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DESCRIPCIÓ
L’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica (ASPPE) de l’Ajuntament
de Manlleu és l’encarregada del desenvolupament local a Manlleu. A més, i arran
de la unificació de l’àrea l’any 2014, s’han integrat més àmbits en el treball relacionat amb aquest desenvolupament local: cultura, esports, educació, participació ciutadana, OPE. Aquest treball conjunt ha permès afrontar els reptes socials i econòmics des d’una manera transversal i integral, permetent una visió molt més àmplia
en la resolució de les necessitats socials.
Aquest canvi organitzatiu ha permès fer un treball conjunt entre professionals,
serveis i agents del territori, ha facilitat la integració de projectes sota un objectiu
comú i compartit de treballar pel benestar i la qualitat de vida de la ciutadania i per
la millora del territori.
Encara que no s’han integrat totes les actuacions i línies d’actuació en únic programa relacionat amb la responsabilitat social territorial, des dels diversos programes,
i en consonància amb el pla estratègic de l’Àrea, han anat sorgint diverses iniciatives orientades a obtenir un impacte social positiu i responsable en el territori.
Informe de diagnosi i propostes d’actuació de Responsabilitat Social a l’ASPPE
Aquest treball ha estat elaborat en el període 2017-2018 amb l’objectiu final de potenciar la gestió pública responsable, amb criteris de Responsabilitat Social (RS).
L’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica (ASPPE) està molt sensibilitzada en l’RS i va sol·licitat a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic “assessorament
i acompanyament en l’impuls de la responsabilitat social corporativa”. El treball s’ha
estructurat en un doble vessant, que persegueixen els dos objectius següents:
1.	Elaborar una diagnosi de la situació actual de l’RS a l’ASPPE per conèixer el
nivell d’integració de l’RS en la gestió i estratègia de l’Àrea i posar en valor totes
les actuacions ja implantades per que es visualitzin a nivell corporatiu i siguin
conegudes per la ciutadania i la resta de parts interessades. Aquest informe és
el resultat de la Fase I del projecte i constitueix la base per abordar la Fase II
d’elaboració del pla d’acció.
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2.	Dissenyar un pla d’acció per l’impuls de l’RS a l’organització, per identificar noves actuacions i projectes socialment responsables, alineades amb el Pla d’Acció
Municipal 2015-2019 de l’Ajuntament de Manlleu.
La diagnosi s’ha centrat exclusivament en l’ASPPE i en tots aquells projectes i actuacions que l’Àrea ha desenvolupat a iniciativa pròpia, amb recursos propis o bé de forma
coordinada amb l’Ajuntament de Manlleu. L’estudi, per tant, no relaciona les bones
pràctiques d’RS promogudes per altres àrees municipals que tenen un impacte directe
en l’RS, essent aquesta una assignatura pendent a emprendre en una altra fase.
Enguany, en el període 2019-2020, i ampliant l’abast de l’actuació a tot l’Ajuntament, es donarà continuïtat a l’actuació a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els quals es basa l’Agenda 2030 de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides. En aquest sentit, es pretén alinear l’actuació municipal a aquests objectius, els quals segueixen també la lògica organitzativa de la
Responsabilitat Social treballada en el marc de l’ASPPE.
Marc d’acció en Economia Social i Solidària: una economia plural per al
desenvolupament harmònic a Manlleu
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Manlleu va aprovar per unanimitat el Marc
d’Acció en Economia Social i Solidària: Una economia plural per al desenvolupament harmònic de Manlleu.
Es tracta d’un document que, un cop s’ha aprovat per tots els grups polítics amb
representació al Ple municipal, suposa el full de ruta a seguir per l’Ajuntament
de Manlleu, i més concretament per l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció
Econòmica, per desplegar una línia de treball coherent i sostinguda en matèria
d’Economia Social i Solidària (ESS) en el període 2018-2022.
El Marc d’acció es concretarà, anualment, a través de la redacció i desplegament de
plans d’acció on es detallaran les actuacions que es portaran a terme per contribuir
al foment i impuls de l’ESS a Manlleu, des d’una perspectiva més àmplia de desenvolupament local. És a dir, incloent també l’educació, la cultura, el medi ambient o
l’esport a l’estratègia de desenvolupament local amb la finalitat última de millorar
el benestar de les persones del municipi.
