 4 grups
Destinataris: Personal amb responsabilitats de contractació

3) Formació Avançada

Continguts: Les especificitats de l’acompanyament i el suport als projectes de l’economia
social,  l’ESS en determinats sectors econòmics potencials, la transició empresarial
Sessions: 2 sessions de 3h per grup. Es preveu fer 1 grup
Destinataris: Equip EMO/Viver d’Empreses

CALENDARI 
Idealment,  la  formació  s’ha  de  desplegar  de  manera  conjunta  i  coordinada  al  conjunt  de
l’organització, atès que això en permet millorar l’impacte. Per no entorpir el funcionament normal
de  l’organització,  es  preveu  una  freqüència  d’una  sessió  setmanal,  i  per  tant  la  compleció  del
programa es pot fer en un període aproximat de 5 mesos. El període ideal per evitar interrupcions al
calendari és el comprès entre els mesos de gener a maig o de febrer a juny.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
• Nombre i perfil de les persones participants a les sessions
• Grau de satisfacció amb les diverses sessions
• Grau de coneixement de l’ESS de les persones participants (pre i post)
• Ús de les iniciatives de l’ESS per part de l’Ajuntament (pre i post)

FONT DE FINANÇAMENT
Pressupost municipal, amb possibilitat d’acollir-se a les subvencions aplicables.

OBSERVACIONS
L’estimació econòmica d’aquesta proposta és orientativa i no té caràcter de pressupost. El preu final
de l’acció dependrà de les característiques finals de l’encàrrec (abast, terminis, continguts, etc.), i en
tot  cas  el  Consistori  i  el  Contractista  hauran  de  concretar,  respectivament,  un  encàrrec  i  un
pressupost concrets i vinculants.

RESULTATS OBTINGUTS
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L’abast del programa formatiu es va adaptar a les possibilitats pressupostàries i finalment es va
realitzar segons es detalla al quadre següent:

Data formació Persones assistents

16/10/19 (grup 1) 12

16/10/19 (grup 2) 8

06/11/19 (grup 3) 12

06/11/19 (grup 4) 11

13/11/19 (grup 5) 11

13/11/19 (grup 6) 20

Total 74

En general, les valoracions dels participants van ser positives i les sessions van complir amb el
propòsit de contribuir al coneixement de l’ESS. Alguns aspectes a millorar que es van recollir per a
properes edicions/ampliacions del programa formatiu:

• Millorar la coordinació amb RRHH 
• Adaptar les sessions als diferents perfils tècnics municipals 
• Valorar la possibilitat d’ampliar la formació a efectes del seu còmput com a “mèrits”

Per a més informació sobre els resultats, l’Ajuntament té a disposició els qüestionaris individuals
d’avaluació degudament omplerts per les persones assistents.
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5.2. Diagnosi dels treballs de cures

NOM DE L’ACCIÓ
Diagnosi dels treballs de cures al municipi de Salt 

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’elaborar un treball d’exploració de les activitats de demanda i d’oferta (prestació) entorn
l’economia de les cures al municipi. Partint d’un concepte ampli del concepte «cures», que inclou
les necessitats fisiològiques, emocionals i socials de totes les persones al llarg de la seva vida, els
objectius de la diagnosi són:

• Conèixer quines són les necessitats de cures dels veïns i veïnes de Salt (especialment la gent
gran i dependent, els infants i altres persones susceptibles de ser-ne receptores)

• Examinar els serveis i recursos prestadors de cures existents, formals i informals, i examinar
en quines condicions s’estan proveïnt

• Explorar alternatives en l’àmbit de les cures des d’una perspectiva ESS, per fer front a la
desigual distribució de gènere i al  no-reconeixement social  de bona part  dels treballs de
cures actuals

