
                                                                                                                             
  

 

Nota de premsa 
Salt impulsa un Pla Estratègic d’economia social i 

solidària que inclou 53 accions en setze àmbits 

d’actuació diferents 
 

La proposta persegueix promoure l’activitat econòmica al municipi a través d’un model propi 

que sigui sostenible i amb garantia d’inclusió social 

 

L’Ajuntament de Salt ha aprovat el Pla Estratègic d’economia social i solidària 2021-2023 

que neix amb la voluntat de promoure l’activitat econòmica al municipi a través d’un model 

propi que sigui sostenible i amb garantia d’inclusió social. El document ha rebut llum verda 

durant el plenari d’aquest dilluns 24 de maig. 

 

El full de ruta del pla inclou un total de 53 accions sorgides de l’anàlisi i diagnosi de l’estat de 

l’economia social i solidària (ESS) de Salt. El Pla s’ha contrastat amb les àrees municipals 

que hi estan vinculades i està impulsat per Espai Municipal d’Ocupació (EMO) i el Viver 

d’Empreses. 

 

Aquest paquet d’accions s’agrupen en quatre eixos d’actuació que fan referència a les 

diferents polítiques a implementar i són els següents: 

 

 Polítiques normatives i d’ús.- Accions 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.  

 Polítiques de fertilització.- Aquest bloc es refereix a polítiques que adoben el 

terreny perquè neixin noves iniciatives d’economia social en el mitjà i llarg termini amb 

accions de sensibilització ciutadana, vinculació amb el sistema educatiu i creació de 

xarxes de cooperació entre agents diversos. 

 Polítiques d’impuls.- Reforçar les iniciatives de l’ESS ja existents, així com impulsar-

ne d’altres noves. Accions que van des de línies de finançament fins a nous de 

programes d’ocupació i creació  empresarial.  

 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 

 

El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Salt, Toni Vidal, explica que “estem 

satisfets de la feina feta. Hem recopilat informació, l'hem analitzat i hem marcat les 

línies a seguir. Tot i l'aprovació del pla en aquest moment, ja fa temps que a 

Salt estem treballant per al foment de l'economia social. Estem convençuts que la 

seva aplicació serà una millora de la nostra economia i repercutirà directament amb la 

qualitat de vida dels veïns i veïnes”. 



 

 

Setze àmbits d’actuació 

A banda d’aquesta estructura d’agrupació aplicada en quatre eixos principals, el Pla 

estratègic de Salt també inclou setze àmbits d’actuació diferents que 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) 

 

L’Ajuntament de Salt forma part de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines (ACGI) i és soci 

fundador de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidaria (XMESS). 

 
 


