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Una vegada més us donam a conèixer un nou treball de l’Observatori de Polítiques Locals. Es tracta
d’un estudi realitzat per la Xarxa d’Economia Social i Alternativa de les Illes Balears (REAS), que
analitza el nivell d’implantació de l’economia social als municipis de la nostra illa.

El resultat de l’estudi deixa al descobert la feblesa de les iniciatives d’economia social, en el sen-
tit més ample de la paraula, als nostres municipis, sobretot si el comparam amb el nivell d’im-
plantació que tenen a altres comunitats autònomes de l’Estat, i molt més si ens referim als índexs
que assoleix l’economia social a la Unió Europea.

Des del Consell de Mallorca estam convençuts que l’economia social és una eina estratègica de
primer ordre per promoure el desenvolupament local, en aquests moments molt especialment per
fer front a la crisi econòmica que patim, però, més enllà d’aquesta, per afrontar el canvi neces-
sari de model econòmic que cal a la nostra illa.  

Per això, el Departament de Cooperació Local ha posat en marxa un servei d’assessorament per
al desenvolupament local, que pretén donar suport als ajuntaments en la promoció i l’impuls de
l’economia social en la mesura que són iniciatives empresarials arrelades al territori i, en conse-
qüència, de difícil deslocalització, que fomenten la cohesió social i l’organització democràtica dins
l’empresa, i també a les iniciatives que pretenen la responsabilitat social a les empreses i a les clàu-
sules socials com eines de l’Administració per donar suport a les iniciatives empresarials social-
ment responsables.

En aquest sentit, el Departament de Cooperació Local ha fermat acords institucionals entre el
Govern de les Illes Balears (Conselleria de Treball, Educació i Afers Socials), la FELIB i el mateix
Consell de Mallorca per fomentar l’economia social a través dels nous jaciments d’ocupació que
apareixen com a conseqüència del Pla de creació de noves escoletes, del desplegament de la Llei
de la dependència i de tot un seguit de tasques vinculades a la protecció del territori i del medi
ambient. 

Aquesta tasca que duem a terme des de distintes institucions públiques necessita la complicitat
i la participació de les entitats de l’economia social a Mallorca, i també necessita que la ciutada-
nia cregui en el valor d’aquestes iniciatives empresarials solidàries i democràtiques, i hi opti d’una
manera decidida.

Miquel Rosselló

Conseller executiu de Cooperació Local
Consell de Mallorca
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La necessitat de desplegar l’estudi que aquí es
presenta parteix de la voluntat de conèixer i di-
fondre quines iniciatives i oportunitats hi ha a
l’illa de Mallorca per a construir iniciatives de
desenvolupament local amb criteris i objectius
sostenibles. 

La crisi econòmica actual té, i tindrà, efectes
negatius ja latents en la nostra societat. L’evi-
dència de la dita crisi, per exemple en la cons-
trucció, comportarà un increment de les borses
de gent desocupada, és a dir, més possibilitats
d’exclusió per a determinats sectors socials, i
provocarà una reducció i un deteriorament de
la cohesió social.

És necessari reflexionar, estudiar, constituir i
instrumentalitzar iniciatives que es duguin a
terme com a contrapès d’aquesta situació.
Iniciatives innovadores, amb caràcter social, de
suport als sectors que la crisi pugui copejar més
fortament. La implicació i el compromís de
l’Administració local tenen un paper imprescin-
dible per dur a terme aquesta tasca.

Les administracions locals són entitats referen-
cials dels problemes i les inquietuds socials de
les comunitats concretes que representen. Són
fonts i, alhora, receptores d’iniciatives diverses
que poden sorgir de diferents àmbits.

Al llarg dels darrers anys han nascut diverses
iniciatives econòmiques que es caracteritzen
per un intent d’entendre l’economia com un
servei, no exclusivament lucratiu, sinó d’utili-
tat a la comunitat, als problemes que hi sor-
geixen, d’àmbit social, ambiental, etc. Són
iniciatives amb diferents formes jurídiques,
però que demostren un sentit social en les ac-
tivitats i els objectius. Parlam de les coopera-
tives, de les societats laborals, de les empreses

d’inserció, de les empreses de l’economia so-
lidària, de les fundacions amb actuació eco-
nòmica, etc.

Aquestes iniciatives són nous instruments que
poden contribuir a la cohesió social dels nos-
tres pobles, a potenciar les nostres agendes 21
locals, a resoldre determinats problemes que hi
ha, des de la integració laboral de sectors des-
favorits fins a la resolució de problemes am-
bientals, així com un llarg etcètera.

Algunes d’aquestes experiències ja s’han esta-
blert en els nostres municipis, d’altres no estan
constituïdes o es troben amb noves possibilitats
d’ampliació i/o transformació. En aquest estudi
es pretén analitzar, des d’una perspectiva àm-
plia, l’existència d’aquestes experiències i els
seus factors de multiplicació. Estudiar les pos-
sibilitats reals de constituir noves iniciatives que
promoguin el desenvolupament local sosteni-
ble on no n’hi ha és un dels objectius del tre-
ball que aquí es presenta. En definitiva, possi-
bilitar la constitució d’iniciatives dins el marc del
desenvolupament sostenible, o dins l’àmbit de
serveis a la ciutadania i a la comunitat, com
poden ser el desplegament de la Llei de depen-
dència, el Pla de centre d’educació de la pri-
mera infància o el tractament de residus, entre
d’altres. Com ja s’ha comentat anteriorment, és
important comptar amb les diferents adminis-
tracions i amb la societat civil per assolir una
economia local sostenible i que doni resposta
a les necessitats ciutadanes. 

Així doncs, aquest estudi és una passa més per
desenvolupar una política de foment i refor-
çament de les iniciatives vinculades a l’econo-
mia social i solidària. La finalitat d’aquest treball
no és només detectar la realitat actual, sinó di-
buixar possibles línies d’actuació per a poten-
ciar l’economia social i solidària als nostres

II .. IInnttrroodduucccciióó

7

L'economia social 
i solidària a Mallorca



8

De què parlam quan parlam d’eco-
nomia social i solidària?

L’enfocament actual de l’economia social es
comença a consolidar a mitjan dècada dels se-
tanta, quan es constitueix a França el Comitè
Nacional d’Enllaç de les Activitats Mutualistes,
Cooperatives i Associatives, el qual aprova el
1982 la Carta de l’economia social, que defi-
neix com: 

«El conjunt d’entitats no pertanyents al sector
públic que tenen un funcionament i una ges-
tió democràtics i d’igualtat de drets i deures
dels socis, practiquen un règim especial de pro-
pietat i distribució dels guanys, i empren els ex-
cedents de l’exercici per al creixement de
l’entitat i la millora dels serveis als socis i a la
societat.»

Totes les definicions d’economia social es
qüestionen la racionalitat econòmica impe-
rant (la globalització, el consumisme, la de-
pendència, la desigualtat, la insostenibilitat),
posen en dubte la lògica del sistema capita-
lista en discutir la fal·làcia de la llibertat del
mercat i pretenen l’optimització de les neces-
sitats humanes. 

Segons la Confederació Empresarial Espanyola
d’Economia Social (CEPES), «l’economia social
és una forma específica de constituir empre-
ses, que té comportaments dinàmics i àgils,
així com una presència inqüestionable en la
societat». 

Hi ha moltes definicions d’economia social i
presenten poca uniformitat. En qualsevol cas,
sempre que parlam d’entitats d’economia so-
cial, ens referim a alguns caràcters distintius

de les finalitats que persegueixen aquestes en-
titats, i també als seus models d’organització
i gestió:

• Primacia de les persones i de l’objecte
social sobre el capital

• Organització i cultura empresarial amb
vocació de gestió participativa i demo-
cràtica

• Conjunció dels interessos dels diferents
membres i de l’interès general

• Defensa i aplicació dels principis de so-
lidaritat i responsabilitat

• Autonomia de gestió i independència
dels poders públics

L’element que caracteritza aquest calaix de sas-
tre és la democràcia participativa, és a dir, la
forma en què es prenen les decisions. Per par-
lar en sentit estricte d’economia social, han de
ser els mateixos beneficiaris que tenen el po-
der de decisió i definició de les formes d’orga-
nització i els objectius de la nova empresa,
afavorint l’autogestió o l’autoajuda, però amb
consciència de solidaritat, perquè el benefici no
els quedi només a ells i repercuteixi en la
col·lectivitat en la qual es desenvolupen, en el
seu entorn social i territorial. No és tan impor-
tant la fórmula jurídica com la pràctica diària
de l’organització empresarial.

Dins aquesta família de l’economia social tro-
bam diverses formes jurídiques. Segons la insti-
tució que la defineix, trobam unes formulacions
o unes altres.

municipis. Per a aquesta comesa, és molt ne-
cessària la coordinació entre les diferents ins-
titucions, administracions i entitats implicades
en el desenvolupament sostenible i de política
econòmica i social.

Els ajuntaments són el motor principal de la po-
lítica de desenvolupament local. Aquest estudi
pretén posar de manifest quin és el coneixe-
ment i la implicació de les entitats locals en el
foment o la consolidació de les iniciatives de
l’economia social i solidària. Saber si els ajun-
taments i les entitats locals coneixen aquestes
iniciatives i les valoren com eines vàlides per
al desenvolupament local és un dels objectius
del treball que aquí es presenta. 

Posar en relleu les potencialitats d’activar ini-
ciatives que es manifesten durant l’estudi és
una altra de les finalitats principals del present
treball. Per assolir aquests objectius, serà im-
prescindible dotar de partides pressupostàries
les iniciatives que sorgeixin, ja sigui des de la
mateixa participació pública o de la privada.

El llibre que teniu a les mans s’estructura de la
manera següent. Al capítol 2 hem exposat les
característiques i les virtuts de l’economia so-
cial com espai prou important i reconegut per
a generar ocupació, tan important sempre,
però essencial en aquest temps de crisi eco-
nòmica a nivell mundial. Seguidament, al capí-

tol 3 posam de manifest la rellevància i la ne-
cessitat d’introduir les clàusules socials com ins-
trument de l’Administració pública per al reforç
i la valoració de les entitats econòmiques que
treballen per la cohesió social i el desenvolupa-
ment sostenible, amb la incorporació d’una ex-
plicació clara del que aquestes clàusules són.
Aquests dos espais inicials són a títol introduc-
tori, ja que som conscients de la complexitat
de la temàtica que aquí es treballa, i no és ob-
jecte d’aquesta publicació fer una anàlisi pro-
funda sobre el tema, sinó fer una primera
aproximació. En el capítol quart s’exposen els
objectius i la metodologia del treball de camp
que s’ha realitzat. Entre els capítols 5, 6, 7 i 8
s’expliquen les dades sorgides directament del
treball de camp realitzat a través d’entrevistes
als responsables municipals i de les mancomu-
nitats participants. 

En el capítol 9 feim al·lusió a algunes de les aju-
des i les subvencions referides directament a
l’economia social i solidària. El capítol 10 pre-
senta una breu memòria de l’evolució de l’e-
conomia social i solidària en el període 2008.
A continuació (capítol 11) es presenten unes
conclusions generals d’aquest treball de camp,
tot seguit d’unes propostes de línies de treball
amb vista al futur (capítol 12) per a impulsar
l’economia social i solidària com eina de des-
envolupament local i increment de la cohesió
social als nostres municipis i territori.
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Són empreses que compatibilitzen la viabilitat
econòmica i la seva participació en el mercat
amb el compromís social envers col·lectius amb
menys oportunitats en el mercat de treball con-
vencional. Tenen la mateixa estructura i l’or-
ganització que les empreses ordinàries. 

L’economia social, ocupació i desen-
volupament local

La importància de l’economia social a la nostra
illa és relativa, com creiem que es reflecteix en
l’estudi, però és també un aspecte important en
la constitució de la nostra riquesa, ja que repre-
senta l’1,75 %5 del producte interior brut de les
Illes Balears. De la mateixa manera, aquestes ini-
ciatives mouen un volum de personal important
a les nostres illes i són font de creació de llocs
de treball. Concretament, a les illes hi ha al vol-
tant de 9.000 persones6 ocupades en entitats de
l’economia social. Però, a més d’aquesta apor-
tació al PIB o del volum de llocs de treball que
genera, consideram de molt interès definir i ex-
plicitar els valors i els continguts d’aquestes ini-
ciatives com exemples palpables de les seves
aportacions socials, d’economia al servei de les
persones i les comunitats.

Des de les entitats de l’economia social es tre-
balla per donar visibilitat als valors que promou
l’economia social i ampliar les possibilitats de cre-
ació d’economies de nou signe que ajudin a la
diversificació del nostre model econòmic illenc.
Creiem que l’economia social i solidària neces-
sita donar-se a conèixer com a possible referent
per a la creació d’ocupació i com a instrument
fonamental per al desenvolupament sostenible
i la mateixa cohesió social de la nostra societat. 

L’economia social es caracteritza per un model
d’empresa que no es pot mesurar per la gran-
dària de l’empresa o pel sector d’activitat on
actua. Es caracteritza per l’objecte social, el res-
pecte i la participació de les persones en les de-

cisions econòmiques i de gestió, el control de-
mocràtic de les decisions, la solidaritat, el res-
pecte a l’entorn, etc. 