JUSTIFICACIÓ
Des d’una perspectiva general, es pot afirmar que la nostra societat atorga un rol protagonista de la
família  en  l’àmbit  de  les  cures,  i  fonamentalment  són  les  dones  qui  organitzen  les  tasques
domèstiques i de cura a la llar. D’altra banda, la cura remunerada es caracteritza també per una
profunda  feminització  i  per  una  important  presència  de  dones  migrades.  A  més,  hi  ha  un
reconeixement que el model econòmic tradicional en el sector de les cures ha adoptat una dinàmica
mercantilista i androcèntrica que, d’una banda, no cobreix les necessitats de la població i, de l’altra,
tot  sovint  vulnera els  drets  laborals  de les proveïdores.  El  context  de Salt  no escapa a  aquesta
tendència general, i en tot cas el fenomen podria ser major com a conseqüència del percentatge més
alt de persones migrades.

INFORMACIÓ DE CONTEXT
Els treballs d’exploració realitzats durant l’elaboració del Pla Estratègic ESS han posat de manifest
la importància  de fer aflorar  activitats  vinculades al  que col·loquialment s’anomena «economia
submergida», entre elles alguns treballs de cures realitzats per dones. Una de les sessions grupals de
l’exploració, celebrada el 15-10-18 a la Coma Cros, es va realitzar amb entitats d’origen divers per
tal d’identificar les potencialitats de l’ESS a les seves comunitats. Si bé es va tractar d’una reunió
inicial i molt oberta, una de les conclusions va ser la necessitat de donar suport a les entitats que
volien portar a terme projectes socials, però que sovint topaven amb la barrera del coneixement de
l’idioma, els tràmits administratius, la falta de confiança entre els seus propis membres, etc. En
aquest sentit,  un possible projecte interessant seria vehicular les tasques de cures a través d’un
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model econòmic de base democràtica i  participativa,  tot  garantint els drets de les treballadores.
Existeixen experiències molt interessants en aquest sentit, com el cas de la cooperativa Avancem
Santa Clara (Girona). Ara bé, previ a la conformació d’un grup base, cal un treball exploratori que
garanteixi la viabilitat del projecte.

FASES
En base a una metodologia eminentment qualitativa, el treball d’exploració podria conformar-se de
la manera següent:

1) Entrevistes en profunditat a professionals
Per  a  una  exploració  dels  serveis  professionals  prestats,  caldria  entrevistar-se  amb
professionals  del  sector  de  les  cures,  tant  de  l’àmbit  sociosanitari  com  també  social,
socioeducatiu  i  comunitari.  En  aquest  sentit,  a  Salt  hi  juguen  un  paper  molt  rellevant
l’Hospital  Sta  Caterina  i  el  centre  EUSES,  que  a  més  podrien  convertir-se  en  partners
estratègics per a fases més avançades del projecte, p.ex. com a proveïdors de formació.

2) Prospecció comunitària per conèixer el perfil de les persones prestadores
L’objectiu és conèixer els perfils sociodemogràfics i les condicions laborals de les persones
que treballen prestant serveis de cures. Atès que cal preveure la dificultat d’accedir a aquest
col·lectiu,  s’hauran  de  dissenyar  tècniques  de  recollida  d’informació  a  través  de  la
implicació comunitària (Casals de Gent Gran, Grups de dones, associacions sensibilitzades,
etc.)

3) Entrevistes a les persones prestadores de serveis de cura
Com s’ha dit, cal tenir en compte el difícil accés a aquest col·lectiu, bé sigui per trobar-se en
situació administrativa irregular o bé per la dificultat de les treballadores d’aquest sector per
dedicar temps a la vida pública. En qualsevol cas, és imprescindible poder accedir a una
mostra d’elles per entrevistar-les en persona i valorar la seva disponibilitat a participar en
fases més avançades del programa (formació, emprenedoria ESS, etc.)

