Presentació

Objecte

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, com entitat
membre del Cercle Empordà de l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines, treballa de forma conjunta
amb la resta d’entitats membres per al foment i
promoció de l’Economia Social i Solidària a les comarques Gironines, i més concretament en el propi
municipi.

L’objecte del present document és l’establiment
d’una sèrie d’accions d’impuls i suport al desenvolupament de projectes col·lectius que impulsin els
valors de l’economia social i solidària en el terme
municipal de Calonge i Sant Antoni.

En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de
Catalunya, s’orienta prioritàriament a la creació
de noves cooperatives així com a la generació de
llocs de treball en cooperatives existents. La Xarxa
d’Ateneus Cooperatius és una iniciativa promoguda
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i sorgida a partir de l’aliança de diversos actors
públics i privats de l’economia social del territori,
amb l’objectiu de donar a conèixer i impulsar l’economia social, el tercer sector i les cooperatives, un
model d’economia transformadora que dona resposta a la necessitat del territori, genera riquesa i
ocupació estable i de qualitat.
Així, en col·laboració amb el Cercle Empordà de
l’Ateneu, des de l’Oficina ACTIVA de Promoció
Econòmica de Calonge i Sant Antoni volem impulsar la creació de noves iniciatives d’economia
social en el nostre municipi.

El terme d’Economia Social i Solidària es refereix a
la pràctica econòmica i moviment social que proposa i exerceix l’economia al servei de les persones,
organitzades democràticament, amb responsabilitat social, ambiental i amb arrelament territorial.
Es desplega en tots els cicles de l’activitat econòmica: producció, comercialització, consum, crèdit,
gestió de recursos, distribució d’excedents, reproducció de la vida i treball de cures. Un dels seus
horitzons més transformadors és la intercooperació i la consolidació de mercat social, una xarxa de
producció, distribució i consum de béns i serveis,
que funcioni amb criteris democràtics, ecològics,
feministes i solidaris, construïda per empreses de
l’economia social i solidària i per consumidors i estalviadors individuals i col·lectius.
L’objectiu és acompanyar en el desenvolupament
dels projectes fins al moment de la seva constitució sota la forma jurídica de Cooperativa o Associació.

Termini de recepció de
projectes
Amb l’objectiu de poder fer un acompanyament
integral dels projectes es demanarà que aquests
presentin la seva proposta segons el formulari adjunt. El termini de recepció de projectes finalitza el
30 de setembre de 2020, i s’haurà de fer d’acord
amb el formulari adjunt i seguint les pautes descrites en el present document.

Finalitat
La finalitat principal d’aquesta acció és facilitar la
constitució d’iniciatives en el marc de l’economia
social en el municipi, oferint als projectes que assoleixin la puntuació mínima requerida els recursos
necessaris pel compliment dels següents objectius
comuns:
El desenvolupament de nous projectes en el municipi.
Fomentar les consolidació de models organitzatius democràtics i que atenguin les necessitats de
les persones membres.
Promocionar el desenvolupament de projectes
que incorporin objectius transformadors socialment: provisió responsable i de proximitat, estratègies col·laboratives, promoció dels drets socials
i digitals, etc.
Facilitar el desenvolupament d’iniciatives que
prioritzin la reducció de l’impacte ambiental de la
seva activitat econòmica, promovent criteris ecològics i de sostenibilitat.

Àmbit d’aplicació
Es tindran en compte totes aquelles propostes que
tinguin seu social a Calonge i Sant Antoni i com a
àmbit d’actuació prioritari el municipi (entenent
que el seu àmbit d’actuació es pot estendre a altres territoris).

Durada de l’acció
L’acompanyament i suport tècnic per al desenvolupament i constitució de les iniciatives es realitzarà
fins a 31 de desembre. Els projectes que arribin
a la fase de constitució es presentaran en el marc
del Congrés d’Emprenedoria que organitza l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni durant el mes de
novembre. L’objectiu és que les iniciatives estiguin
legalment constituïdes abans de 31 de desembre
de 2020.