Des d’aquesta concepció de l’economia, es
considera que la riquesa i l’equilibri d’una so-
cietat es deuen a la seva diversitat i que l’eco-
nomia social i solidària contribueix de forma
efectiva a aquest propòsit: a millorar i reforçar
la cohesió social i la sostenibilitat, alhora que
assenyala un model d’empresa propi i aporta
un potencial elevat per a mantenir l’ocupació.
En aquests moments, l’economia social repre-
senta el 10 % del conjunt d’empreses euro-
pees, és a dir, 2 milions d’empreses que su-
posen el 6 % de l’ocupació total, segons un in-
forme de la Comissió Europea. 

És important assenyalar com l’economia social,
per les connexions i les implicacions en el des-
envolupament local, garanteix i aporta una
plusvàlua als objectius de la cohesió social. És
possibilitadora de ser un instrument no exclu-
sivament d’ocupació, sinó que també ho pot
ser com instrument al servei de la resolució de
problemes de la comunitat, ja siguin aquests
socials, ambientals, etc. Sense cap dubte, les
possibilitats de vinculació entre la societat civil
i les administracions donarien a l’economia so-
cial i solidària unes possibilitats d’interrelació i
comunicació més amplies i superadores de l’ex-
clusiu ànim de lucre de l’economia, si entenem
el lucre com un fi en si mateix.  

És necessari remetre’ns al treball de Patrícia Toia,
ponent de l’informe encomanat per la Comissió
d’Ocupació i Assumptes Socials del Parlament
Europeu, per la insistència i l’exigència de la ne-
cessitat de reconèixer els conceptes de l’econo-
mia social, de donar-los potestat jurídica euro-
pea, de reconeixement com interlocutor social,
i elevar-los a agent clau per a assolir els objec-
tius de Lisboa, entre els quals hi ha la necessi-
tat del desenvolupament local, l’esperit empre-
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Definició de les entitats que la Conselleria de
Treball i Formació qualifica de l’economia social:

1. Cooperatives

Són empreses que es basen en la propietat
conjunta dels socis cooperativistes, amb una
estructura i un funcionament democràtics. Dins
el model cooperatiu, trobam una diversitat de
fórmules d’activitat i d’interès comuna: agrà-
ries, de consum, d’habitatge, de serveis, de tre-
ball i de crèdit. En el cas de Mallorca, podem
dir que la fórmula més comuna és la coopera-
tiva de treball.

Les cooperatives es fonamenten en els valors
de l’autoajuda, l’autoresponsabilitat, la demo-
cràcia, la igualtat, l’equitat i la solidaritat, d’a-
cord amb la tradició dels fundadors. Els socis
cooperatius fan seus els valors ètics de l’hones-
tedat, la transparència, la responsabilitat i la
vocació social.

La cooperativa de treball és una societat que
constitueixen persones que s’associen per a la
realització d’activitats econòmiques i socials
d’interès comú. És una forma d’autoocupació.
Els guanys i les pèrdues es distribueixen en fun-
ció del treball i no del capital.

Els principis cooperatius són pautes mitjançant
les quals les cooperatives posen en pràctica els
seus valors:

• Adhesió voluntària i oberta

• Gestió democràtica per part dels socis

• Participació econòmica dels socis

• Autonomia i independència

• Educació, formació i informació

• Cooperació entre cooperatives

• Interès per la comunitat

2. Societats laborals 

Basades en fonaments teòrics similars al de la
cooperativa, a Espanya les societats laborals
han mostrat un potencial alt de generació
d’empreses. En aquest tipus d’empreses, el ca-
pital social pertany majoritàriament al personal
i el fet que aquest sigui soci afavoreix l’auto-
motivació a l’hora d’afrontar els projectes.
Aquestes empreses s’estructuren sobre la base
de les societats mercantils.

3. Iniciatives d’inserció

Es defineixen com estructures d’aprenentatge
temporals «de trànsit», que permeten l’accés
a l’ocupació de col·lectius desfavorits mitjan-
çant el desenvolupament d’una activitat mer-
cantil, i connecten formació i ocupació. 
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Tipologia de les entitats de l’economia social segons institucions

CEPES1 CIRIEC2 i UE MTAS3 Conselleria de 
(DG empreses) Treball i Formació4

Cooperatives Cooperatives Cooperatives Cooperatives
Societats laborals Societats laborals Societats laborals

Mutualitats Mutualitats
Fundacions i associacions Fundacions i associacions

Empreses d’inserció Iniciatives d’inserció
Treballadors autònoms

1. Confederació Empresarial Espanyola d’Economia Social. 

2. Centre Internacional d’Investigació i Informació sobre l’Economia Pública, Social i Cooperativa.

3. Ministeri de Treball i Immigració de l’Estat espanyol.

4. Entitats incloses dins el Pla director de l’economia social de la Conselleria de Treball i Formació de les Illes Balears.

5. Font: Memòria 2007 del Consell Econòmic i Social.

6. Font: Dades de la Conselleria de Treball i Formació del Govern balear.



L’economia social a Mallorca el 2008

A Mallorca, l’economia social té una conside-
rable presència en la creació de riquesa i de
llocs de treball. Així i tot, si comparam les
dades amb les d’altres territoris de l’Estat
queda molt de camí per recórrer. 

Actualment, no disposam de les dades relati-
ves a les empreses d’inserció, ja que en aquests
moments encara no s’ha desplegat el decret
llei de la nostra comunitat que en fa possible
la legalitat jurídica. Tot i això, hem de fer cons-
tar l’existència d’iniciatives d’inserció sociola-

boral diverses i bones, emmarcades dins de les
pràctiques i el pensament de les empreses
d’inserció. Moltes d’aquestes iniciatives es co-
ordinen dins de la denominació de l’economia
social i solidària, en concret dins de REAS
(Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària).
Creiem imprescindible comptabilitzar-les, tot
i la manca de definició de la figura jurídica
d’empresa d’inserció, ja que sí pertanyen i par-
ticipen en els criteris i en l’estructura organit-
zativa definida per la Conselleria de Treball
com economia social i, alhora, perquè són
aportacions positives al concepte i a la pràc-
tica de l’economia social.
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sarial, la democratització de les empreses, etc.
En definitiva, seguint l’informe de Toia, l’eco-
nomia social no podrà prosperar i aportar tot el
potencial, si no es reuneixen les condicions po-
lítiques, legislatives i operatives adequades.

Diversificar el nostre model econòmic i resol-
dre alguns dels problemes situats en aquest es-

tudi exigeixen una tria ferma per l’economia
social i solidària. Sense cap dubte, ens trobam
un potencial amb fortes possibilitats de crei-
xement. Un creixement assentat en paradig-
mes econòmics diferents dels que són habituals
i dominants en la nostra societat, on el mer-
cat i el benefici econòmic prevalen sobre qual-
sevol altre concepte o principi.
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Nombre d’empreses a Espanya
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Cooperatives

108

19.737

25.714

L’economia social en xifres

L’economia social a l’Estat espanyol l’any 20077

Tipologia Nombre d’empreses Personal 

Cooperatives 25.714 317.542
Societats laborals 19.737 124.783
Empreses d’inserció 108 1.340
Total 45.559 443.665
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7. Font: CEPES, 2007.

L’economia social a les Illes Balears l’any 20078

Tipologia Nombre d’empreses Personal 

Cooperatives 201 2.828
Societats laborals 221 1.094
Iniciatives d’inserció laboral 10 882
Total 432 4.804

xxxxxxxxx

1.2001.0008006004002000

Societats laborals

Cooperatives

278

468

1.049

908

Dones

Homes

8. Font: CEPES, 2007.



Per què les clàusules socials?

Les administracions públiques tenen una gran
importància com agents econòmics que com-
pren i contracten serveis. A la Unió Europea la
contractació de subministraments, serveis i
obres per part de les diferents administracions
suma 1,5 bilions d’euros anuals, una xifra que
representa el 16 % del producte interior brut
comunitari i més de 2.000 per habitant i any. 

Les administracions públiques constitueixen,
per tant, un dels principals motors que poden
contribuir de forma decisiva al canvi de l’eco-
nomia d’escala de productes, serveis i tecno-
logies amigables amb l’entorn i beneficiosos
socialment, així es contribuiria a fomentar can-
vis en el sector productiu per l’efecte d’arros-
segament que suposa. Paral·lelament, té un
efecte positiu sobre els preus a causa de l’am-
pliació de mercats per a productes i serveis amb
valors afegits socials.

Les clàusules socials contribueixen a la creació
i la consolidació d’iniciatives econòmiques de
producció de béns o serveis per part d’iniciati-
ves d’economia social i solidària, i a l’articula-
ció d’un mercat social basat en criteris ètics,
democràtics, ecològics i solidaris.

Què són les clàusules socials?

Entenem per clàusules socials la inclusió d’as-
pectes de tipus social en els processos de con-
tractació i compra públics. Aquests aspectes
socials poden incloure:

• La promoció d’ocupació per a persones
en situació o risc d’exclusió social 

• La promoció del consum responsable i
del comerç just 

• La promoció de productes i serveis am-
bientalment amigables 

Tipus de clàusules socials

En funció de la fase en què es produeix:

• En la fase d’admissió de sol·licituds, com a
criteri de selecció, la qual cosa implica que
només es poden contractar o comprar els
productes o els serveis que compleixen els
criteris socials contemplats en la clàusula.

• Com a requisit de solvència tècnica; per
exemple, si la inserció sociolaboral
forma part del contracte, només el
poden executar iniciatives d’inserció.

• A través d’un mercat tutelat o reser-
vat, destinant un determinat percen-
tatge de contractes a iniciatives que
contemplen els requisits de la clàusula
social.

• Mitjançant un procediment negociat i
de contracte menor, la qual cosa per-
met contractar de manera directa en
funció de criteris socials.

• En la fase de puntuació, com a criteri de
valoració. En aquest cas, les ofertes que
contemplen els criteris de la clàusula social
es veuen afavorides en la baremació que
determina l’adjudicació. 

• En la fase d’execució, com a criteri d’obli-
gació. Es tracta d’exigir unes determinades
condicions d’execució del contracte, per
exemple, la reserva d’un determinat per-
centatge de llocs de feina per a persones
en risc d’exclusió.
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En funció del tipus d’impacte social o ambien-
tal que persegueixen:

• Inclusives o d’inclusivitat laboral: promo-
ció de l’ocupació per a determinats col·lec-
tius: dones, persones amb discapacitats,
persones en situació o risc d’exclusió...

• Laborals o de qualitat de les condicions de
treball: promoció d’unes condicions labo-
rals millors (estabilitat, conciliació de feina
i família...).

• Verdes o sostenibles: promoció de la reduc-
ció de l’impacte ambiental. 

• Solidàries o de suport a la comunitat: pro-
moció de la solidaritat, el desenvolupament
i la cultura locals (comerç just, economia
social, llengua i cultura...).

• Ètiques o de gestió ètica: promoció de la
transparència empresarial, del certificat
de qualitat, de la cooperació interempre-
sarial...
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Objectius 

a. Estudiar amb les administracions locals la
situació, la realitat i les possibilitats de des-
envolupament d’iniciatives en l’àmbit de
l’economia social.

b. Esbrinar el grau de coneixement que pos-
seeixen les entitats locals de l’economia so-
cial i solidària.

c. Analitzar les possibilitats d’activar o poten-
ciar iniciatives de l’economia social a par-
tir de la situació concreta de cada territori
local.

i. Conèixer-ne les dificultats, les necessi-
tats, des del punt de vista de necessi-
tats de desenvolupament sostenible.

d. Mesurar la problemàtica que hi ha a cada
territori que ofereixi més possibilitat de
constitució de projectes econòmics, socials
i ambientals.

e. Fer un diagnòstic de situació i possibilitats
d’actuació, tant en l’àmbit local com en
àmbits superiors.

f. Obrir un espai de participació i discussió,
a nivell públic i polític, sobre el desenvolu-
pament local i l’economia social.  

Metodologia de treball

La intencionalitat d’aquest treball no és realit-
zar un estudi quantitatiu del nombre d’entitats
de l’economia social que hi ha i en quins àm-

bits treballen, sinó treballar amb les possibili-
tats i les oportunitats de fomentar iniciatives
econòmiques de caire social i solidari per donar
resposta a les necessitats dels nostres munici-
pis i les nostres comunitats. Així doncs, partim
de la premissa que les iniciatives d’aquesta
mena són agents de desenvolupament local
importants.

La metodologia de treball que s’ha seguit ha
estat la realització d’entrevistes9 a responsables
municipals per a detectar:

i. Iniciatives econòmiques i/o socials amb ac-
tuació econòmica als municipis i les man-
comunitats

ii. Tipus de relació que s’estableix entre l’Ad-
ministració local i les entitats de l’economia
social i solidària

iii. Serveis que ofereix l’Administració local en
relació amb el desenvolupament local i la
cohesió social, i si aquests s’ofereixen a tra-
vés de recursos públics i/o privats

iv. Necessitats de les administracions locals
que no es cobreixen en matèria de serveis
a la ciutadania mitjançant entitats de l’eco-
nomia social, però que s’hi podrien cobrir 

Així doncs, volem remarcar que la informació
extreta de les entrevistes fetes (i la que es pre-
senta en aquesta publicació) és fruit de les res-
postes que els mateixos responsables munici-
pals ens han facilitat. D’aquesta manera, s’ha
de fer una lectura de la informació que s’ex-
posa en els capítols posteriors com el coneixe-
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9. Vegeu l’annex 1.