I és que, tal i com diu el politòleg Joan Subirats “el codi genètic de l’economia social
i solidària aporta valors que són avui essencials per combinar exigències econòmiques i socials, rendibilitats productives i d’inclusió i pertinença, a més de ser
potencialment transformadors”.
Pla d’acció de l’economia social i solidària (ESS)
El document estratègic del Marc d’acció es desenvolupa a través de Plans d’acció
anuals. Aquests, es basen en un model inclusiu, una economia plural amb criteris
socials i solidari. Els aspectes principals d’aquest pla són:
• Iniciatives col·lectives i individuals, formals i informals, amb finalitat econòmica social.
• La finalitat és la producció de béns i serveis per satisfer necessitats dels associats i/o tercers.
• L a capacitat de decisió resideix en les persones associades (no en el capital),
amb funcionament horitzontal o gairebé horitzontal de les estructures.
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• Es disposa d’un marc de funcionament que garanteix un procés de gestió democràtic, participatiu i transparent.
• S’incideix en el desenvolupament local del territori i es fa d’una manera responsable.
• Tot plegat es decideix amb una dinàmica de co-construcció del pla amb les iniciatives d’ESS i els agents participants, és a dir, compartint no només l’execució
del projecte sinó també el seu disseny i programació.
El Pla d’acció en ESS pretén situar l’economia social i solidària (ESS) com un motor
de desenvolupament local. Amb la voluntat de potenciar i afavorir una economia
que situa les persones al centre s’estan executant diverses actuacions. Per a dissenyar les actuacions es compta amb els agents de referència al territori, concretant-se
en la Xarxa d’ESS de Manlleu, un espai de debat, reflexió i disseny d’actuacions relacionades amb una economia més humana al territori (formada per les diferents
iniciatives d’ESS del territori). El pla inclou diferents línies de treball (foment de
l’ocupació, emprenedoria social, suports al teixit d’ESS existent, formació, potenciació de l’economia plural, xarxa de xarxes, sensibilització i comunicació i territori). Una de les línies destacades, incloses en la línia d’economia plural, és la voluntat d’aproximar el teixit empresarial més convencional a valors propis de l’ESS
com poden ser la participació, la transparència, la conciliació laboral, el respecte al
medi ambient i la sostenibilitat, i la inserció social de col·lectius en risc d’exclusió.
Aquestes actuacions s’emmarquen en el desenvolupament de la Responsabilitat
Social Empresarial a Manlleu i el territori. A més del teixit empresarial convencional, s’han dissenyat i s’estan executant actuacions dirigides específicament al
comerç local, per posar en valor els impactes positius que té en relació al desenvolupament econòmic, social i territorial a les nostres vides.
• 
Pla d’Acció d’Eficiència energètica i sostenibilitat: Web energiòmetre per a les
llars de la ciutat; programa pilot estalvi i eficiència energètica a la indústria;
servei assessorament energètic a comerços; setmana de l’energia; auditories i
accions de millora a llars vulnerables.
• 
Iniciatives d’economia col·laborativa i d’accions comunitàries: Iniciatives dirigides a la participació de les persones i a la sensibilització: Temps X Temps,
Horts socials o el programa Tu no ho llencis.

IMATGE GRÀFICA
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Nou logotip de la marca ESS Osona, impulsat per l’Ajuntament de Manlleu
INICI I MOTIVACIONS
L’OPE treballava pel desenvolupament econòmic des del 1993. En els darrers anys
s’han impulsat diverses iniciatives, amb la voluntat de promoure el desenvolupament local amb una voluntat de responsabilitat social i d’impacte positiu en les
persones i el territori.
La realitat socioeconòmica de Manlleu, amb un elevat nombre de persones nouvingudes, uns alts índex d’atur (i molta importància de les persones aturades de
llarga durada), uns alts percentatges de persones sense estudis, i una renda familiar inferior a la del territoris de l’entorn, fa molt necessària la visió social en el
plantejament de polítiques públiques locals de desenvolupament econòmic i social
i d’accions comunitàries. En aquest sentit, l’articulació dels actors i la seva participació en les diferents accions plantejades ha esdevingut, i ha d’esdevenir, un
element cabdal per a la posada en marxa de les diferents iniciatives.
