
10 mesures prioritàries

de política municipal d’ESS

per als barris de Barcelona

1. Pla de barris

Mantenir el desenvolupament del Pla de 

Barris per assolir uns barris més justos, més 

cooperatius i on valgui la pena viure. Facilitar 

el sosteniment de la vida comunitària als 

territoris. Permetre l’ús dels quioscos i les 

parades de mercat per promocionar iniciatives 

econòmiques de l’ESS.

2. Contractació pública responsable

Garantir que als procediments de contractació 

pública municipals, tant a les licitacions 

com a la resta de contractacions de serveis 

de caràcter públic, s’inclouen paràmetres 

socials per complementar l’avaluació tècnica 

i econòmica en els serveis i projectes de 

proximitat i comunitaris. Incloure el balanç 

social i comunitari en els processos de 

contractació pública per garantir que aquesta 

sigui responsable. Promoure solucions 

tecnoètiques i de codi obert per a les 

contractacions, licitacions i serveis de l’àmbit 

TIC i digital.

3. Model de promoció econòmica i turística 

d’esdeveniments i equipaments

Revisar l’actual model de promoció econòmica, 

social, cultural i turística dels grans festivals, 

fires i congressos de la ciutat, així com dels 

grans equipaments socioculturals. Garantir 

que una quota dels grans esdeveniments i 

equipaments de la ciutat es reserva a entitats 

i projectes locals i de proximitat amb criteris 

de mercat social, responsabilitat social i 

d’ESS. Garantir que la contractació derivada 

d’aquests esdeveniments i equipaments es 

reserva a proveïdores de mercat social.

4. Subvencions, recursos de suport i 

finançament

Creació d’una taula de treball amb 

l’ESS, el teixit associatiu social i cultural 

i els principals agents socioeconòmics i 

acadèmics de la ciutat per revisar les actuals 

eines i mecanismes de suport econòmic a 

iniciatives populars i comunitàries, així com 

a la realització de projectes socioculturals al 

territori. Examinar la proposta de la XES per 

a la reducció i simplificació dels processos 

burocràtico-administratius.

5. Gestió cooperativa i/o comunitària del 

patrimoni i els recursos col·lectius

Garantir el parc públic de locals per a 

usos i explotació econòmica comunitària 

i cooperativa a través de programes com 

‘Amunt persianes’, baixos de protecció oficial 

i la licitació de la gestió d’espais. Ampliar la 

mirada i possibilitats de la gestió comunitària 

com a model a implementar també en la 

gestió de serveis.

6. Pla de drets culturals

Ampliar l’actual pla de Drets Culturals, 

des d’un punt de vista d’àmbits d’actuació 

i eixos temàtics, garantint la participació 

del teixit cultural i social de la ciutat en la 

conceptualització i definició de les mesures 

de govern i els àmbits estratègics culturals i 

assegurant que la confecció dels pressupostos 

es desenvolupa de forma participada amb els 

agents del territori i amb criteris d’ESS.
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7. Política de cures

Cal socialitzar i dignificar les cures des de 

l’administració. Totes tenim dret a la cura digna, 

humana, professionalitzada, reconeguda i 

valorada. Per això, l’administració haurà de: 

donar suport a la consolidació de les entitats 

de l’ESS que fan treball comunitari amb les 

comunitats més vulnerables; plantejar una 

actuació territorial compartida respecte de 

la prestació de serveis de cures a domicili; 

consensuar amb les entitats d’ESS del sector 

les polítiques públiques relatives als serveis 

sociosanitaris a domicili i l’atenció integrada 

sociosanitària des de la perspectiva europea.

8. Habitatge cooperatiu

Per fer front a la necessitat d’accés a un 

habitatge digne i assequible, cal que els 

municipis recuperin el màxim de sòl públic 

possible i el destinin a habitatge social i 

assequible, tant de propietat municipal i en 

règim de lloguer, com constituint drets de 

superfície a favor de cooperatives d’habitatges 

en cessió d’ús que potenciïn models 

col·lectius d’accés i tinença de l’habitatge, i 

altres polítiques públiques de suport a aquest 

model d’habitatge no especulatiu.

9. Comunitats energètiques

Cessió a les entitats associatives i cooperatives 

de cada districte de cobertes municipals per a 

la implementació de comunitats energètiques 

a la ciutat. Revisar l’actual legislació municipal 

per facilitar i promocionar la creació de 

projectes comunitaris i autogestionats.

Facilitar el procediment i tramitació dels 

expedients de sol·licitud, millorar la claredat 

amb les llicències i garantir l’accés a recursos.

10. Transició ecosocial

Destinar recursos directes a aquelles 

entitats d’ESS que treballen amb el focus 

de la transició ecosocial. Cessió d’espais 

públics per a horts urbans, obradors, mercats 

d’intercanvi, biblioteques de les coses, 

bancs de recursos mancomunats i altres 

iniciatives que promouen el decreixement. 

Desenvolupar una política pública que 

garanteixi la sostenibilitat i continuïtat dels 

projectes de recirculació i mancomunació 

d’objectes i recursos. Adaptar i simplificar la 

normativa municipal per desburocratitzar 

l’espai públic i facilitar les iniciatives populars 

comunitàries i autogestionades que treballen 

per la transició ecosocial.
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