MANCOMUNITAT DEL PLA: 

Algaida, Ariany, Costitx, Llubí, Lloret de Vista-
legre, Maria de la Salut, Montuïri, Petra,
Porreres, Sencelles, Santa Eugènia, Sant Joan,
Sineu i Vilafranca de Bonany.

Inicialment, exposam les entitats de l’econo-
mia social que coneixen els responsables de
la mancomunitat que han estat enquestats, i
que podrien ser eines susceptibles de treba-
llar en el foment del desenvolupament local
sostenible.
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ment que des de les entitats locals es té de les
iniciatives de l’economia social i solidària dins
el seu territori. Com ja s’ha comentat anterior-
ment, es pretén posar de manifest el coneixe-
ment o la implicació de les entitats locals amb
l’economia social i solidària. 

S’ha triat una mostra significativa del territori,
tant a municipis com a mancomunitats, per a
dur-hi a terme l’entrevista citada. Aquesta mos-
tra s’ha realitzat a partir de diferents criteris: 

• Població del municipi

• Municipi d’interior o costaner

• Municipis on hi ha iniciatives econòmi-
ques de caire social en l’actualitat

En l’enquesta realitzada, hem prestat molta
atenció a les necessitats i la viabilitat dels ter-
ritoris, ja que entenem que aquests elements
poden configurar uns espais de possibles ac-
tuacions de les entitats i les associacions de l’e-
conomia social i solidària.

Des d’aquest punt de vista, l’estudi no ha vist
necessari quantificar quins municipis tenen ne-
cessitats o problemes semblants o si les seves
viabilitats són millors o pitjors en referència a
les necessitats. No és un estudi comparatiu
entre municipis de les necessitats i les fórmu-
les que cada ens local ha trobat o es planteja
satisfer. En aquest cas, parlam de la potencia-
litat del territori per desplegar iniciatives de
desenvolupament local, d’economia social, de
sostenibilitat social, ambiental i econòmica
d’un lloc concret, d’un municipi, cosa que no

desvincula la possibilitat d’actuacions més àm-
plies, més enllà d’un municipi o dos i que po-
dria ser motiu de reflexió partint de l’acció
concreta de possibilitats futures de treball per
a cada territori.

La informació que es presenta en els capítols
posteriors s’estructura de la forma següent.
Inicialment, es planteja la visió global de la
mancomunitat (en el cas que n’hi hagi) per a,
després, concretar en una sèrie de municipis
participants en l’estudi (a partir de la mostra
significativa construïda a priori segons els cri-
teris citats abans). 

Les dades es presenten, bàsicament, de la
forma següent:

• El nombre d’entitats vinculades a l’eco-
nomia social o al tercer sector i en quins
sectors treballen en el territori que els
mateixos ens locals manifesten conèixer.

• Els serveis que l’Administració local ma-
nifesta tenir per al desenvolupament
local i la cohesió social.

• Les necessitats que els ajuntaments han
detectat i prioritzat en relació amb els
serveis i els recursos públics relatius al
desenvolupament sostenible.

Hem de dir que el treball de camp i les con-
clusions varen finalitzar el desembre de 2008.
Així doncs, és important tenir en compte el
context temporal de les dades que a continua-
ció s’exposen, així com les conclusions i les pro-
postes d’actuació.
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TIPUS D’ACTIVITAT NOMBRE D’ENTITATS

Cooperativa10 de treball associat del sector educatiu 3
Cooperativa d’alimentació 3
Cooperativa de serveis socials 1
Cooperativa de fusteria i restauració de mobles 1
Cooperativa d’activitats ambientals 1
TOTAL COOPERATIVES 9
TOTAL ENTITATS ASSISTENCIALS (no cooperatives) 4
TOTAL ENTITATS MEDIAMBIENTALS (no cooperatives) 5

Es constata un augment de cooperatives en els
darrers anys i, a més, la gran majoria en rela-
ció amb UCTAIB (Unió de Cooperatives de les
Illes Balears).

És important destacar, com entitats suscep-
tibles de ser possibles eines per a la gestió de
serveis locals pel desenvolupament sosteni-
ble del territori, les tres cooperatives del sec-
tor educatiu (escoletes), les ambientals i de
serveis socials, així com la de fusteria i restau-

ració. Òbviament, 9 cooperatives dins d’un
context de 14 pobles no és una dada per a
manifestar molta d’alegria, però és interes-
sant constatar que n’hi ha i que treballen
amb una qualitat de servei important dins el
territori.

A continuació, exposam quins serveis i recur-
sos manifesta disposar la Mancomunitat del Pla
en matèria de desenvolupament local i cohe-
sió social.11

10. D’ara en endavant, en dir cooperativa ens referirem a cooperatives de treball associat si no s’especifica res diferent.

11. Els serveis i els recursos esmentats són els que els responsables locals entrevistats específicament per a aquest estudi han
manifestat. Per aquesta raó, potser l’ens local no disposa de llistes exhaustives. 

Serveis d’ocupació • Orientació borsa d’ocupació 
• Programes formatius ocupacionals 
• Punt d’informació juvenil
• Contractes programa
• Pacte local d’ocupació

Desenvolupament local • Converses amb el SOIB per a contractacions de 6-9 mesos
• Projecte de promoció turística del Pla: rutes, ecoturisme, rutes vinícoles

Continua



En observar les dades exposades, ens criden
l’atenció dos aspectes d’interès. En primer
lloc, els que afecten ocupació o serveis socials:
residències, serveis d’ajuda a domicili (Llei de
dependència) i intervencions socials. La man-
comunitat valora aquests tres aspectes amb
prioritat màxima. No hem de fer moltes vol-
tes respecte a la relació que hi ha entre les ne-
cessitats socials plantejades i els pocs recursos
que generalment hi ha per dur-les a terme. És
de tothom conegut l’escàs finançament dels
ajuntaments en termes generals,13 i la manca
de recursos per desplegar serveis socials i pú-
blics per a la ciutadania. 

En segon lloc, sorgeix dins aquest context la
necessitat de neteja d’oficines públiques
(com en altres comunitats que després cons-
tatarem), però també la neteja de camins,
torrents... fa emergir una nova activitat: la
cura i el manteniment de parets seques i jar-
dins. Aspectes com l’artesania, l’agricultura
ecològica, les energies renovables o l’apli-
cació de noves tecnologies assumeixen una
valoració de prioritat baixa, amb l’excepció
dels serveis de transport (reiteratiu també en
altres indrets).

La Mancomunitat del Pla entén que són prio-
ritaris, en referència al foment de l’economia
social, aspectes com la formació i la sensibilit-
zació, relatius a les clàusules socials, o activar
iniciatives d’inserció social (empreses d’inser-
ció). Aquests seran reptes importants que
poden ser difícils de concretar si no es fa un
fort esforç per traspassar-los del camp de la
prioritat al de la realitat. En aquest cas, la man-
comunitat té la voluntat de vincular l’empresa
d’inserció a l’activitat de neteja, que es mar-
cava com activitat econòmica emergent. 

El fet de puntuar amb prioritat alta les activi-
tats vinculades a la Llei de dependència i la
puntuació nul·la de les seves viabilitats obeei-
xen a la lògica que cada municipi té la respon-
sabilitat de gestionar els recursos vinculats a
aquesta llei, però al mateix temps se’n detecta
un cert desconeixement. 

PETRA

Aquí trobam 4 entitats de l’economia social
que els responsables de l’ajuntament han ma-
nifestat conèixer i poden ser susceptibles de
dur a terme línies de treball de desenvolupa-
ment local sostenible.
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Les necessitats que s’han detectat a la Manco-
munitat del Pla són:12
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Foment de l’economia social • Dins aquest terreny no es du a terme cap projecte, malgrat que per 
a l’any 2009 hi ha dos possibles projectes: projecte de promoció de 
l’economia social i la creació d’una empresa d’inserció

Serveis ambientals • Recollida de residus i de voluminosos porta a porta (l’educació 
ambiental es vincula exclusivament a la recollida porta a porta de la 
recollida selectiva)

Serveis socials • Servei d’ajuda a domicili
• Treballadors socials
• Educadors socials
• Centres de dia

12. La valoració de la prioritat de les necessitats i la prioritat que es mostra al llarg de l’estudi, les han fetes els responsables
locals entrevistats en el treball de camp.

TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Ambiental Recollida selectiva de residus 1 3
Neteja d’edificis públics i privats 1 2
Neteja de camins, torrents, turons... 1 2
Cura i manteniment de jardins 2 2
Altres — —

Social Aplicació de la Llei de dependència: residències 1 —
Aplicació de la Llei de dependència: ajudes a domicili 1 —
Aplicació de la Llei de dependència: intervencions socials 1 —
Altres — —

Promoció econòmica Artesania 3 3
Agricultura ecològica 3 3
Energies renovables — —
Serveis de transports 1 2
Serveis de seguretat instal·lacions públiques 3 3
Organització de rutes gastronòmiques 2 3
Aplicació de noves tecnologies 2 3
Altres — —

Cultura i educació Patrimoni territorial 3 —
Patrimoni cultural 3 —
Educació infantil (escoletes) 3 3
Reforç escolar 2 2
Dinamització social 3 3

*1-alta;2-mitjana;3-baixa

13. Vegeu l’estudi OPL1: Finançament municipal: anàlisi de la despesa no obligatòria dels ajuntaments de Mallorca. 

Aquestes són les valoracions que es fan des
de la mancomunitat relatives a les necessitats
que s’han detectat al territori. Cada una s’ha

valorat en relació amb la prioritat de satisfer-se
i en la viabilitat de desenvolupar-se. 

TIPUS D’ACTIVITAT NOMBRE D’ENTITATS

Cooperativa agrària ramadera 1
Entitats ambientals 3

Els serveis de què disposa l’Ajuntament de
Petra en matèria de desenvolupament local i
cohesió social són els ja plantejats dins la ma-
teixa mancomunitat.

En relació amb els recursos destinats concre-
tament al desenvolupament social dins el mu-
nicipi, destaca la tasca realitzada per l’ADL

(agent de desenvolupament local), la Mostra
d’Art i Empresa, organitzada per l’Associació
d’Empresaris de Petra, i la fira anual.

En concret, entre els serveis oferts dins el
municipi hi ha una escoleta infantil privada
i un centre d’educació infantil del Govern
balear.



Les necessitats que ha detectat l’ajuntament al
municipi de Petra són:
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MANCOMUNITAT DEL NORD: 

Alcúdia, Artà, Pollença, Muro, Santa Margalida
i sa Pobla.

Les entitats de l’economia social del territori14

que ha exposat l’ens local que allà es troben són:
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TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Ambiental Recollida selectiva de residus 3 1
Neteja d’edificis públics i privats — —
Neteja de camins, torrents, turons... 1 2
Cura i manteniment de jardins — —
Altres — —

Social Aplicació de la Llei de dependència: residències 1 2
Aplicació de la Llei de dependència: ajudes a domicili 3 1
Aplicació de la Llei de dependència: intervencions socials 3 3
Mediació intercultural 2 2
Centre de descans nocturn 3 3

Promoció econòmica Artesania — —
Agricultura ecològica 3 2
Energies renovables 1 3
Serveis de transports 3 3
Serveis de seguretat instal·lacions públiques 1 3
Organització de rutes gastronòmiques 2 2
Aplicació de noves tecnologies — —
Altres — —

Cultura i educació Patrimoni territorial 3 2
Patrimoni cultural 3 2
Reforç escolar 3 3
Dinamització social 3 2

*1-alta;2-mitjana;3-baixa

La prioritat i la viabilitat es reflecteixen una mica
diferents en relació amb la Mancomunitat del
Pla, encara que en alguns casos coincideixen i
s’accentuen. Les necessitats de caire ambien-
tal són menys agudes, excepte en els aspectes
relatius a la neteja de camins, torrents i turons.

En relació amb la promoció econòmica, les
energies renovables es valoren més prioritàries
que en el cas de la Mancomunitat del Pla, en-
cara que també posen a la balança el cost de
l’impacte que aquestes puguin produir.
L’organització de rutes gastronòmiques també
es valora necessària, encara que es puntualitza

que cal estudiar-ne la viabilitat econòmica
abans de posar-les en funcionament.

Quant a l’economia social, des de l’ajuntament
marquen la importància d’introduir les clàusu-
les socials en els processos de contractació pú-
blica de serveis i recursos. La realització
d’iniciatives vinculades a la política i els serveis
derivats de la Llei de dependència serien un
bon espai per a incloure aquest tipus de clàu-
sules. Al mateix temps s’insisteix (com en la
resta de la mancomunitat) en la necessitat d’un
servei públic mancomunat de seguretat per a
les instal·lacions públiques. 

VVII ..  LLaa MMaannccoommuunniittaatt ddeell NNoorrdd ii  AArrttàà

TIPUS D’ACTIVITAT NOMBRE D’ENTITATS

Cooperativa del sector ramader 1
Cooperativa del sector agrari 2
Cooperativa de serveis de bugaderia 1
Cooperativa de fusteria 1
Cooperativa d’activitats ambientals
TOTAL COOPERATIVES 5
TOTAL ENTITATS ASSISTENCIALS (no cooperatives) 4
TOTAL ENTITATS MEDI AMBIENT (no cooperatives) 10

Tot i que la mancomunitat no presta molts dels
serveis que a continuació s’exposen, hem con-
siderat important posar en relleu els recursos
que es tenen a la zona nord de l’illa en matè-
ria de desenvolupament local i cohesió social.