•	La creació de la nova Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica
l’any 2014 és un projecte que va molt més enllà del desenvolupament econòmic, i té per objectiu treballar moltes polítiques públiques locals d’una forma
integrada, sempre en clau de desenvolupament econòmic local, d’ocupació i
millora del benestar.
•	El Pla de Millora del Barri de l’Erm en general, i el projecte de treball als Barris de l’Erm en particular, són els que van iniciar aquest treball integral de
diferents serveis de l’ajuntament amb cooperació amb altres agents públics i
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privats. Són el referent que el què plantegem pot funcionar, tenim experiència d’innovar noves polítiques i de fer-ho amb una visió integral. Aquest projecte va ser una prova pilot de nova GOVERNANÇA pública i participativa.
•	Projectes i activitats executats amb aquesta visió integral de desenvolupament, els quals inclouen la combinació de diferents perspectives: cultural,
d’educació, de comerç, de gastronomia, de promoció de ciutat, en definitiva
d’impacte positiu en el teixit econòmic i social de Manlleu. En són exemples
La Primavera Encantada, Idea’t: cultura i gastronomia, La Cursa 4xM, Fira
Porc i Cervesa, MABI Ganga i Fira Entitats de cultura, etc.
•	FES Manlleu – el Fòrum Econòmic i Social de Manlleu del 2016 va esdevenir
un espai de discussió i planificació de polítiques públiques. D’aquí van sorgir algunes de les actuacions a desenvolupar en els següents mesos i anys a
Manlleu, i tot es va fer en aquest Fòrum que va comptar amb la participació
dels principals agents socials, econòmics i empresarials de la ciutat. Al FES
Manlleu hi va haver un espai específic per a l’ESS, a través de la taula de nova
economia, on es va parlar d’aspectes a incorporar en el teixit econòmic per a
millorar l’impacte territorial i en les persones de la ciutat. A part, en d’altres
taules (comerç, indústria, esports i cultura, etc...) van sortir aspectes d’arrelament al territori i aspectes de responsabilitat social territorial, que s’estan treballant des d’aquell moment. El 2018 va realitzar-se la segona edició del FES
Manlleu amb un format de seguiment de les propostes de valor plantejades
amb l’objectiu d’avaluar-les i rendir comptes entre les parts.
•	Una de les línies estratègiques de l’Àrea és el desenvolupament sostenible del
territori. El nou Pla d’Acció d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat de Manlleu (2016) que dona continuïtat al PAES (Pla d’Acció d’Energia Sostenible)
del 2009, defineix l’estratègia energètica del municipi amb un full de ruta que
conté 32 accions i fa palès el compromís de l’Ajuntament amb la millora de la
sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Aquesta estratègia ha estat consensuada i busca la participació dels agents implicats del territori. En aquest
Pla, que ja s’ha començat a implantar, s’hi inclouen accions que incideixen
sobre els diferents sectors empresarials, la mobilitat, l’urbanisme, els equipaments municipals, les fonts d’energia renovables, la pobresa energètica i la
sensibilització i informació de la ciutadania.
•	
Pla intern d’igualtat dona-home 2018-2021 de l’Ajuntament de Manlleu.
L’Ajuntament de Manlleu ha manifestat clarament el seu compromís cap
a la ciutadania i cap a la plantilla de l’administració local, en l’establiment,
desenvolupament i manteniment de totes aquelles polítiques que impulsen
i integren la igualtat d’oportunitats. L’any 2006, la Junta de Govern Local va
aprovar l’acord per a “l’Aprovació del Pla municipal d’igualtat d’oportunitats
dona-home 2007-2011” i el 21 de març de 2007 el Ple municipal va aprovar
el Pla municipal d’igualtat d’oportunitats dona-home de Manlleu 2007-2011.