4) Grups focals per valorar properes fases del projecte
En funció de les anteriors fases de l’exploració i  del grau de maduresa de la iniciativa,
aquests grups focals podrien estar formats només per persones prestadores o incloure també
professionals i altres agents de l’àmbit de les cures i l’ESS. L’objectiu seria preparar les
properes fases del projecte en base a un grup de persones interessades i amb disponibilitat
suficient com per poder atendre els requeriments del programa.

CALENDARI 
Es preveu una durada de 6 mesos per completar les diverses fases del projecte.
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INDICADORS D’AVALUACIÓ
• Nombre de persones prestadores detectades
• Nombre de persones prestadores entrevistades
• Perfil sociodemogràfic de les persones prestadores
• Nombre de persones amb disponibilitat per formar un grup de continuïtat
• Grau de participació i satisfacció a les diverses sessions del projecte

FONT DE FINANÇAMENT
Pressupost municipal, amb possibilitat d’acollir-se a les subvencions aplicables.

OBSERVACIONS
L’estimació econòmica d’aquesta proposta és orientativa i no té caràcter de pressupost. El preu final
de l’acció dependrà de les característiques finals de l’encàrrec (abast, terminis, continguts, etc.), i en
tot  cas  el  Consistori  i  el  Contractista  hauran  de  concretar,  respectivament,  un  encàrrec  i  un
pressupost concrets i vinculants.

RESULTATS OBTINGUTS
El Pla es va realitzar al llarg del 2019 i es va fer entrega de l’informe final l’octubre del mateix any.
En resum, es van identificar els actors clau del sector de les cures a Salt, es va realitzar una diagnosi
qualitativa, es va dissenyar un itinerari formatiu a mida per a persones prestadores de cures, es va
posar  en contacte  els  actors  clau  que l’hauran  d’executar,  i  finalment  es  va realitzar  una sèrie
d’entrevistes per preseleccionar un grup que pugui començar ja a fer la formació.
 
Diagnosi i disseny de l’itinerari: 
● S’han detectat i entrevistat 12 agents dels àmbits socioempresarial i sociocomunitari, amb qui
s’ha treballat conjuntament i a diferents nivells per al disseny de l’acció. 

Prospecció: 
● S’han realitzat 28 entrevistes de prospecció laboral a partir d’un conjunt d’una seixantena de
persones susceptibles de participar en l’itinerari formatiu dissenyat. La identificació del grup de
persones es fa entre els serveis de l’Espai Municipal d’Ocupació (EMO) i la pròpia recerca de camp
del projecte. 

El treball realitzat clou una primera fase exploratòria, possibilitant i facilitant una segona fase de
materialització  de  l’itinerari  formatiu  i,  eventualment,  un  darrera  fase  d’acompanyament
empresarial, tal com mostra la figura següent.
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En aquest sentit, i malgrat les dificultats de la pandèmia durant l'any 2020, el Consistori té previst
continuar amb la fase 2 del projecte en l’exercici 2021.

Per a més informació sobre els resultats, l’Ajuntament té a disposició l’informe complet del Pla,
així com una presentació / resum en format de diapositives.
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5.3. Generació d’un projecte motor al voltant dels horts i les
deveses 

NOM DE L’ACCIÓ
Generació d’un projecte motor al voltant dels horts i les deveses de Salt

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’aconseguir l’elaboració participada d’un projecte d’ocupació i/o creació empresarial que
impulsi  el  sector  de  l’horticultura  en  l’àmbit  de les  deveses  de Salt  a  través  d’una  o  diverses
iniciatives vinculades amb l’ESS.

JUSTIFICACIÓ
El sector de l’horticultura al voltant de les deveses de Salt s’ha revelat durant l’exploració del Pla
Estratègic com un dels sectors amb més potencial, alhora que ha estat capaç d’atraure agents molt
diversos  però  tots  interessats  en  la  recuperació  de  l’hort  com  a  espai  productiu,  generador
d’ocupació i d’economia social.