En aquest sentit, els serveis són diversos i es
pot dir que la zona nord té serveis de suport a
l’ocupació, inclòs algun servei de formació. En
matèria de desenvolupament local es treballa
de forma centralitzada des dels ADL de la zona.

És important ressaltar que l’economia social és
gairebé desconeguda per part d’aquesta
Administració local, fins i tot s’arriba a confon-
dre aquest concepte amb aspectes d’ajuda o
de suports solidaris o de cooperació (és a dir,
ONG i associacions amb finalitats socials).

Dins els serveis socials ens informen que es dis-
posa d’algunes residències i uns autobusos per
a la mobilitat de persones amb dificultats, entre
altres serveis. Òbviament, cada ajuntament
compta amb el propi servei social, que està for-
mat per una persona o dues que fan la feina
de treballadores socials.

Alguns ajuntaments de la zona nord mantenen
relació amb l’Institut Balear de la Dona per a
dur a terme determinades actuacions.

Per altra banda, lògicament el turisme és un
factor d’atenció important a la zona i va des de
l’elaboració de guies turístiques i serveis, a ofi-
cines o projectes de promoció.

14. D’ara en endavant, la informació que apareix als quadres que es presenten per a cada territori analitzat fa referència a
les entitats i les activitats que l’ajuntament o la mancomunitat coneix i identifica a l’enquesta realitzada en el treball de
camp anteriorment esmentat.



lidària dins el municipi, però hem de dir que no
per això aquesta administració no treballa amb
entitats de l’economia social, en concret amb
una fundació i una societat laboral.

Les relacions de l’ajuntament amb les entitats
es concentren en ajudes i subvencions, per una
banda, i la contractació directa, per l’altra. En

aquesta segona modalitat, en la contractació
directa, s’usen les clàusules socials dins del
context de les relacions entre ajuntaments i en-
titats.

Els serveis que es presten des de l’ajuntament
en relació amb el desenvolupament local i la
cohesió social són diversos.
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El que té més interès per als objectius d’aquest
estudi se situa en les possibilitats de desenvo-
lupament d’iniciatives dins el marc de l’econo-
mia social i solidària. Dintre d’aquest espai, i
sense entrar encara en valoracions, voldríem

destacar alguns aspectes recollits en el treball
de camp. S’han detectat diversos espais que
poden possibilitar accions per a fomentar l’e-
conomia social en aquesta zona, font de les ne-
cessitats dels municipis i les seves comunitats. 
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Serveis ambientals • Recollida selectiva
• Neteja d’oficines públiques
• Neteja de platges 

Serveis socials • Residències
• Serveis d’ajuda a domicili
• Integració i mediació cultural

Promoció econòmica • Artesania
• Agricultura ecològica
• Energies renovables
• Organització de rutes gastronòmiques
• Aplicació de noves tecnologies

Cultura i educació • Patrimoni territorial, etnològic i cultural
• Educació infantil

D’entre tots aquests aspectes, els diferents
municipis de la Mancomunitat del Nord re-
marquen, com element destacable de la pos-
sible intervenció de l’economia social, la
constitució de tota una sèrie de continguts tu-
rístics per a la mancomunitat, que ajudin i en-
forteixin la comunitat com un entorn diver-
sificat i atractiu per al turisme –treballar més
enllà de l’estereotip de sol i platja. Un altre as-
pecte que s’assenyala amb força és la compra
i la contractació ètica (consum responsable)
com a fórmula per al desenvolupament local,
i també generar una política i unes actuacions
compromeses amb l’entorn i la cohesió social. 

Les idees més rellevants en relació amb els mu-
nicipis del nord són les següents:

• És necessari destacar que els serveis so-
cials als municipis d’aquesta mancomu-
nitat són importants. Les corporacions
locals han incrementat amb conscièn-
cia i recursos aquesta àrea.

• És important ressaltar l’absència d’inicia-
tives econòmiques vinculades a l’àmbit
de l’economia social, així com la manca
d’iniciatives d’inserció laboral, el que po-
dríem denominar empreses d’inserció.

• Tots els municipis desconeixen un ins-
trument tan necessari per a la inserció
laboral i per afavorir els centres i inicia-
tives socials, com són les clàusules so-
cials, llevat d’Artà.

• Crida l’atenció la similitud de proble-
mes en què coincideixen els diversos
municipis d’aquesta zona (residus, ne-
teja de platges i edificis, observació del
territori com una globalitat turística,
etc.), tot i així, molts no es coordinen
o mancomunen.

ARTÀ

No podem destacar que hi hagi iniciatives eco-
nòmiques en l’àmbit de l’economia social i so-

Serveis d’ocupació • Borsa de treball
• Informació sobre formació
• Itineraris de formació individualitzada
• Itineraris d’inserció laboral

Serveis de desenvolupament local • Estudi sobre nous jaciments d’ocupació
• Protocols i procediments per a la implicació dels actors en 

el desenvolupament local
• Suport tècnic a empreses, associacions i particulars
• Assessorament per a la constitució d’associacions
• Gestió i control dels projectes de l’ajuntament

Serveis educatius • Promoció de la salut
• Educació per la pau
• Coneixement de l’entorn

Economia social i solidària • No hi ha cap línia de suport ni cap orientació encaminada 
a aquesta possibilitat de constitució

Els serveis que necessiten recursos de contrac-
tació específica externa a l’Administració local,
és a dir, els serveis externalitzats, es concre-
ten en:

• Escoleta infantil de 0-3 anys, que es
gestiona mitjançant una comunitat de
béns

• Centre jove, que gestiona una funda-
ció i que fa activitats de dinamització

• Servei de menjar a domicili, que ges-
tiona una societat laboral

Les necessitats que s’han detectat al municipi
d’Artà són:

TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Ambiental Recollida selectiva de residus 3 3
Neteja d’edificis públics i privats 3 2
Neteja de platges 3 2
Cura i manteniment de jardins 3 2
Altres — —

Social Aplicació de la Llei de dependència: residències 1 1
Aplicació de la Llei de dependència: ajudes a domicili 2 1
Aplicació de la Llei de dependència: intervencions socials — —
Altres — —

Promoció econòmica Artesania 2 3
Agricultura ecològica 3 3
Sector nàutic 3 3
Aplicació de les noves tecnologies (TIC) 2 2

Continua



L’Ajuntament d’Artà ha manifestat que els ins-
truments necessaris perquè la iniciativa econò-
mica de caràcter social o ambiental es desen-
volupi són: la compra i la contractació ètica, les
iniciatives d’inserció laboral, l’aplicació de clàu-
sules socials a les contractacions, i els ajuts i les
subvencions. D’aquesta forma es considera
que és important invertir un bon grapat de re-
cursos per a fomentar l’increment de les inicia-
tives vinculades a l’economia social i solidària. 

Les necessitats que es detecten susceptibles de
treballar des de l’economia social són variades
i en diversos àmbits.

En primer lloc, les necessitats ambientals es va-
loren amb prioritat baixa. No obstant això, se
les valora amb un grau mitjà - baix quan par-
lam de possibilitats de viabilitat d’execució.
Lògicament, aquest podria ser un possible filó
d’accions o activitats, així com de constitució
d’algun projecte d’economia social o d’empre-
ses d’inserció.

Les necessitats dins el camp social, com ara les
accions derivades de la Llei de dependència,
són altes, tant en prioritat com en viabilitat, en-

cara que es concreten bàsicament en residèn-
cies i ajudes a domicili. Aquest també seria un
camp d’interès per al desenvolupament dels
serveis socials i l’economia social.

Referent a la promoció econòmica, aquesta es
mou dins un camp de menys importància pel
que fa a la valoració de prioritat i viabilitat. 

En termes de cultura i educació, quasi totes les
necessitats són prioritàries. No obstant això,
perden una mica de força en la viabilitat. Tot
i això, n’hi ha algunes d’un interès molt im-
portant per a l’economia social, tant en prio-
ritat com en viabilitat: les escoletes en podria
esser un, però el patrimoni territorial és també
un element que s’ha d’estudiar, així com al-
guns dels observats en la Llei de dependència,
com és l’ajuda a domicili. S’ha de recordar
que, igual que la mancomunitat, s’insisteix en
la compra i la contractació ètica com un ins-
trument necessari. Per un altre costat, s’ha de
destacar que Artà té un coneixement i una
pràctica més bons que la resta de municipis
del nord de temes fonamentals per a l’econo-
mia social i solidària, com les clàusules socials
o la inserció laboral.

26

MANCOMUNITAT DEL RAIGUER: 

Alaró, Binissalem, Búger, Campanet, Consell,
Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, Marratxí, Santa
Maria del Camí i Selva.

Les entitats de l’economia social del territori:
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TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Promoció econòmica Producció d’energies renovables 2 3
Serveis de transport 2 2
Serveis de seguretat instal·lacions públiques 2 2
Organització de rutes gastronòmiques 3 3
Altres — —

Cultura i educació Patrimoni territorial 1 2
Patrimoni cultural 1 2
Educació infantil (escoletes) 1 1
Reforç escolar 1 1
Dinamització social 2 2
Altres — —

*1-alta;2-mitjana;3-baixa

VVIIII ..  LLaa MMaannccoommuunniittaatt ddeell RRaaiigguueerr,,  
ii  AAllaarróó,,  IInnccaa ii  MMaarrrraattxxíí

TIPUS D’ACTIVITAT NOMBRE D’ENTITATS

Cooperativa del sector ramader 1
Cooperativa del sector agrari 3
Cooperativa d’ensenyament 4
Cooperativa de comerç 3
Cooperativa d’activitats ambientals 1
Cooperativa d’altres serveis 1
TOTAL COOPERATIVES 13
TOTAL ENTITATS ASSISTENCIALS (no cooperatives) 6
TOTAL ENTITATS MEDIAMBIENTALS (no cooperatives) 16
SOCIETATS LABORALS 9
ENTITATS SOCIOCULTURALS 5

Els serveis que es troben a la zona de la Man-
comunitat del Raiguer són diversos i amplis en
relació amb el desenvolupament local i la co-
hesió social. Entre d’altres, trobam els serveis
d’ocupació, orientació i borsa de treball, els
programes formatius i els punts d’informació
juvenil, així com el Pacte Local d’Ocupació.

Els ADL de la Mancomunitat es concentren en
dos aspectes d’interès per a aquest estudi: el
projecte de promoció turística i les rutes turís-
tiques de la zona.

En relació amb els serveis ambientals, es treba-
llen alguns aspectes de l’educació ambiental i
la recollida de residus porta a porta. 

Pel que fa als serveis socials, es disposa de l’a-
juda a domicili, un grup de persones treballa-
dores i educadores socials, i un centre de dia.

El foment de l’economia social es concreta en
l’àmbit de la promoció de cooperatives i un
projecte d’empresa d’inserció per a l’any 2009.
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La prioritat, quant a les necessitats ambien-
tals, són clares: de les 4 que es comenten, 3
tenen prioritat màxima i 1, prioritat mitjana.
El tema és rellevant en els serveis socials, ja
que en dos dels casos es manifesten prioritats
elevades.

Les prioritats en promoció econòmica són, en
general, menors. L’artesania, l’agricultura eco-
lògica i les energies renovables són de priori-
tat baixa, en canvi es consideren una mica més
prioritàries les rutes gastronòmiques.

El que interessa en aquest cas és la prioritat del
servei de transport, que també és una neces-
sitat en altres zones. Està clar que hi ha una

manca de comunicació, tant cap a Palma com
amb altres municipis propers. També és impor-
tant destacar l’alta priorització de l’aplicació de
les noves tecnologies, un àmbit no gens menys-
preable com a font de treball per a entitats de
l’economia social, entre d’altres.

Aquesta mancomunitat torna a insistir en les
clàusules socials i a posar en marxa iniciatives
d’inserció (empreses d’inserció) com a font de
foment de l’economia social. 

En aquest territori, s’ha duit a terme una inves-
tigació concreta un poc més àmplia centrada
en tres localitats: Alaró, Inca i Marratxí.
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TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Ambiental Recollida selectiva de residus 1 1
Neteja d’edificis públics i privats 1 2
Neteja de camins, torrents, etc. 1 2
Cura i manteniment de jardins 2 2
Altres — —

Social Aplicació de la Llei de dependència: residències 1 —
Aplicació de la Llei de dependència: ajudes a domicili 3 —
Aplicació de la Llei de dependència: intervencions socials 1 —
Altres — —

Promoció econòmica Artesania 3 1
Agricultura ecològica 3 1
Sector nàutic — —
Aplicació de les noves tecnologies (TIC) 1 1
Producció d’energies renovables — —
Serveis de transport 1 2
Serveis de seguretat instal·lacions públiques 3 3
Organització de rutes gastronòmiques 2 1
Altres — —

Cultura i educació Patrimoni territorial 3 —
Patrimoni cultural 3 —
Educació infantil (escoletes) 3 3
Reforç escolar 2 2
Dinamització social 3 3
Altres — —

*1-alta;2-mitjana;3-baixa

Les necessitats detectades a la Mancomunitat
del Raiguer són:

ALARÓ

En relació amb el municipi d’Alaró, només
podem destacar que hi ha tres entitats que tre-
ballen aspectes ambientals. 