Seguidament, el 2008, es va inaugurar el Servei d’Informació i Atenció a les
Dones de Manlleu com una de les accions previstes en aquest Pla, i el 20 de
març de 2012, amb la finalitat de donar-hi continuïtat, es va aprovar el Pla
d’igualtat per a la ciutadania 2012-2016”.
	Internament, i en relació amb la plantilla que conforma aquest ens, el 20
d’abril de l’any 2010 es va aprovar el Pla d’igualtat d’oportunitats dona-home
2009 de l’Ajuntament de Manlleu” amb cinc àmbits d’actuació, cinc objectius
i un total de catorze accions per donar resposta a les desigualtats i necessitats
detectades en matèria d’igualtat d’aquesta administració local, i que s’ha desAmb la col·laboració de:
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plegat amb un alt grau d’acompliment. El Pla intern d’igualtat d’oportunitats
2018-2021 de l’Ajuntament de Manlleu, doncs, dona continuïtat a la tasca iniciada l’any 2010, en tant que s’ajusta a la realitat actual i a les noves necessitats de l’ens.
•	Un altre Pla que incideix en la responsabilitat social territorial és el Pla de
Gestió de la Diversitat de Manlleu que constitueix el marc general d’anàlisi
i metodologia per a la concreció d’accions transversals per al tractament del
fenomen de la diversitat a Manlleu, així com el document que fixa la política municipal per al tractament del fenomen de la immigració amb l’objectiu
que, lluny de la seva capacitat de generació de tensions de tota mena, esdevingui una oportunitat per aconseguir una societat manlleuenca més plural,
democràtica i respectuosa.
	L’objectiu bàsic del PGDM és definir una estratègia de gestió de la diversitat
a Manlleu i proporcionar suport tècnic als seus responsables per tal de:
– Gestionar més efectivament els fluxos migratoris.
– Expandir la capacitat de la societat receptora per conviure en la diversitat,
a través de la gestió dels impactes dels fluxos migratoris i capitalitzant les
oportunitats.
– Crear acords i arquitectures estratègiques que generin cohesió social.

OBJECTIUS
•	Cohesionar socialment Manlleu, un municipi amb unes característiques molt
especials en quant a diversitat, distribució de la renda i atur.
•	Potenciar un teixit econòmic amb major sensibilitat vers el territori i les persones que l’integren.
•	Fomentar el respecte al medi ambient i la sostenibilitat des de les diferents
actuacions plantejades.
•	Fomentar les iniciatives empresarials que prioritzin les persones i el seu benestar.
•	Posar en valor i donar visibilitat a les accions i iniciatives responsables que ja
es duen a terme al territori.
•	
Temps X Temps: programa per compartir capacitats entre persones i posar-les al servei de la resta de participants. Sense transaccions econòmiques,
és un intercanvi de temps. Permet generar vincle entre la ciutadania, i ajuda
a adquirir coneixements i capacitat a persones del territori.
•	
Tu no ho llencis: espai de tallers dirigit a la sensibilització respecte al malbaratament de recursos i a la regeneració de productes que encara poden tenir
una vida útil, en alguns casos amb la recuperació.
•	
Dinar de llençats: celebració de la festa de l’aprofitament alimentari amb l’objectiu de crear consciència en els models de consum que genera el malbaratament entre la ciutadania, comerços i serveis del municipi. Amb el suport de
l’Agència de Residus de Catalunya.
•	Creació de la Xarxa d’ESS de Manlleu (any 2015), ara d’Osona (2019). Inicialment la Xarxa es limitava a iniciatives d’ESS de Manlleu, ja que havia
estat impulsada per l’Ajuntament de la localitat. Això no obstant, a partir de
2019 i per formalitzar l’abast supramunicipal que estava tenint, s’impulsa, de
Amb la col·laboració de:
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manera conjunta entre la pròpia Xarxa i l’Ajuntament de Manlleu, un canvi
de marca de la mateixa ampliant l’abast a comarcal. A més, es fa un pas més
i s’habilita un paraigües per aixoplugar totes aquelles iniciatives públiques o
privades d’impuls de l’ESS a Osona que vulguin utilitzar tant la marca com
els instruments habilitats per maximitzar-ne la utilitat: web i xarxes socials.