Requisits de les
iniciatives i
incompatibilitats
Poden participar d’aquesta acció els projectes i
iniciatives sense afany de lucre que vulguin desenvolupar activitat econòmica segons els criteris que
marca l’Economia Social i Solidària.
Els projectes participants hauran de comptar com
a mínim de dues persones físiques, essent aquestes dues persones les que esdevindran sòcies fundadores de l’associació o de la cooperativa.

Presentació dels
projectes
Les entitats han de respectar estrictament el format del formulari disponible a activa.calonge.cat,
completant tots els seus apartats i seguint-ne les
instruccions proposades.
El formulari de presentació i tots els documents es
poden presentar tant en català com en castellà.
El formulari de la sol·licitud un cop completat s’enviarà de manera telemàtica al correu emporda@
ateneucoopgi.org.
Les persones interessades podran presentar els
seus projectes a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest document i fins el dia 30 de setembre de
2020. Totes aquelles sol·licituds que no segueixin
el procediment establert seran rebutjades de forma automàtica.

Pla de mesures de suport
Assessorament tècnic i formatiu: Un cop revisat
el projecte presentat i assolida la puntuació mínima que garanteixi la viabilitat del projecte es realitzarà un programa específic a les persones que
formin part del projecte per tal de garantir una
bona transferència de coneixements tant tècnics
com formatius. Aquest acompanyament ha de permetre als integrants poder desenvolupar-se amb
el seu projecte econòmic de manera autònoma i
emancipadora.
Constitució de la iniciativa: Reunions prèvies de
definició del projecte. Redacció dels Estatuts Socials i de l’Acta de Constitució. Acompanyament en
el procés d’escriptura pública i regularització de la
situació fiscal i laboral de la associació o cooperativa.
Difusió de la iniciativa guanyadora: Promoció del
nou projecte cooperatiu de Calonge i Sant Antoni a
través dels canals de comunicació de l’Ajuntament
i de la Xarxa d’Atenes Cooperatius.
Espai de treball: Possibilitat de cessió gratuïta
durant 12 mesos d’un espai de treball compartit
(Coworking) en el Viver d’Empreses Altamar, a
l’edifici del Palau Firal de Sant Antoni, en virtut de
les bonificacions de l’art. 5 dels preus públics del
Viver i prèvia sol·licitud de l’interessat/da.
A l’espai de Coworking, la iniciativa guanyadora
podrà desenvolupar les seves activitats amb un
ambient de cooperació, intercanvi d’experiències i
establint sinergies empresarials.
El Viver d’Empreses Altamar és un equipament promogut per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni,
que impulsa l’emprenedoria i facilita espais on les
noves empreses disposen de tots els serveis necessaris per fer créixer el seu negoci. Es tracta d’una
manera de treballar que permet, a professionals
independents, emprenedors, i PIMES de diferents
sectors, compartir un mateix espai de treball, tant
físic com virtual. La seva tasca està especialment
orientada a aquelles persones que volen crear una
empresa o bé a aquelles que, disposant d’activitats
consolidades, desitgen ampliar serveis o formes de
relació amb proveïdors i clients.

Procés de redacció dels
projectes
Per facilitar que totes les iniciatives i projectes puguin participar d’aquest pla d’accions es realitzarà
un itinerari formatiu de 4 sessions on-line per facilitar totes les eines necessàries per a poder desenvolupar els vostres projectes:
Sessió 1: Introducció a l’Economia Social i Solidària i als seus valors. Com incorporar els criteris
de l’ESS a les vostres iniciatives. (Dijous 16 de
juliol de 11 a 13 h – L’Engranatge Cooperatiu)
inscriure’m

Sessió 2: Pla de viabilitat del nostre projecte. Com
fer un pressupost de tresoreria, eines bàsiques per
fer un pla de costos, etc. (Dimecres 22 de juliol de
9.30 a 12.30 h – Fasolà, SCCL)
inscriure’m

Sessió 3: Cures i gestió democràtica en les organitzacions: cohesió, treball en equip, governança,
gestió de conflictes, lideratge, etc. (Dijous 23 de
juliol de 10 a 13h – Fil a l’agulla, SCCL)
inscriure’m