INFORMACIÓ DE CONTEXT
En el marc de l’exploració dels sectors potencials, el dia 11-10-18 es va fer un grup focal dirigit al
sector dels horts i les deveses. Si bé es va tractar d’una reunió inicial i molt oberta, el grup reunit va
congeniar molt bé, el debat va ser fructífer i en van sorgir moltes propostes interessants, que podem
resumir de manera molt succinta de la següent manera:

• Projecte mediambiental integral al Centre Naturalista de Les Guixeres
• Projecte(s) d’horta social per a la inclusió ocupacional i la producció agrícola de proximitat
• Projecte(s) de suport a la producció i venda per a petits productors no comercials

Els diversos projectes no són excloents, i de fet poden ser complementaris i fins i tot simultanis, i el
propi grup reunit va demanar explícitament al final de la sessió de poder continuar el debat en un
futur proper.

FASES

1) Determinació del grup motor
En base a la petició del grup reunit, s’hauria de conformar un grup motor amb el suport de
l’ajuntament.  La  coordinació  es  podria  fer  a  través  de  la  Comissió  Pagesa  de  l’Ateneu
Popular, atesa la seva predisposició a treballar sobre la matèria. A més, caldria fer extensiu
el grup a altres entitats i/o persones que hi volguessin participar. El participants de la sessió
del dia 11-10-18 van ser:
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• Comissió Pagesa (Ateneu Popular)
• Associació d’Hortolans de Salt i Girona
• Comunitat de Regants Sèquia Monar
• Grup de Consum Salt i Oli
• Associació Dota
• Cooperativa La Copa
• Fundació EMYs
• Petits productors comercials 
• Petits productors no comercials
• Tècnics municipals (EMO/Viver, medi ambient, serveis socials)

A la primera reunió del grup l’Ajuntament hauria de fer explícit el seu rol en la coordinació del
procés, l’abast i tipologia de suport que podria prestar, i el compromís pressupostari en què aquest
suport es tradueix.

2) Concreció de les propostes 
Un cop establert el grup, caldrà aprovar un calendari i una metodologia per a la concreció
dels diferents projectes. Si és necessari, es poden crear diverses comissions de treball que
estudiïn els diversos projectes. Lògicament, cadascun dels projectes té pros i contres que
s’han d’identificar (per exemple, a través d’anàlisi DAFO), i també cal fer-ne una primera
estimació econòmica i valorar-ne les possibilitats de finançament extern. La metodologia del
procés  ha  d’incloure,  entre  altres,  algunes  sessions  on  es  comparteixin  i  contrastin
experiències d’altres municipis / entitats que puguin ser rellevants. Per la gestió d’aquestes
tasques, s’hauria de comptar amb el suport tècnic per part de l’ajuntament, ja sigui amb
personal propi o a través de contractacions puntuals.

3) Selecció de les propostes en base a criteris d’oportunitat i factibilitat
En el cas que es concretin diversos projectes, se n’haurà de fer una selecció en base a criteris
d’oportunitat  i  factibilitat  que  s’adeqüi  a  les  possibilitats  pressupostàries  prèviament
estipulades  per  l’ajuntament.  Aquest  ha  de  ser  un  procediment  molt  transparent  i  ben
comunicat de bon principi per evitar percepcions negatives entre les persones participants.

4) Retorn a les persones participants i execució del(s) projecte(s) seleccionats
Un cop  seleccionat  el  projecte  o  projectes  concrets,  s’iniciarà  la  seva  execució  amb la
partida pressupostària compromesa. Idealment, durant la fase de concreció s’haurà estudiat
la  cerca  de  finançament  extern  al  Consistori  (subvencions  d’altres  administracions,
finançament  a  través  de  fórmules  de  l’ESS,  etc.),  amb  l’objectiu  d’atenuar  la  càrrega
financera  municipal.  En  aquest  punt  serà  molt  important  també  mantenir  els  canals  de
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comunicació  amb  les  persones  participants  i  el  municipi  en  general  per  explicar  el
desenvolupament del projecte. 