Els serveis de l’ajuntament relacionats amb el
desenvolupament local són diversos:

Serveis d’ocupació • Servei d’ocupació i orientació laboral
• Serveis de desenvolupament local
• Tècnic ADL 
• Fira d’artesans

Serveis ambientals • La gestió de punts verds 
• Neteja de carrers

Serveis socials • Servei d’ajuda a domicili
• Atenció psicosocial

Serveis culturals • Varietat d’activitats, des de certàmens fins a  exposicions
Serveis educatius • Escoletes públiques

• Educació per a persones adultes
• Punts d’informació juvenil

Economia i social solidària • Suport a l’associació de drets humans local

Les necessitats detectades al municipi d’Alaró són:

TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Ambiental Recollida selectiva de residus 2 2
Neteja d’edificis públics i privats 3 3
Neteja de camins, torrents i voreres 2 1
Cura i manteniment de jardins 1 2
Manteniment elements patrimonials de pedra — —

Social Aplicació de la Llei de dependència: residències — —
Aplicació de la Llei de dependència: ajudes a domicili 3 3
Aplicació de la Llei de dependència: intervencions socials 3 3
Mediació intercultural — —
Centre de dia — —

Promoció econòmica Artesania 1 2
Agricultura ecològica 2 2
Sector nàutic — —
Aplicació de les noves tecnologies (TIC) 2 1
Producció d’energies renovables 2 2
Serveis de transport 3 3
Serveis de seguretat instal·lacions públiques — —
Organització de rutes gastronòmiques — —
Servei d’interpretació i educació mediambiental 1 1

Cultura i educació Patrimoni territorial 1 1
Patrimoni cultural 1 1
Educació infantil (escoletes) — —
Reforç escolar 2 3
Dinamització social 3 2
Altres — —

*1-alta;2-mitjana;3-baixa



Observem que, per una banda, la cura i el man-
teniment de jardins tenen una prioritat elevada,
encara que siguin amb viabilitat mitjanes, men-
tre que, per l’altra, la recollida selectiva té una
valoració i una viabilitat mitjana. I aquests són
dos aspectes importants dins el camp dels ser-
veis anomenats ambientals.

En relació amb els serveis socials, les necessi-
tats són valorades amb una puntuació baixa.
No es considera prioritària aquesta branca dels
serveis al municipi d’Alaró.

L’ajuntament ha manifestat que s’ha de treba-
llar en la promoció econòmica del municipi. Un
servei que destaca en el camp de la promoció
del municipi és un servei d’interpretació d’edu-
cació ambiental, considerat font de recursos
per al desenvolupament econòmic del territori.
En relació amb les prioritats, la formació i la
sensibilització són bàsiques i es recomana
també l’ús de les clàusules socials. Per altra
banda, destaca la preocupació de constituir
uns serveis públics de promoció empresarial
pública.

El patrimoni assumeix el valor màxim de prio-
ritat pel que fa a l’aspecte cultural, tant el pa-
trimoni territorial com el cultural, a més, amb
viabilitat alta.

Les prioritats en relació amb l’economia social
i el tercer sector se situen en la formació i la
sensibilització, així com a introduir clàusules so-
cials estandarditzades en els processos de con-
tractació des de l’administració i a tenir una
sistema de subvencions i ajudes en l’economia
social. És important destacar que manca un
servei públic de promoció empresarial.

Un altre aspecte important al municipi d’Alaró
és que no hi ha entitats ni prou coneixement
de l’economia social i solidària, cosa que pot
comportar, sovint, confondre-la amb els drets
humans (com es reflecteix en el quadre de ser-
veis anterior on se situa el suport a una asso-
ciació com un recurs per a l’economia social i
solidària). Lògicament, en aquest estudi parlam
d’una no-vinculació directa entre els dos con-
ceptes, encara que popularment (cosa que s’ha
reafirmat en el treball de camp) es confonen.

INCA

Al municipi d’Inca, hi trobam 2 cooperatives de
treball i dues fundacions. 

Els serveis que es presten des de l’ajuntament
i són susceptibles per a aquest estudi són les
següents. 
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Serveis d’ocupació15 • 2 serveis d’orientació laboral
• 2 escoles - taller
• 2 tallers d’ocupació
• Accions formatives per a les persones en atur

Serveis ambientals • L’Agenda 21 local (des de l’A21L, es dur a terme un Pla d’acció 
anual amb el diagnòstic mediambiental, social i econòmic corresponent)

• La recollida selectiva orgànica
• Neteja de parcs i jardins  

Serveis socials • Serveis a domicili
• Tramitació i informació de residències
• Serveis socials

Serveis culturals • Es realitza tot un seguit d’actes culturals com, cursos de català, 
exposicions, teatre, etc.

Economia social i solidària • Fires i mercats (Dijous Bo)

Destaca, una vegada més, la poca presència
d’entitats que treballin la inserció laboral. Vo-
lem remarcar dins aquest terreny l’entitat Es
Garrover, que treballa amb persones amb pro-
blemes mentals, o la delegació de la Fundació
Deixalles, amb la tasca amb persones desfa-
vorides socialment i d’inserció laboral. S’han de
constatar els bons resultats dels serveis d’ocu-
pació, amb un 70 % d’èxit ocupacional, que
es considera bastant significatiu. 

També s’ha de ressaltar que el foment de l’e-
conomia social es confon amb accions de pro-
moció empresarial-comercial, però no amb una
política real de promoció de l’economia social

específica. Òbviament, les fires i altres activi-
tats poden ajudar l’economia social, encara
que ens consta que aquesta hi participa de ma-
nera molt testimonial.

Les relacions entre l’ajuntament i els recursos
dels serveis externalitzats són bàsicament de
contractació directa i concurs públic. La mit-
jana de valoració dels serveis externalitzats és
satisfactòria i les intencions són renovar con-
tractes actuals, i fins i tot ampliar-los.

Les necessitats detectades al municipi d’Inca
són:

15. S’ha de destacar que els serveis d’orientació laboral indiquen una inserció del 70 %, segons les dades del mateix
ajuntament.

TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Ambiental Recollida selectiva de residus 2 3
Neteja d’edificis públics i privats — —
Neteja de platges — —
Cura i manteniment de jardins 1 3
Altres — —

Social Aplicació de la Llei de dependència: residències 1 3
Aplicació de la Llei de dependència: ajudes a domicili 1 3
Aplicació de la Llei de dependència: intervencions socials 1 —
Altres — —

Promoció econòmica Artesania — —
Agricultura ecològica — —
Sector nàutic 3 —
Aplicació de les noves tecnologies (TIC) 2 —
Producció d’energies renovables 2 —
Serveis de transport 3 —
Serveis de seguretat instal·lacions públiques 1 —
Organització de rutes gastronòmiques — —

Cultura i educació Patrimoni territorial — —
Patrimoni cultural 1 —
Educació infantil (escoletes) 1 3
Reforç escolar 2 —
Dinamització social 1 3
Altres — —

*1-alta;2-mitjana;3-baixa

Les necessitats ambientals, quant a la prioritat,
són poques: recollida selectiva amb una prio-
ritat mitjana, manteniment de jardins amb
prioritat alta, però es considera amb viabilitat
mínima dur-ho a terme. 

Quant a les socials, les necessitats són altes i
van des de neteja d’edificis fins a aplicació de
la Llei de dependència en els tres aspectes: re-
sidència, ajudes a domicili i intervenció social
com a tal. No obstant això, la viabilitat és baixa
a les tres possibilitats.



Els serveis que s’exposen es materialitzen mit-
jançant diferents modalitats de gestió. Alguns
es gestionen íntegrament des del sector públic
i d’altres es troben externalitzats a diferents en-
titats, associacions, empreses autònomes, etc.

Des de l’òptica d’aquest estudi, trobam tres en-
titats amb un valor molt important per al des-
envolupament local al municipi: Cooperativa
Cucavela (amb una activitat d’educació am-
biental), INTRESS (associació de serveis socials)
i AMADIP ESMENT (fundació que treballa el
manteniment de jardins).

Volem esmentar alguns fets que es constaten
al municipi. En primer lloc, els serveis ambien-

tals, que gaudeixen d’una veritable dedicació
i valoració. En segon lloc, el servei d’atenció a
persones emprenedores, l’eix fonamental de
desenvolupament local del qual es concreta en
un punt d’informació, pot ser un bon eix de
desenvolupament d’iniciatives vinculades a l’e-
conomia social. Òbviament, això no és més que
una possibilitat teòrica que no té més valor que
l’oportunitat de comentar-la. En general,
creiem que no és excessiu dir que el nivell de
serveis que es despleguen tenen una bona con-
sideració, així com un nivell de contractació
amb entitats de l’economia social i solidària
considerable.

Les necessitats detectades al municipi de
Marratxí:
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En promoció econòmica, la necessitat que ma-
nifesta prioritat és la seguretat en les instal·la-
cions públiques. Es valoren amb un nivell mitjà
les energies renovables i l’aplicació de noves tec-
nologies. Però la viabilitat d’aquest apartat de
promoció econòmica no es du a terme i les seves
possibilitats són bastant difícils si no es compta
amb pressupostos concrets i voluntat política.

En l’àmbit de la cultura i l’educació, s’ha de des-
tacar que es detecten diverses necessitats amb
prioritat màxima: patrimoni cultural, escoletes,
dinamització social i, amb menys puntuació, el

reforç escolar. Tot i considerar-se prioritàries, la
viabilitat d’aquestes necessitats és baixa. 

Els instruments necessaris perquè les iniciatives
econòmiques de l’economia social es duguin a
terme es concreten en: aplicació de clàusules
socials, generar iniciatives d’inserció laboral,
ajudes i subvencions, i la compra i la contrac-
tació ètiques i de consum responsable.

MARRATXÍ

Les entitats de l’economia social del territori:
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TIPUS D’ACTIVITAT NOMBRE D’ENTITATS

Cooperativa d’ensenyament 1
Cooperativa de comerç 3
Cooperativa de reparació de vehicles 1
Cooperativa de la indústria alimentària 1
Cooperativa d’instal·lacions tèrmiques 1
TOTAL COOPERATIVES 8
SL de comerç 2
SL d’indústria 2
SL de serveis 5
SOCIETATS LABORALS 9

Els serveis de l’Administració local d’aquest mu-
nicipi que treballen pel desenvolupament local
i la cohesió social són de diferent naturalesa.

Serveis socials • Assessorament a diversos nivells
• Reunions bimensuals amb els presidents d’associacions de gent gran
• Assessorament psicològic a persones majors
• Suport familiar i social
• Servei domiciliari
• Centre de dia
• Formació aula majors
• Formació informàtica
• Tallers de memòria

Serveis culturals • Festes de sant Marçal
• Fira del Fang
• Biennal Internacional de Ceràmica
• Escola de música
• Escola municipal de ceràmica

Economia social i solidària • Suport a les associacions juvenil i educatives

Serveis d’ocupació • Agència de col·locació
• Programes mixtos de formació
• Dos tallers d’ocupació
• Segellament de la tarja del SOIB
• Formació ocupacional

Serveis ambientals • Formació, mitjançant el SOIB
• Separació i recollida de residus voluminosos, i també recollida dels de poda
• Cursos de compostatge domèstic
• Setmana del Dia de medi ambient
• Campanyes ciutadanes de sensibilització

Desenvolupament local • Estudi de la població immigrant al municipi
• Gestió de qualitat
• Arxiu i emmagatzemament de material documental
• Servei d’atenció a emprenedors amb un punt d’informació empresarial a 

les empreses inscrites a l’àrea d’indústria, turisme o comerç. Des 
d’aquest punt, s’informa d’ajudes, subvencions, ajudes per als tràmits, 
programes de consolidació empresarial, plans d’empresa, etc.

Continua

TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Ambiental Recollida selectiva de residus — —
Neteja d’edificis públics i privats — —
Neteja de platges — —
Cura i manteniment de jardins — —
Altres: servei de manteniment de camins rurals 1 2

Social Aplicació de la Llei de dependència: ajudes a domicili — —
Aplicació de la Llei de dependència: intervencions socials — —
Cursos i tallers diversos per a gent gran 1 2
Cursos d’apropament dels majors a les noves tecnologies 2 2
Projectes de relacions intergeneracionals 2 3
Servei a domicili per a persones autònomes 
amb necessitats puntuals 2 3
Aules d’experiència: associació sense ànim de lucre 
formada per jubilats que de forma voluntària ofereixen 
l’experiència i el coneixement en matèries diverses 3 2

Continua
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Les entitats de l’economia social del territori:
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En relació amb els serveis ambientals, s’ha de
constatar que se centren en el servei de man-
teniment de camins rurals, de prioritat alta i via-
bilitat mitjana. Es dóna per fet que els altres
aspectes que s’esmenten estan coberts i no for-
men part de les necessitat més prioritàries.

Pel que fa als serveis socials, tenen prou impor-
tància els vinculats a les noves tecnologies, els
cursos per a persones grans, etc. Tot i així la prio-
ritat del municipi no és en aquesta àrea social. 

