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Proposta d'aprovació del Protocol d’Impuls de l'Economia Social Solidària

Assumpte:
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Antecedents
Les

entitats d'Economia Social

Solidària, Som Energia Mallorca, Ecotxe, S'Altra Senalla,
Associació Fiare Illes Balears, APAEMA, Fundació Deixalles, REAS Balears, Cooperatives
agroalimentàries, Mercat Social Illes Balears, UCTAIB, junt amb el Batle estan compromeses
en establir politiques comunes de suport impuls a una altra economia que no situï com a
objectiu central l'adquisició de beneficis, sinó una economia més humana, més social més
sostenible. que aquestes polítiques s'emmarquin dins una estratègia de desenvolupament
local. És per això que es proposa establir un Protocol entre l'Ajuntament les iniciatives
d'economia social i solidària de Palma per assolir aquests objectius en base a 3 eixos:
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Polítiques de suport a les iniciatives i empreses de l’economia social i solidària així
com a les seves xarxes.

Eix 1.

L'Economia Social solidària sempre ha tengut en compte la creació d'ocupació de qualitat,
recerca d'un model econòmic en el qual hi hagi prevalença dels valors humans per damunt
dels de mercat. És a dir el respecte ambiental, la inserció social dels més desfavorits, aixi
com la gestió col-lectiva democràtica. Cal doncs promoure l’expansió i enfortiment d’aquest
sector de l’economia per això és molt necessari enfortir les seves empreses i molt
especialment les seves xarxes, instrument imprescindible per la seva consolidació.
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Eix 2.

Polítiques de sensibilització i visibilització del sector

L’Economia social

solidària és un sector encara molt poc conegut per la ciutadania en
general, per tant, és necessari aconseguir donar a conèixer aquesta nova forma de fer
economia a la societat en general a través de la promoció un suport decisiu per a totes
aquestes iniciatives, encara massa invisibles als ulls dela majoria.
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Eix 3.

Formació

Qualsevol sector econòmic necessita la millor qualificació dels seus gestors i,
lamentablement, dins l'economia social i solidària encara manca molta professionalitat
qualificació tècnica de les persones que treballen en aquestes iniciatives. El voluntarisme és
una condició imprescindible per treballar dins aquest sector però ha d’anar acompanyada
d'una formació, és indispensable.
i
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Per tot això, es proposa a la Junta de Govern adoptar el següent

Acord
Aprovar el Protocol “Pacte de l'Economia Social
Palma les iniciatives d'economia social solidària".
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Solidària entre l’Ajuntament de

i

Facultar el batle de l’Ajuntament de Palma per ala signatura de l’esmentat protocol,
Publicar l’esmentat document a la web la intranet municipal per a coneixement de
totes les àrees municipals, traslladar aquest acord a les entitats participants.
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Palma, 29 d’abril de 2019

62535. de Batlia

Sandra Solduga

/'/
ConfoÀtem/ue

C/ost’a

s’elevi a la Junta de Govern

oguera Ortega
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