CALENDARI 
Es preveu una durada de 6 mesos per completar les diverses fases del procés.

INDICADORS D’AVALUACIÓ
• Nombre i perfil de les persones participants
• Nombre de projectes inicials
• Nombre de projectes finals (concrets i viables)
• Consignació pressupostària concedida
• Indicadors de seguiment del projecte (en funció del tipus de projecte)

FONT DE FINANÇAMENT
Pressupost municipal, amb possibilitat d’acollir-se a les subvencions aplicables.

OBSERVACIONS
L’estimació econòmica d’aquesta proposta fa referència a la organització, preparació i execució del
procés participat per a generar el projecte motor dels horts, i no pot preveure el cost del projecte
motor  finalment  escollit.  En  qualsevol  cas,  és  una  estimació  orientativa  i  no  té  caràcter  de
pressupost.  El  preu final  de l’acció dependrà de les  característiques  finals  de l’encàrrec (abast,
terminis,  continguts,  etc.),  i  en  tot  cas  el  Consistori  i  el  Contractista  hauran  de  concretar,
respectivament, un encàrrec i un pressupost concrets i vinculants.

RESULTATS OBTINGUTS
Aquest projecte finalment no es va considerar entre els prioritaris i no n’ha prosperat prosperat cap
iniciativa en concret. Això no obstant, la comissió pagesa va adquirir un hort i també hi ha una nova
associació que s’ha interessat per portar projectes als horts. Si es decideix reprendre aquesta línia de
treball,  caldrà  analitzar  curosament  les  iniciatives  ja  existents  per  detectar  àmbits  de  fricció  i
possibilitats de col·laboració, així com determinar amb precisió els aspectes de viabilitat econòmica
dels projectes.
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5.4. Previsió d’accions del Pla Anual 2021

Seguint la proposta de seguiment i avaluació del Pla (apartat 6), l’any 2020 el Consistori va realitzar
un breu procés de reflexió sobre la priorització d’accions i el pla anual de cara l’any 2021.

En aquest sentit, es van realitzar una sessió de treball amb l’equip polític (regidors/es), i una altra
amb l’equip tècnic (caps d’àrea) guiades per ilabso. A partir d’aquí, van seguir algunes reunions
concretes amb les àrees que tenien projectes vinculats amb l’ESS de cara el 2021.

D’aquesta  manera,  i  segons  els  resultats  del  procés  de  reflexió,  les  principals  accions  que  es
plantegen de cara al 2021 són:

Acció Àrea Vinculació
amb Pla 
(num. acció)

-Execució de l’itinerari formatiu per a persones 
proveïdores de cures (Fase 2 del Pla sectorial)

Promoció econòmica 45

-Diagnosi de necessitats i potencialitats del tèxtil de Salt Promoció de la Ciutat 45

-Acompanyament en l’actualització del registre 
d’entitats municipals per detectar les necessitats de 
transició empresarial

Festes i entitats 24

-Acompanyament per a l’anàlisi de les operacions  de 
contractació  municipals (ESS)

Secretaria / Contractació 52

- Actualització de les subvenions a AMPES i entitats Transversal 33

A continuació s’expliquen amb més detall

-Execució de l’itinerari formatiu per a persones proveïdores de cures (Fase 2 del Pla sectorial)
Després que en una primera fase es realitzés una diagnosi de necessitats del sector de les cures i es
dissenyés un itinerari formatiu ad hoc, en aquesta segona fase s’hauria d’executar l’itinerari, amb
una durada prevista de 6 mesos. Cal tenir en compte que els partners principals ja han mostrat la
seva predisposició, i que també es va fer una exploració i preselecció de candidatures per a cursar
l’itinerari.  Amb tot,  cal  veure  com salvar  les  adversitats  derivades  de la  crisi  sanitària  amb la
combinació de formació presencial i virtual.