Dins del context de la promoció econòmica
s’amplia el camp, que va des de l’artesania fins
a les rutes turístiques, passant per l’aplicació
de les noves tecnologies, l’organització de
rutes, el foment d’indústries de productes tí-
pics de Marratxí, la producció d’energies re-
novables. Totes assumeixen prioritat i viabilitat
màximes.

Hi ha diverses prioritats en relació amb la cul-
tura i l’educació. L’escoleta municipal de ges-
tió externa, l’escola d’estiu per a joves i el
reforç escolar assumeixen prioritat i viabilitat
màximes. És important destacar la necessitat
manifestada de la gestió d’un futur Institut
Municipal d’Esports. 

Des del mateix Ajuntament de Marratxí es con-
sidera important potenciar l’ús de la compra-
contractació ètica i l’aplicació de les clàusules
socials a les contractacions per donar suport a
iniciatives de l’economia social i activar-les com
a font de desenvolupament i cohesió social.
També manifesten que és necessària la crea-
ció d’ajuts i subvencions específiques per a les
persones emprenedores en aquest tipus d’ini-
ciatives. Tot i així, no es manifesta la necessi-
tat de crear espais i oportunitats d’inserció
laboral.
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TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Promoció econòmica Artesania
Organització de rutes turístiques per olleries i empreses 
de ceràmica del municipi 1 2
Agricultura ecològica 2 3
Sector nàutic
Aplicació de les noves tecnologies (TIC) 1 1
Producció d’energies renovables 1 1

Serveis de transport Serveis de seguretat instal·lacions públiques 1 1
Organització de rutes gastronòmiques — —
Organització de rutes productes típics de Marratxí — —

Cultura i educació Patrimoni cultural — —
Educació infantil (escoletes) — —
Reforç escolar 1 2
Dinamització social — —
Escoleta municipal amb gestió externa 1 1
Activitats extraescolars per a infants entre 3-14 anys 1 1
Escola d’estiu per a joves entre 12-17 anys 1 1
Serveis de gestió de la formació per fer el seguiment de 
cursos, llogar instal·lacions i oferir una borsa de 
treball de professors 2 2

Esports Gestió d’un futur Institut Municipal d’Esports 1 1

*1-alta;2-mitjana;3-baixa

VVIIIIII .. MMuunniicciippiiss eessppeeccííffiiccss::  CCaappddeeppeerraa,,  
PPuuiiggppuunnyyeenntt,,  EEssppoorrlleess ii  SSóólllleerr 

TIPUS D’ACTIVITAT NOMBRE D’ENTITATS

TOTAL COOPERATIVES 2
TOTAL ENTITATS DE SERVEIS SOCIALS 1
TOTAL ENTITATS MEDIAMBIENTALS 2

Els serveis de l’administració per al desenvolu-
pament local i la cohesió social són:

Serveis d’ocupació • Servei d’ocupació
Serveis ambientals • Agenda local 21: diagnosi i Pla d’acció

• Recollida de residus sòlids i matèries perilloses
• Cursos de formació d’agricultura ambiental ecològica

Desenvolupament local • Agent de desenvolupament local
• Oficina d’Informació Turística

Serveis socials • Treballadors familiars
• Servei d’ajuda a domicili
• Treballadors socials

Serveis culturals i educatius • Mediador cultural 
• Teatre
• Publicacions mensuals
• Activitats d’associacions i fundacions puntuals
• Escoletes públiques
• Escola d’estiu no permanent

Economia social i solidària • Dinamització
• Subvencions

Quant a les contractacions d’aquests serveis,
a més de la gestió del mateix ajuntament o
del Consell de Mallorca, voldríem destacar al-
gunes contractacions a entitats vinculades a
l’economia social: tres serveis estan gestionats
per societats laborals, 2 per associacions sense
ànim de lucre, i una cooperativa, en aquest 

cas mitjançant el Consorci per la Dependència
de la CAIB.

Trobam, en aquest municipi, un problema que
es repeteix a altres indrets: confondre l’econo-
mia social i el seu suport amb el concepte de sub-
venció o dinamització social. Òbviament, aquests



Segons l’Ajuntament de Capdepera, és impor-
tant insistir en les clàusules socials per a les
contractacions públiques amb la finalitat de fo-
mentar l’economia i la cohesió socials. 

Dins les necessitats ambientals del municipi, les
prioritats són baixes; un poc prioritària trobam
la neteja d’edificis públics.

En serveis socials es continua amb una valora-
ció baixa i, lògicament, la seva viabilitat també.
No obstant això, les necessitats de promoció

econòmica augmenten a nivells mitjans. Tro-
bam una necessitat prioritària, la promoció de
l’artesania, amb una viabilitat alta. Per altra
banda, també crida l’atenció la necessitat d’un
servei de transport, així com la necessitat de
crear rutes gastronòmiques.

La promoció econòmica té una importància
bàsica en camps com artesania, serveis de
transport i organització de rutes gastronòmi-
ques, però els segueixen l’agricultura ecolò-
gica, el sector nàutic, les energies renovables,
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darrers conceptes són possibles mitjans per al
suport a l’economia social, però en si mateixos
no signifiquen implícitament una promoció de
l’economia social, la qual és possible mitjançant
la contractació de serveis. És d’interès que es
comptabilitzi l’A21L com un instrument d’«ac-

tivitats ambientals», ja que aquestes també
poden esser compatibles amb futures activitats
vinculades a l’economia social i solidària. 

Les necessitats detectades al municipi de Cap-
depera:
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TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Ambiental Recollida selectiva de residus 3 3
Neteja d’edificis públics i privats 2 2
Neteja de platges 3 2
Cura i manteniment de jardins 3 3
Altres — —

Social Aplicació de la Llei de dependència: residències 3 3
Aplicació de la Llei de dependència: ajudes a domicili 3 3
Aplicació de la Llei de dependència: intervencions socials 3 3
Mediació intercultural 3 3
Ampliació d’àrees municipals 2 2

Promoció econòmica Artesania 1 1
Agricultura ecològica 2 2
Sector nàutic 2 2
Aplicació de les noves tecnologies (TIC) — —
Producció d’energies renovables 2 2
Serveis de transport 1 2
Serveis de seguretat instal·lacions públiques 3 3
Organització de rutes gastronòmiques 1 2
Guiatges i rutes turístiques 2 1

Cultura i educació Patrimoni territorial 1 1
Patrimoni cultural 1 2
Educació infantil (escoletes) 1 2
Reforç escolar 1 2
Dinamització social 1 2
Creació d’un centre de reforç escolar a Capdepera 1 3

*1-alta;2-mitjana;3-baixa

etc. Aquests són camps sobre els quals val-
dria la pena reflexionar i estudiar per veure’n
les possibilitats de desenvolupament en el
futur.

A cultura i educació, aspectes com el patri-
moni territorial i cultural i l’educació infantil
assoleixen prioritat màxima. S’ha d’afegir a

aquestes necessitats la creació d’un centre de
reforç escolar. Així mateix, l’ajuntament co-
menta la necessitat de crear un centre social
local a Capdepera.

PUIGPUNYENT

Les entitats de l’economia social del territori:

TIPUS D’ACTIVITAT NOMBRE D’ENTITATS

TOTAL ENTITATS MEDIAMBIENTALS 3

Els serveis que l’ajuntament posa específicament
a disposició del desenvolupament local són:

Serveis d’ocupació • Servei d’ocupació
Serveis ambientals • Agenda local 21: diagnosi i Pla d’acció

• Recollida de residus sòlids i matèries perilloses
• Cursos de formació d’agricultura ambiental ecològica

Serveis ambientals • L’Agenda 21 local
• Programa de residus, aigua i energia

Serveis socials • Treballadors socials
Serveis culturals i educatius • Biblioteca

• Escola d’adults
• Escola de joves
• Patronat de cultures
• Escola municipal d’educació infantil i primària

Tots els serveis, fins a l’actualitat, els ha ges-
tionat directament el mateix ajuntament.          

És important assenyalar que l’A21L en aquest
municipi, en relació amb el tema ambiental
(entre molts d’altres que es treballen dins

aquest marc d’A21L), és un eix important en
les actuacions d’aquesta comunitat amb el seu
l’entorn. 

Les necessitats detectades al municipi de Puig-
punyent:

TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Ambiental Recollida selectiva de residus 3 3
Neteja d’edificis públics i privats 2 2
Neteja de camins, torrents i voreres — —
Cura i manteniment de jardins 3 3
Altres — —

Continua
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Les entitats de l’economia social del territori:
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No podem deixar sense comentar la capacitat
de l’ajuntament d’aquest municipi d’integrar
l’A21L com a patrimoni en la seva actuació i en
la participació ciutadana.

Les prioritats observades relatives a l’economia
social i al desenvolupament local són variades.

Les prioritats ambientals són baixes, només la
neteja d’edificis públics s’assumeix com a prio-
ritat mitjana. És important esmentar que els
responsables municipals han manifestat la vo-
luntat de crear un servei d’interpretació d’edu-
cació ambiental amb prioritat i viabilitat
màximes. És d’interès assenyalar que aquest
servei ja l’ha esmentat l’Ajuntament d’Alaró.

L’aplicació de la Llei de dependència té una im-
portància mínima i una viabilitat baixa, però
puja un poc en les ajudes a domicili.

En relació amb la promoció econòmica, cal des-
tacar l’artesania, l’agricultura ecològica i el tu-

risme rural, que es manifesten d’importància
màxima, i també quant a viabilitat. El servei de
transport i l’aplicació de noves tecnologies
tenen una importància mitjana segons aquest
ajuntament. 

Les necessitats de serveis culturals són baixes,
i destaquen amb prioritat mitjana el patrimoni
territorial i el reforç escolar com a àmbit edu-
catiu per desenvolupar.

Com instruments necessaris per potenciar l’e-
conomia social, l’Ajuntament de Puigpunyent
destaca les iniciatives d’inserció laboral, l’apli-
cació de les clàusules socials en la contracta-
ció, i també la compra i la contractació ètica.
Així mateix, ens expressen la seva idea de re-
activar l’economia social com eix fonamental
d’acció.

Cal destacar que en aquests moments es tre-
balla amb la possibilitat de constituir dues co-
operatives (una d’artesana i l’altra d’agrícola)
al mateix municipi. 
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TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Social Aplicació de la Llei de dependència: residències 3 3
Aplicació de la Llei de dependència: ajudes a domicili 2 2
Aplicació de la Llei de dependència: intervencions socials 3 3
Altres — —

Promoció econòmica Artesania 1 1
Agricultura ecològica 1 1
Sector nàutic — —
Aplicació de les noves tecnologies (TIC) 2 2
Producció d’energies renovables 3 3
Serveis de transport 2 2
Serveis de seguretat instal·lacions públiques 3 3
Organització de rutes gastronòmiques — —
Turisme rural 1 1

Cultura i educació Patrimoni territorial 2 2
Patrimoni cultural 3 3
Educació infantil (escoletes) 3 3
Reforç escolar 2 2
Dinamització social 3 3
Altres — —

*1-alta;2-mitjana;3-baixa

TIPUS D’ACTIVITAT NOMBRE D’ENTITATS

Cooperativa de jardineria 1
Cooperativa agrícola vitícola 1
TOTAL COOPERATIVES 2

Els serveis pel desenvolupament local són:

Serveis d’ocupació • Serveis d’ocupació i promoció empresarial
• Borsí de feina
• Formació
• Jornada de tasts d’ofici

Desenvolupament local • Agent de desenvolupament local
• Agenda 21 local
• Fira Dolça
• Projecte de jornades gastronòmiques
• Estratègies de turisme rural (caps de setmana)

Serveis ambientals • Taxa de fems sostenible
• Projecte de subvenció a l’eficàcia energètica
• Gestió de residus
• Punt verd
• Guia de camps rurals

Serveis socials • Serveis d’ajuda a domicili
• Centre de dia
• Atenció psicològica
• Treballadors socials
• Projecte de descans nocturn

Serveis culturals i educatius • Jornades d’estudis locals
• Publicacions municipals
• Espai polivalent (oficines, museu, etc.)
• Escola municipal d’educació infantil i primària
• Normalització lingüística
• Biblioteca
• Patronat d’escoles municipals 

Economia social i solidària • Subvencions
• Accions concretes de campus socials
• Clàusules socials en externalització de la gestió del residus
• Accions de cooperació

Consideram important destacar, en primer lloc,
el projecte pioner en orientació juvenil anome-
nat Jornada de tasts d’oficis. També té rellevàn-
cia la consideració de l’A21L pel desenvo-
lupament local, així com les iniciatives que en
aquest camp es duen a terme, per la qual cosa
ja és una eina integral. 

Quant a l’economia social, lògicament és po-
sitiu el que fa l’ajuntament, però es reflecteix
la inexistència d’organitzacions de l’àmbit de
l’economia social i solidària dins el municipi per
poder materialitzar aquesta voluntat municipal
en organitzacions concretes.



Els serveis pel desenvolupament local són:
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Les necessitats detectades al municipi d’Esporles:
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La recollida selectiva apareix amb preferència i
viabilitat altes, i també es confirma la voluntat
de l’ajuntament de vincular-la a una empresa
d’inserció laboral. La neteja d’edificis públics i
la neteja dels punts oberts apareixen amb prio-
ritat i viabilitat altes. Totes aquestes són activi-
tats potencials des de l’òptica de les empreses
d’inserció o de l’economia social.