Sessió 4: Formes jurídiques de l’Economia Sociali
Solidària. Com crear una entitat de l’economia social (formes jurídiques, requisits, procés, etc.)
(Dilluns 27 de juliol de 10 a 13 h – La Qperativa,
SCCL)
inscriure’m

Criteris d’avaluació
Amb la finalitat de garantir l’eficàcia i la transparència del procés, es comptarà amb un equip
avaluador mixt format per una persona de l’equip
tècnic del Cercle Empordà de l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines, una persona de l’àrea de
promoció econòmica de l’Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni i una persona de L’Engranatge Cooperatiu, entitat especialitzada en Economia Social i
Solidària www.lengranatge.org
Els diferents projectes que es presentin es valoraran seguint els següents 3 blocs de criteris:
1. Criteris segons principis de la ESS: 45 punts.
En aquest bloc es valorarà l’adequació de la proposta als principis de l’Economia Social i Solidària
basant-se en tres nivells d’anàlisis:
a)Gestió democràtica i primacia de les persones:
15 punts. Les propostes presentades hauran de
posar en valor un model d’organització que promogui la horitzontalitat i la participació de les diverses persones membres. A més, hauran de preveure
quins mecanismes i estratègies seguiran per tenir
cura de les necessitats de les persones membres
en temes com la formació o la conciliació personal
o familiar.
b)Compromís social i local: 15 punts. Les propostes presentades hauran d’exposar de quina manera tindran en compte el valor propi del territori
i els agents de proximitat que s’hi desenvolupen,
així com donar compte de quina manera hi establiran lligams de cooperació i suport mutu per tal de
potenciar-los. A més, també es tindrà en compte
de quina manera es preveuen establir accions i estratègies per promoure la transformació social al
territori.
c)Criteris ecològics i reducció petjada ecològica:
15 punts. Les propostes presentades hauran d’indicar de quina manera incorporen pràctiques relacionades amb la sostenibilitat ambiental. Ja sigui
a nivell de gestió de residus, provisió energètica o
qualsevol altra pràctica o mesura orientada a la reducció de la petjada ecològica.
2. Viabilitat del pla d’empresa: 45 punts. Fitxa
pla d’empresa. En aquest bloc es valorarà la definició del model d’empresa i l’aprofundiment en
l’anàlisi de la viabilitat del projecte a nivell humà

i econòmic. Així doncs, es posarà en valor la capacitat de definir de manera clara i coherent el model
organitzatiu, les tasques i responsabilitats de les
persones membres, així com els perfils professionals requerits si no es compten en l’equip motor.
Caldrà aportar el màxim d’informació relacionada
amb les necessitats financeres i materials per tal
de valorar els riscos i els reptes en termes de sostenibilitat econòmica. A més de les potencials respostes a aquestes necessitats reptes.
3. Criteris de forma: 10 punts. Es valorarà la capacitat d’exposar de manera clara i ordenada els
continguts del projecte.
Valoració màxima: 100 punts
Per poder participar del pla de mesures de suport
serà necessari obtenir un mínim de 60 punts, com
a suma dels obtinguts en la valoració dels criteris
exposats. Una puntuació inferior portarà a considerar el projecte poc consolidat per a poder participar
d’aquest pla de mesures, però es podrà continuar
treballant en el seu desenvolupament.
L’equip avaluador podrà demanar d’entrevistar als
projectes que es presentin un cop valorats els seus
formularis per tal de clarificar possibles dubtes o
aprofundir en temes concrets.

Fi de les accions de
suport
L’equip avaluador avaluarà les sol·licituds presentades i resoldrà quins són els projecte estimats,
comunicant els resultats per escrit al mes d’octubre de 2020. La decisió de desestimar un projecte
es basarà en alguna de les següents raons:
- Sol·licitud fora de termini.
- Incompliment d’algun dels requisits descrits en
el present document.
- No assolir la puntuació mínima necessària per
considerar que el projectes està suficientment
consolidat per a la seva constitució (60 punts).

Informació addicional
Per tal de resoldre dubtes o rebre suport amb el
redactat del formulari, us podeu dirigir al correu:
emporda@ateneucoopgi.org