-Diagnosi de necessitats i potencialitats del tèxtil de Salt
Es tracta d’identificar i contactar amb les persones de Salt que desenvolupen alguna activitat tèxtil,
sobretot pensant en perfils de persones migrades que tenen cultura i tradició de tèxtil i que realitzen
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aquesta activitat de manera individual. S’explorarien les xarxes existents entre els diferents agents,
les seves necessitats, i  les potencialitats  de confluir  en alguna iniciativa econòmica vinculada a
l’ESS.

-Acompanyament  en  l’actualització  del  registre  d’entitats  municipals  per  detectar  les
necessitats de transició empresarial
La llei 5/2011 explicita que les associacions «que portin a terme activitat econòmica» formen part
de l’economia social. El registre d’entitats de Salt comptava el 2018 amb 347 associacions, entre les
que se n’inclouen de diversos tipus, però sense distingir les que tenen activitat econòmica de les que
no.  En aquest  sentit,  actualitzar  el  registre  d’entitats  serviria,  d’una  banda,  per  posar  el  dia  la
vigència  i  els  contactes  de  cada  entitat.  I  de  l’altra,  per  delimitar  quins  d’elles  tenen  activitat
econòmica i de quin tipus. Es farà un acompanyament a l’equip municipal responsable de l’anàlisi i
tractament de les dades per posar èmfasi en tot allò relacionat amb l’economia social i solidària
(possibilitats  de l’anàlisi,  establiment d’indicadors,  procediments  per a la recollida i  seguiment,
avaluació).  La informació servirà també per detectar les necessitats de transició empresarial que
puguin existir, i ajudar en la definició de les formacions en l’àmbit de la transició cap al model de
cooperativa social, així com altres necessitats formatives de les entitats.

-Acompanyament per a l’anàlisi de les operacions  de contractació  municipals (ESS)
Es tracta d’estudiar les operacions de compra municipals per analitzar-ne diferents components,
com el volum de compres efectuat a empreses i entitats de l’ESS, i altres relacionats. Es farà un
acompanyament a l’equip municipal responsable de l’anàlisi i tractament de les dades per posar
èmfasi en tot allò relacionat amb l’economia social i solidària (possibilitats de l’anàlisi, establiment
d’indicadors,  procediments  per  a  la  recollida  i  seguiment,  avaluació).  A partir  l’anàlisi  i  la
sistematització de la informació, es podran establir objectius per a ser monitoritzats periòdicament.

-Actualització de les subvencions a AMPES i entitats
Promoció dels valors fonamentals de l’ESS en l'actualització de les bases reguladores de les línies
de subvencions a AMPES i entitats. Es considera que són un element clau per visibilitzar l'ESS,
incentivar el seu assoliment i la seva promoció al nostre municipi. Es crea un grup de treball format
pels tècnics de Cultura, Festes, Esports, Medi Ambient, Educació, Salut i Promoció econòmica per
consensuar els elements que es volen impulsar i prioritzar-los, elaborant uns criteris generals (per
tot l’Ajuntament) i posteriorment específics (per cada regidoria).

La concreció de cada acció es farà a principis d’any d’acord amb cada àrea i segons unes fitxes de
treball realitzades durant el procés. Així mateix, es continuarà amb el treball transversal iniciat a
nivell de Consistori per fer fer difusió de les possibilitats i potencialitats de l’ESS a totes les àrees
de manera coordinada.
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6. Seguiment i avaluació
El Pla Estratègic de l’ESS de Salt que s’ha dissenyat és una política pública extensa, que identifica
diversos eixos i àmbits d’actuació, i llista un bon nombre d’accions a desplegar en un període inicial
de quatre anys. En aquest sentit, el seguiment de cadascuna de les accions i l’avaluació del Pla en el
seu conjunt esdevé una eina indispensable per valorar els resultats d’aquesta política pública.

Hem d’entendre l’avaluació com un instrument i no com una finalitat en si mateixa. Les avaluacions
són útils perquè ens ajuden a prendre decisions, i aquestes decisions són les que ens han de permetre
millorar els programes avaluats.