Es manifesta com important i prioritari el
projecte del centre de descans nocturn,
mentre que la residència de persones grans

té una prioritat mitjana, però amb viabilitat
baixa. 

La necessitat de serveis culturals és la dinamit-
zació social, però també destaquen la continuï-
tat en iniciatives de l’A21L i la gestió ambiental.
També s’han de destacar, amb prioritat i viabi-
litat mitjanes, les escoles infantils.

SÓLLER

Les entitats de l’economia social del territori:

TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Ambiental Recollida selectiva de residus 1 1
Neteja d’edificis públics i privats 1 1
Neteja d’espai oberts i ambientals 1 1
Altres — —

Social Aplicació de la Llei de dependència: residències 2 3
Aplicació de la Llei de dependència: ajudes a domicili 3 3
Aplicació de la Llei de dependència: intervencions socials 3 3
Mediació intercultural 3 3
Projecte de centre de descans nocturn 1 1

Promoció econòmica Artesania 3 3
Agricultura ecològica 3 3
Sector nàutic — —
Producció d’energies renovables — —
Serveis de transport — —
Serveis de seguretat instal·lacions públiques — —
Sector de muntanya 2 1
Aplicació de les TIC 3 3
Patrimoni territorial 2 2

Cultura i educació Patrimoni cultural 3 3
Educació infantil (escoletes) 2 2
Reforç escolar 3 3
Dinamització social 1 1

*1-alta;2-mitjana;3-baixa

TIPUS D’ACTIVITAT NOMBRE D’ENTITATS

Cooperativa agrícola 1
TOTAL COOPERATIVES 1
TOTAL SOCIETATS LABORALS 2
Associació de jardineria i neteja 1
TOTAL ASSOCIACIONS 1
Fundació d’inserció laboral 1
TOTAL FUNDACIONS 1

Serveis d’ocupació • Serveis d’orientació laboral
• Borsí de treball

Desenvolupament local • Fira de la taronja i la llimona
• Fira de l’oli i el gerret

Serveis ambientals • Recollida de voluminosos
• Recollida de paper i vidre
• Parc verd
• Neteja de camps públics

Serveis socials • Centre de dia
• Servei d’ajuda a domicili
• Treballador social

Serveis culturals i educatius • Museu del Mar
Economia social i solidària • Jornades de foment de l’economia social per a joves
Foment de la cohesió social • L’AL21 amb fòrums ciutadans

• Punt d’informació jove
• Punt d’informació laboral

Hem de destacar l’elevat nombre de contrac-
tacions d’aquests serveis que fa l’ajuntament.
Cal remarcar la recollida de residus, volumi-
nosos, de paper i vidre als comerços, la ges-
tió del punt verd amb la Fundació Deixalles,
la jardineria i la neteja amb Estel Nou, el pro-
grama d’educació familiar al GREC o la ges-
tió de la Residència SL Sóller Investement. Tots

aquests serveis, l’ajuntament els valora de
manera satisfactòria. També cal ressaltar l’a-
juda o la subvenció que l’ajuntament aporta
a la Cooperativa San Bartolomé. És important
assenyalar que l’A21L es marca com eina de
cohesió social.

Les necessitats detectades al municipi de Sóller:

TIPUS DE SERVEI NECESSITAT PRIORITAT* VIABILITAT*

Ambiental Recollida selectiva de residus 1 3
Neteja d’edificis públics i privats 1 3
Neteja de platges 3 3
Cura i manteniment de jardins 2 2
Cura i manteniment d’hort de Sóller 1 2

Social Aplicació de la Llei de dependència: residències 3 3
Aplicació de la Llei de dependència: ajudes a domicili 1 2
Aplicació de la Llei de dependència: intervencions socials 2 1

Promoció econòmica Artesania 1 1
Agricultura ecològica 1 3
Sector nàutic 3 3
Producció d’energies renovables 1 3
Serveis de transport 1 3
Serveis de seguretat instal·lacions públiques 3 3
Organització de rutes gastronòmiques 2 2
Altres

Cultura i educació Patrimoni territorial 1 2
Patrimoni cultural 3 3
Educació infantil (escoletes) 1 1
Reforç escolar 1 2
Dinamització social 1 1

*1-alta;2-mitjana;3-baixa



S’esmenten amb prioritat alta la recollida se-
lectiva, la neteja d’edificis públics i el mante-
niment de l’hort de Sóller. La viabilitat en re-
ferència a aquestes necessitats és baixa, és a
dir, que hi ha poques possibilitats que es du-
guin a terme.

Entre els serveis socials s’accentuen les ajudes
a domicili com a prioritat municipal.

Cal destacar l’artesania, amb prioritat alta en
relació amb la promoció econòmica. Les neces-
sitats en aquesta àrea també es troben en l’a-
gricultura ecològica, l’aplicació de noves
tecnologies, la producció d’energies renovables
i els serveis de transport. Les viabilitats són més
restringides. S’insisteix, com en altres indrets,
en l’organització de rutes gastronòmiques. 

El patrimoni territorial, l’educació infantil, el re-
forç escolar i la dinamització social se situen
amb prioritat alta en l’àmbit cultural i educatiu. 

Quant als instruments que l’Ajuntament de Só-
ller considera importants per potenciar l’eco-
nomia social i el desenvolupament local, es
marquen les clàusules socials, la compra i la con-
tractació ètica, i les entitats d’inserció laboral.

És important ressaltar que, la gestió de residus
i la cura de jardins, les duen a terme dues en-
titats d’àmbit social econòmic. Entenem que
això és important en la mesura que pot moti-
var noves iniciatives i, sobretot, el suport a la
cohesió social del municipi. L’ús d’instruments
com les clàusules socials, les empreses d’inser-
ció o altres tipus d’entitats socials poden aju-
dar a consolidar aquesta cohesió.
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Volem destacar, en primer lloc, que un servei com
el que es denomina Servei d’Orientació i Pro-
moció de l’Economia Social i Solidària, no té, du-
rant l’any 2009, cap garantia de seguretat de
continuïtat de la Conselleria de Treball i Formació.

En segon lloc, les ajudes i les subvencions que
es destinen a l’economia social i solidària i que
s’ubiquen en el context del Pla director de l’e-

conomia social de l’any 2007-2008, es troben
en una situació d’incertesa de continuïtat.
Aquest Pla, segons els seus integrants (REAS,
AELIB, UCTAIB i les cooperatives del camp), és
el que possibilita accions coordinades i de di-
fusió de l’economia social i solidària.

Les subvencions que s’aporten es concreten en
les quantitats següents:16 

IIXX.. AAjjuuddeess ii  ssuubbvveenncciioonnss 
aa ll ’’eeccoonnoommiiaa ssoocciiaall ii  ssoolliiddààrriiaa

16. Dades de les subvencions i les ajudes de l’any 2007.

Dedicades exclusivament a l’ampliació de socis, ja sigui en cooperativa o en societats laborals 395.000 €

Dedicades exclusivament a l’ampliació de crèdit assignat per un import de 3.432 € 179.000 €

Dedicades a empreses d’inserció 75.000 €

Dedicades a entitats associatives de cooperatives i laborals 100.000 €

En concret, les ajudes a la promoció i el suport
a les associacions de les entitats de l’econo-
mia social es concreten en la darrera partida,
la resta va directament a les cooperatives o les
societats laborals, depenent del creixement
que aquestes tinguin quant al nombre de socis.

Cal esmentar, de manera positiva, que la
Conselleria de Treball i Formació, juntament
amb Caixa de Colonya (estalvi ètic), ha donat
suport a un projecte de REAS d’uns 28.000 €
durant l’any 2008 (amb previsió per a l’any
2009 d’uns 100.000 €) per a la coordinació i
la constitució d’iniciatives denominades «em-
preses d’inserció laboral».



Hem fet una petita anàlisi de l’evolució de l’e-
conomia social i solidària en el context que va
de desembre de l’any 2007 a novembre de
2008, per a la qual cosa hem emprat la Me-
mòria final del Servei d’Orientació i Promoció
d’Empreses d’Economia Social, que gestionen
col·lectivament les organitzacions següents:

• Associació d’Empreses Laborals de les
Illes Balears (AELIB)

• Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària
de les Illes Balears (REAS BALEARS)

• Unió de Cooperatives de Treball Asso-
ciat de les Illes Balears (UCTAIB)

Els resultats d’enguany, si es tenen en compte
exclusivament les dades referents a Mallorca,
són els següents:
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Empresa Tipus d’entitat Persones treballadores

Tiendas locl Societat limitada laboral 2 
Construccions s’Alqueria Societat limitada laboral 2 
Anselma instaladora Societat limitada laboral 2
Bip oficina tècnica Societat limitada laboral 2
Montajes eléctricos Societat limitada laboral 2
Proètica Associació 4
Tot net Societat cooperativa 4 sòcies
Centre tele illes balears Societat cooperativa 3 sòcies
Tu hogar Calvià Societat cooperativa 3 sòcies
Foramamdo Mallorca Societat cooperativa 4 sòcies
Persona hogar servicio Societat cooperativa 4 sòcies

Relació d’entitats de l’economia social i solidària creades l’any 2008: 

En primer lloc, hem de dir que hem limitat l’es-
tudi de les empreses constituïdes dins l’àmbit
de l’economia social i solidària a l’illa de Ma-
llorca. La memòria font d’aquestes dades té una
amplitud geogràfica més gran (totes les illes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears), i

també promocionava altres camps d’organitza-
ció empresarial (autònoms, comunitats de béns,
etc.) que no recull aquest estudi.

Així doncs, podem dir que les entitats per tipo-
logia legal són:

Societats limitades 5
Cooperatives de treball associat 5
Associacions 1

El creixement durant un any és reduït, des de
l’òptica de l’amplificació de l’economia social
i les seves potencialitats de desenvolupament,
però hem de dir que aquest servei està limitat

a un pressupost d’uns 70.000 euros anuals
entre les tres organitzacions per al total d’illes.
Així, la seva repercussió també és, lògicament,
limitada. 



1. L’economia social i solidària no gaudeix
de bona salut. En un primer diagnòstic,
podem aportar algunes reflexions:

• L’economia social i solidària és ben des-
coneguda i, en moltes ocasions, es con-
fon amb accions de cooperació, de
solidaritat o amb accions de tipus assis-
tencial.

• Les administracions locals, en general,
tenen una manca de coneixement del
concepte i la realitat de l’economia so-
cial. En la mateixa línia, la implicació o
la relació entre l’Administració i les ini-
ciatives d’economia social és, en termes
percentuals, escassa o dèbil.

• Òbviament, l’afirmació anterior no pre-
tén responsabilitzar d’aquesta situació
les administracions locals, no és més
que l’expressió de la debilitat de l’eco-
nomia social i solidària als municipis de
l’illa de Mallorca.

• La relació entre l’economia social i so-
lidària i les administracions és escassa,
ja que moltes vegades aquest teixit em-
presarial associatiu està tancat als pro-
pis problemes i necessitats sense que
l’Administració li doni un espai per a
desenvolupar noves realitats o rela-
cions, o fins i tot noves possibilitats
d’ampliació i/o acció.

• És constatable que alguns ajuntaments
vinculen o veuen necessari donar su-
port a la constitució d’iniciatives de l’e-
conomia social, ja sigui mitjançant coo-
peratives o empreses d’inserció.

• Les dificultats amb les quals es troba l’e-
conomia social i solidària obstaculitza el
treball positiu de creació d’ocupació. Hi
ha possibilitats i prioritats objectives per
a poder actuar, però els instruments per
maniobrar són dramàticament insufi-
cients. La relació negativa entre, per una
banda, les altes possibilitats objectives
de desenvolupament de l’economia so-
cial com a generadora de llocs de treball
i còmplice del desenvolupament local i,
per l’altra, els reduïts instruments reals
per materialitzar aquestes potencialitats
fan que el procés de construcció d’alter-
natives de cohesió i desenvolupament
local sigui restringit.

2. Situació dels serveis actuals de les ad-
ministracions locals (els que es presen-
ten en aquesta anàlisi):

• Segons el nostre parer, la situació ge-
neral és positiva en determinats serveis
i més regular en d’altres.

• Valoram positivament els serveis d’ocu-
pació. Els ajuntaments han treballat
aquest tema de manera conscient i de-
cidida, alhora que el Servei d’Orientació
de les Illes Balears també ha fet un es-
forç important molt positiu per incre-
mentar els recursos arreu del territori.

• Ens crida l’atenció, entre altres aspectes,
el «desenvolupament local». Entenem
que molts de municipis tenen iniciatives
positives: les fires en general, les ofici-
nes de turisme a les zones costaneres,
el suport al turisme o les rutes rurals.
Però tot això està poc vinculat a inicia-
tives i instruments que facin possible
una activitat de desenvolupament local
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Ens crida l’atenció, com a factor innovador, la
creació d’una guia turística que contengui la
diversitat territorial, des del patrimoni de costa
fins al rural.

Les escoletes són prioritàries en bastants de les
diverses corporacions entrevistades. S’ha de des-
tacar, també, el reforç escolar com a prioritat ne-
cessària en l’àmbit educatiu. Entre les necessitats
culturals destaquen els serveis de dinamització
social i els vinculats al patrimoni territorial.