•	Formació en emprenedoria social i solidària, dirigida tant a ciutadania i persones participants en les iniciatives d’ESS, com també dirigida al personal
tècnic municipal amb la voluntat d’augmentar el coneixement en aquest àmbit i fomentar-ne el seu desenvolupament.
•	Treball conjunt amb els centres educatius del municipi per a desenvolupar accions relacionades amb el coneixement i el foment de l’economia social i solidària.
Edició del Programa educatiu en ESS per als centres educatius de Manlleu.
•	Aplicació d’eines específiques relacionades amb l’economia social i solidària
en les polítiques d’ocupació del municipi.
•	Foment i acompanyament de projectes d’emprenedoria social, mitjançant la
identificació d’oportunitats i potencials projectes, i l’assessorament i suport a
les persones i iniciatives que els volen impulsar.
•	Participació i adhesió a la Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària (XMESS) des de l’inici amb el treball previ a la constitució formal
d’aquesta, que finalment va ser el 2017. L’Ajuntament de Manlleu forma part
de la comissió promotora, de la comissió tècnica i de la comissió executiva.
•	
Fòrum Econòmic i Social de Manlleu (any 2016), Primera actuació amb el
plantejament d’actuacions de responsabilitat social territorial.
•	Foment de projectes i accions de Responsabilitat Social Empresarial (2016 i
2017): diverses actuacions dirigides a la sensibilització i l’aplicació de mesures
de responsabilitat social a les empreses del territori.
•	Campanya de visualització del comerç local com a agent cohesionador del territori, a través de valors com la integració, la sostenibilitat, la cohesió social i
la generació de riquesa i llocs de treball (any 2017).
•	Donar a conèixer i promocionar l’ús de l’Energiòmetre: web per a sensibilitzar i fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica en la ciutadania, en l’àmbit domèstic, en col·laboració amb l’empresa Lavola de Manlleu, creadora del web i
facilitadora del seu ús gratuït entre la població.
•	Celebració de la Setmana de l’Energia, en el marc de la Setmana de l’Energia
Sostenible a Europa. Durant dels mesos de maig a juny i juliol s’organitzen
activitats de divulgació, sensibilització i assessorament en estalvi i eficiència
energètica destinades a administració local, ciutadania i empreses. Amb el
suport de Diputació de Barcelona i ICAEN.
•	Accions per a combatre la pobresa energètica: auditories a llars amb vulnerabilitat, assessorament en la factura de l’electricitat, tallers per a informar
sobre l’optimització dels subministres d’energia i aigua.
•	
Servei d’assessorament energètic a comerços. Des de l’Àrea s’ofereix aquest
servei gratuït als petits establiments i empreses per a optimitzar la factura de
la llum i obtenir altres propostes de millora.
•	
Programa pilot per l’estalvi i l’eficiència energètica a la indústria de Manlleu.
Amb l’objectiu d’obtenir un pla de millora per cada empresa i donar suport i
fer seguiment en la implantació de les propostes.
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•	
Fòrum Econòmic i Social (FES Manlleu) Segona edició de seguiment de les
propostes i rendiment de comptes entre totes les parts partícips del desenvolupament local.
•	Coorganització de l’alTERna’t: Fira d’ESS d’Osona.

ORGANITZACIONS PROMOTORES / IMPLICADES
En aquest projecte hi participen tot un seguit d’agents que col·laboren en la definició, execució i avaluació de les accions descrites anteriorment:
•	Xarxa ESS d’Osona.
•	Comerç local liderat per les 2 associacions de comerç de la ciutat, Manlleu
Associació de Botiguers (MAB) i l’Associació de Comerciants del Mercat Municipal.
•	Associacions i entitats del municipi.
•	Anthesis Lavola.

WEB
•	Temps x Temps:
•	Tu no ho llencis:
•	Dinar de llençats:
•	Pla Acció Eficiència Energètica i Sostenibilitat de Manlleu:
•	Pla intern d’igualtat dona-home2018-2021 de l’Ajuntament de Manlleu:
•	Marc d’acció en Economia Social i Solidària. Una economia plural per al
desenvolupament harmònic de Manlleu desenvolupament harmònic de
Manlleu:
•	Programa educatiu en ESS:
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