Existeixen  múltiples  enfocaments  d’avaluació,  així  com diverses  tècniques  i  metodologies  per
portar-les a terme. Per a l’avaluació del Pla Estratègic de l’ESS de Salt, proposem que es faci una
avaluació  d’implementació  amb  caràcter  anual,  i  una  avaluació  d’impacte  al  final  del  període
plurianual.

6.1. Avaluació de la implementació

Atès  que  es  tracta  d’un  pla  estratègic  i  plurianual,  amb  una  vocació  de  transformació  social
necessàriament a mig/llarg termini, però subjecte als canvis de l’entorn, el Pla Estratègic necessita
acompanyar-se d’un breu Pla Anual, on es recullin les accions concretes del Pla Estratègic que es
desenvoluparan i quin pressupost concret se'ls assignarà en funció del pressupost aprovat. 

El  Pla  Anual  té  la  funció  de  prioritzar  entre  les  moltes  accions  possibles  contemplades  al  Pla
Estratègic, atès que no és possible portar-les a termes totes simultàniament. Així, seguint el Pla
Estratègic i el Pla Anual, l’equip tècnic ha de recollir les accions adoptades a mesura que es van
implementant en un Quadre de Comandament e centralitzi la informació rellevant de cada acció,
així com els seus indicadors principals. El quadre de comandament pot tenir el format de gestor de
projectes, o simplement plasmar-se en una fulla de càlcul ben estructurada.

D’aquesta manera, al final del període anual, l’avaluació de la implementació podrà determinar el
grau de compliment o desviació del Pla respecte del seu propòsit inicial, i explicar-ne les causes.
Aquest és el tipus d’avaluació més adequada per a plans en fase inicial, i l’enfocament està destinat
a estudiar-ne la posada en pràctica amb el propòsit d’introduir millores i accions correctores on
s’escaigui. En aquest sentit, és especialment rellevant preguntar-se què vol i què pot aconseguir el
Pla en els seus primers 6 mesos o en el seu primer any.

L’avaluació de la implementació parteix de la teoria del canvi a través del disseny inicial del pla,
situant la problemàtica social, els instruments i actuacions a posar en marxa, i els efectes esperats
com a conseqüència del pla. Amb aquest marc de referència, l’avaluació de la implementació es
centra  en  els  resultats  immediats  del  pla  (outputs  o  resultats),  i  destaca  també  els  aspectes
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organitzatius  que  han de fer  possible  la  consecució d’aquests  outputs,  des  dels  actors  interns  i
externs a la pròpia administració fins a les formes de coordinació i col·laboració adoptades.

D’aquesta manera, l’enfocament d’aquest tipus d’avaluació pretén respondre primordialment dues
preguntes:

• S’estan executant les accions previstes inicialment?

• L'organització del pla és l’adequada?

6.2. Avaluació de l’impacte

En projectes madurs,  i  quan es coneix detalladament el  procés d’implementació,  l’avaluació de
l’impacte esdevé una bona eina per analitzar els efectes causals que un pla ha tingut sobre la seva
població diana. En essència, una avaluació d’impacte tracta de determinar la capacitat que tenen els
programes per solucionar els problemes socials que els han originat.

D’aquesta manera, l’enfocament d’aquest tipus d’avaluació respons a les preguntes:

• Els pla assoleix els seus objectius generals?
• En quina mesura ha millorat el problema que es volia arranjar?