És d’interès esmentar com la prioritat de com-
pra i la contractació ètica es vinculen a la pro-
moció de l’economia social. Entenem que amb
aquesta estratègia es pretén vincular les coo-
peratives i les empreses d’inserció laboral als
serveis públics. El mateix podem dir en referèn-
cia a les l’aplicació de les clàusules socials als
processos de contractació pública. S’ha de re-
marcar que alguns municipis i mancomunitats
tenen a l’agenda la constitució d’empreses
d’inserció i cooperatives.
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real i integral. Alguns exemples que tre-
ballen en aquesta segona línia poden
ser la promoció de persones emprene-
dores o treballar més i millor l’A21L (no
només des d’un punt de vista ambien-
tal, sinó també des d’un punt de vista
de desenvolupament local sostenible).
Dins aquest punt podria ser d’interès
centrar amb més concreció el treball
dels agents de desenvolupament local
als municipis o contemplar l’opció que
les necessitats són majors que els recur-
sos humans de què es disposa per satis-
fer-les.

• Els serveis socials es duen a terme per-
manentment en temes com l’assistèn-
cia o el treball social mitjançant profes-
sionals, majoritàriament treballadors
socials. Però també és veritat que els
ajuntaments, mitjançant convenis o per
iniciativa pròpia, amplien els serveis d’a-
cord amb la diversitat i la complexitat
que la problemàtica social assoleix, com
treball amb joves, psicòlegs, mediadors
culturals, serveis d’ajuda a domicili, re-
sidències, etc.

• El patrimoni territorial, cultural, etc., no
és un tema d’interès excessiu, en termes
generals, per als ajuntaments partici-
pants en la investigació, encara que
algun municipi el considera rellevant en
la planificació política i de recursos.

3. Les necessitats que prioritzen els muni-
cipis o les mancomunitats que hem en-
trevistat:

Destacam les necessitats d’àmbit ambiental
com les que més freqüentment han priorit-
zat els ajuntaments i les mancomunitats. Els
residus i la recollida selectiva continuen sent
importants i en alguns municipis la viabilitat
és elevada. Els aspectes relatius a les energies
renovables o l’agricultura ecològica tenen una
lectura molt local i diversa. Així mateix, és im-

portant anotar la neteja d’edificis públics, ca-
mins, turons, voreres, etc., com un espai que
s’ha de tenir en compte a l’hora de voler
constituir iniciatives econòmiques de caire so-
cial i solidari. 

Com a necessitats/voluntats innovadores, vol-
dríem destacar la consideració en dos munici-
pis de crear un servei d’interpretació i educació
ambiental.

En definitiva, és difícil determinar prioritats
col·lectives, però hem de dir que des d’aquesta
diversitat els problemes ambientals necessiten
un tractament específic. En aquest punt, és im-
portant recordar que les prioritats que es pre-
senten en l’estudi no són les úniques que tenen
els ajuntaments, ja que el treball de camp ha
insistit més en les que són possibilitadores d’ac-
cions productives (i no en aspectes com renous,
contaminació, etc., aspectes més complexos a
l’hora de concretar en iniciatives productives). 

En relació amb les necessitats vinculades al des-
envolupament local en general, en alguns ca-
sos les prioritats estan vinculades a l’A21L, ja
que és un procés idoni per crear espais i ini-
ciatives de sostenibilitat local. 

De les necessitats socials, destaquen l’aplicació
de la Llei de dependència, des de les residèn-
cies als serveis a domicili, passant pels centres
de dia i de nit. En alguns casos es manifesta la
necessitat de mediadors interculturals, i també
recursos per a iniciatives de participació de la
gent gran.

En les prioritats de promoció econòmica vol-
dríem destacar la dels servei de transport, en-
tesa com una prioritat de comunicacions amb
Palma, així com d’interrelació entre els pobles.
L’artesania es repeteix com a necessitat priori-
tària en alguns municipis com una eina de pro-
moció econòmica, encara que la seva viabilitat
és menor. L’aplicació de les noves tecnologies
i l’organització de rutes gastronòmiques i de
turisme rural són d’interès per crear ocupació. 
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Amb vista al futur, si es té la voluntat d’impul-
sar i donar suport a l’economia social i solidà-
ria, serà necessari una contribució més àmplia
del conjunt de les administracions públiques. Les
línies estratègiques que ens hauríem de marcar,
tant les administracions com les entitats de l’e-
conomia social i solidària, haurien de tenir pre-
sent els objectius següents, entre d’altres.

1. Garantir i ampliar el Pla director de l’eco-
nomia social, i superar el que finalitzà al
final de desembre de 2008. El passat Pla se
centrava en la coordinació i la difusió de
l’economia social. Ara també és important
incorporar aspectes i espais d’actuació més
estratègics, més globals des d’una òptica
de constituir l’economia social i solidària
com un instrument de desenvolupament
econòmic, social i ambiental més sosteni-
ble, i dotar de pressupost aquest Pla es-
tratègic.

2. Constituir instruments eficaços que facin
operativa la presència de l’economia social i
solidària als municipis i que es puguin inter-
relacionar les necessitats de les administra-
cions locals i la societat civil. En aquest sentit,
és important cercar la satisfacció d’aques-
tes necessitats en forma de solucions opera-
tives d’economia social, així com de desen-
volupament social i ambiental. 

Des d’aquest punt de vista, i com a neces-
sitat urgent, s’haurien de treballar amb més
profunditat les oportunitats de constitució
d’entitats d’economia social en el context
de l’illa de Mallorca. Així doncs, consideram
prioritari crear un gabinet o equip de tre-
ball, dirigit per la mateixa economia social
i solidària, per impulsar iniciatives produc-
tives de l’economia social als municipis de
Mallorca.

El Departament de Cooperació Local del
Consell de Mallorca dóna suport i fomenta
la creació del gabinet ara esmentat. Des
d’aquest departament es treballa, al mateix
temps, per constituir un nou servei d’asses-
sorament municipal per impulsar l’econo-
mia social als municipis de Mallorca per a
la gestió dels serveis públics que l’Adminis-
tració no pot assumir directament (serveis
derivats de la Llei de dependència, centre
d’educació primària, gestió de residus,
manteniment de les zones verdes...). Al ma-
teix temps, aquest servei ha de tenir la fun-
ció de fer ressò, difusió i sensibilització
entre les administracions locals sobre les vir-
tuts de l’economia social com una eina de
desenvolupament local.

3. Donar operativitat als pactes locals d’ocu-
pació, on n’hi hagi, i crear espais de parti-
cipació en l’economia social i solidària dins
aquest terreny, però sembla que aquests
pactes no funcionen, ja que avui no s’es-
menten gaire. 

4. Vincular l’Agenda 21 local, entre altres ins-
truments i recursos, al desenvolupament
local, amb un lligam estret amb la sosteni-
bilitat. Cal destacar les possibilitats que din-
tre d’aquest espai també assumeixen, des
d’un punt de vista actiu empresarial, temes
com la Llei de dependència, les ambientals,
les pròpies del patrimoni, les escoletes, etc. 

Per altra banda, també cal que les empre-
ses de l’economia social dels municipis es
vinculin amb l’A21L com un espai més de
participació i planificació municipal.  

5. Difondre, en els elements concrets, recur-
sos de treball de l’economia social i solidà-
ria, que en facin possible la implantació als
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Iniciatives econòmiques i/o socials amb activitats econòmiques del municipi:

Cooperatives de treball:

Nom Activitat econòmica principal
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Societats laborals:

Nom Activitat econòmica principal
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Associacions:

Nom Activitat econòmica principal
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Fundacions:

Nom Activitat econòmica principal
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Cooperatives/grups de consum:

Nom Activitat econòmica principal
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
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nostres municipis. Això hauria de constituir
un ampli ventall d’actuacions:

a. Difondre i compartir el coneixement i
les experiències de l’economia social i
solidària com instruments per resoldre
positivament determinats problemes o
satisfer necessitats.

b. Donar a conèixer les cooperatives com
instruments de propietat col·lectiva i
de participació àmplia en l’àmbit em-
presarial.

c. Fer difusió de la potencialitat i la perti-
nença d’aplicar les clàusules socials en
els processos de contractació pública.
És important donar-ne a conèixer els
continguts, però sobretot l’aplicació
concreta en les contractacions. És ne-
cessari obrir converses amb les adminis-
tracions en aquesta línia.

d. Ampliar i difondre el marc jurídic i crear
un referent clar a les Illes Balears de les
empreses d’inserció laboral.

e. Constituir fòrums de debat i reflexió
sobre les entitats de l’economia social,
i també sobre l’economia social en si
mateixa. En aquests fòrums, hi haurien
de participar les institucions públiques
responsables dels diferents espais d’o-
portunitat de creació d’ocupació i en-
titats de l’economia social (com ara
l’aplicació de la Llei de dependència o
el Pla de centres d’educació a la pri-
mera infància, entre d’altres),17 les ins-
titucions que treballen en l’àmbit de la
cooperació local, les institucions públi-
ques responsables del desenvolupa-

ment econòmic i, òbviament, les enti-
tats de l’economia social. Aquests es-
pais de debat podrien donar llum i
aportar un ideari i/o programa d’acció
per materialitzar les oportunitats de l’e-
conomia social en realitats concretes.

6. Descentralitzar el pes de les entitats de l’e-
conomia social de Mallorca. És necessari
que l’economia social i solidària surti de
l’àmbit territorial actual, és a dir, de Palma.
La creació de xarxes cap a altres entorns
serà una peça clau per al desenvolupament
i la consolidació en el futur. Òbviament, per
a això necessita el suport necessari de
l’Administració, però també que la vincula-
ció i la coordinació es basin en estratègies
més comunes i consensuades entre les prò-
pies entitats de l’economia social. Aquesta
revisió de les estratègies pot ajudar a fer
possible un instrument eficaç de canvi, de
suport a les administracions i a la mateixa
ciutadania. 

Dins d’aquest context general de crisi, l’e-
conomia social i solidària s’ha d’esforçar
per mostrar-se com un instrument eficaç
pel canvi necessari de la realitat econòmica
que ens envolta i convertir la crisi en opor-
tunitats.

7. Constituir un protocol des del mateix
Govern balear per a la contractació i la com-
pra de les administracions públiques, així
com instaurar el consum responsable i ètic
en les accions contractuals (tant en la com-
pra com en la contractació de serveis). Com
s’ha pogut veure en els capítols precedents,
aquests són instruments que demanen molt
els ajuntaments i les mancomunitats per re-
forçar el desenvolupament local i la cohesió
social en el territori. 
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17. Institucions dels diferents nivells de l’administració, tant autonòmica com local.
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Relació entre l’ajuntament i les entitats

Entitat Tipus de relació Hi ha clàusules Durada de Perspectives de futur 
socials?18 la relació en la relació entre 

ajuntament i entitat

Ajudes econòmiques Sí
Contractació directa No
Concurs públic Ns/nc
Altres........................ No pertinent

Ajudes econòmiques Sí
Contractació directa No
Concurs públic Ns/nc
Altres........................ No pertinent

Ajudes econòmiques Sí
Contractació directa No
Concurs públic Ns/nc
Altres........................ No pertinent

Ajudes econòmiques Sí
Contractació directa No
Concurs públic Ns/nc
Altres........................ No pertinent

Ajudes econòmiques Sí
Contractació directa No
Concurs públic Ns/nc
Altres........................ No pertinent
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18. Només s’ha de demanar si el tipus de relació és contractual. Per exemple, contractació directa, concurs públic...

Serveis de l’Administració local en l’àmbit del desenvolupament local i la 
cohesió social de la localitat

Recursos públics:

Serveis d’ocupació

Agents de desenvolupament local

Serveis ambientals

Serveis culturals

Altres...........................

Serveis d’ocupació

Durada Activitats Resultats assolits

Agents de desenvolupament local

Durada Activitats Resultats assolits

Serveis ambientals

Durada Activitats Resultats assolits

Serveis culturals

Durada Activitats Resultats assolits

Altres.....................

Durada Activitats Resultats assolits

Recursos privats (subcontractacions de serveis o recursos pel desenvolupament social)

Tipus de Format jurídic Durada contracte Activitats que du a terme
recurs/servei entitat contractada (data inici-fi) l’entitat contractada



Necessitats detectades des de l’ens local que es podrien satisfer mitjançant la implementació d’un
projecte d’una iniciativa econòmica de l’economia social (associació, cooperativa, fundació...)

Necessitat Prioritat19 Viabilitat
(1-alta; (1-alta;

2-mitjana; 2-mitjana;
3-baixa) 3-baixa)

Recollida selectiva de residus, sòlids i voluminosos

Aplicació de la Llei de dependència: residències

Aplicació de la Llei de dependència: ajudes a domicili

Aplicació de la Llei de dependència: intervencions socials

Aplicació de la Llei de dependència: altres.......................

Neteja d’edificis públics i privats

Neteja de platges

Treballs artesanals

Agricultura ecològica

Cura i manteniment de jardins

Patrimoni territorial

Patrimoni cultural

Educació infantil

Altres.......................................

Instruments necessaris perquè la iniciativa econòmica de caràcter social o mediambiental es
dugui a terme 

Forma jurídica per suplir la necessitat

Compra-contractació ètica

Iniciatives d’inserció laboral

Aplicació de clàusules socials a les contractacions

Altres....
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19. «Prioritat alta» significa que la contractació d’una entitat de l’economia social per satisfer la necessitat detectada es pre-
veu per al proper any i mig.