En aquest sentit, al final del període plurianual del Pla Estratègic ESS de Salt, seria oportú fer-ne
una avaluació d’impacte, tot ampliant l’anàlisi de l’execució de les accions amb una mirada llarga
que indagui fins a quin punt els impactes esperats s’han aconseguit,  i  en quina mesura aquests
impactes es deuen a les accions del Pla.
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Per a l’anàlisi d’impacte, és especialment rellevant preguntar-se quins efectes ha aconseguit el Pla
en el mig i llarg termini. Alguns d’aquests impactes esperats els hem apuntat a l’apartat 4 en definir
l’estructura i la lògica de les accions del Pla (increment del nombre d’iniciatives de l’ESS, augment
del seu volum de negoci i la ocupació generada, la creació de noves xarxes d’intercooperació, etc.)
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7. Annexos

7.1. Resums de les entrevistes 

Per  protecció  de  dades,  la  consulta  d’aquesta  part  del  document  s’ha  de  fer  amb  petició  i
autorització expressa d’una persona responsable municipal.
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7.2.  Preguntes  de  l’enquesta  sobre  ESS  als  treballadors/es
municipals

A) UBICACIÓ A LA CORPORACIÓ

Àrea
•

Departament
•

B) ECONOMIA SOCIAL

Saps què és l’economia social i solidària?
• Sí
• No

Quines de les següents afirmacions diries que són vertaderes? (marca només les vertaderes):
• L’economia social  es  caracteritza fonamentalment  per  promoure un intercanvi  de

béns i serveis no monetari, sinó basat en el «trueque»
• Les cooperatives poden tenir ànim de lucre
• Les associacions no formen part de l’economia social perquè no produeixen béns ni

serveis
• Existeix una llei que regula què és l’economia social
• Les  administracions  públiques  tenen  la  obligació  d’establir  clàusules  socials  de

contractació per afavorir l’economia social
• El nombre mínim de persones necessàries per constituir una cooperativa de treball

associat és de 2 

Quines formes jurídiques diries que formen part de l’economia social? Selecciona’n tantes 
com calgui:

• Societat anònima
• Cooperativa
• Societat limitada
• Societat laboral
• Comunitat de béns
• Associacions
• Mutualitats
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• Confraries
• Autònoms/es
• Societat col·lectiva
• Fundacions
• Entitat de capital-risc

Amb  quines  d’aquestes  formes  jurídiques  tens  relació  en  el  marc  de  la  teva  feina  a  
l’Ajuntament?

• Societat anònima
• Cooperativa
• Societat limitada
• Societat laboral
• Comunitat de béns
• Associacions
• Mutualitats
• Confraries
• Autònoms/es
• Societat col·lectiva
• Fundacions
• Entitat de capital-risc

Quina relació hi tens? (preguntar per a cada forma jurídica que hagin seleccionat)
• Col·laboren amb el meu departament per fer activitats a la ciutat
• Les contractem des del meu departament perquè desenvolupin activitats a la ciutat
• Reben subvencions del meu departament
• Reben suport no econòmic del meu departament (cessió espais, materials, etc.)

Coneixes alguna de les següents entitats? Marca aquelles que coneguis.
• Ateneu cooperatiu de les terres gironines
• Xarxa d’Economia Social i Solidària de Catalunya
• Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
• Taula del Tercer Sector Social
• Coordinadora de Fundacions
• Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

C) DEDICACIÓ A LA FORMACIÓ

Tens previst fer alguna formació a l’Ajuntament durant el proper any?
• Sí
• No
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[En cas afirmatiu] De quantes hores és aquesta formació aproximadament?
•

En quin horari t’aniria millor fer una formació presencial?
• Matí
• Migdia
• Tarda

Prefereixes fer formació on-line o presencial?
• On-line
• Presencial

D) IDENTIFICACIÓ (PER SEGMENTACIÓ)

Fas temes de contractació dins el teu departament?
• Sí, és la meva ocupació principal
• Sí, però no és la meva ocupació principal
• No

Vius a Salt?
• Sí
• No

Tens relació amb el món associatiu de Salt?
• Sí, participo activament en alguna associació
• Només pel contacte que hi faig des de l’Ajuntament
• No hi tinc relació

Edat
• [18-35]
• [36-50]
• [+51]

Gènere
• Dona
• Home
• Altre
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