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Terres Gironines Contractació pública responsable 05/05/2020
Tres sessions: 5/05/2020; 
7/12/2020; 12/05/2020 d'11:
30h a 13:00h

(Facto) Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions
Desenvolupar estratègies d’aplicació de criteris de contractació pública responsable

Estructura de les sessions:
– Sessió 1- Marc jurídic LCSP. Introducció de la contractació pública, contractes i 
procediments amb perspectiva de Compra Pública Responsable.
– Sessió 2- Càlcul de pressupost. El VEC i fórmules ponderades.
– Sessió 3- Bones pràctiques des de la contractació pública responsable, criteris socials 
mediambientals i laborals. 

https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLScU6i3VR0fJ
4tooc7xZjYb3dj9DwZUChiFUZB1cnRi
RoeWV5g/viewform

coopsetània Licitacions/contractació pública i clàsules socials AAPP 06/05/2020 dies 6 i 13 de maig
11:30 a les 13:30

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

Objectius generals de l’activitat:
 Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions
 Desenvolupar estratègies d’aplicació de criteris de contractació pública responsable

http://www.coopsetania.
cat/agenda/formacio-per-a-tecniques-
dadministracio-publica-sessio-1-marc-
juridic-lcsp/

http://www.coopsetania.
cat/agenda/formacio-on-line-per-a-
tecniques-dadministracio-publica-
sessio-2-calcul-de-pressupost/

La Col·lectiva Formació per a gestories Gestories 06/05/2020

Sessió 1: 6/5/2020 de 9 a 11 
h. Sessió 2: 8/5/2020 de 12 
a 14 h. Sessió 3: 13/5/2020 
de 12 a 14 h.

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

-Sessió 1: Introducció a cooperatives. Marc legal. Òrgans govern. Característiques i tipus. 
Capital aportacions i resultats. Socis.

-Sessió 2:   Règim econòmic i fiscal. Impostos afectats. Pèrdua de la protecció fiscal, 
cooperatives protegides, beneficis fiscals. Càlcul de l’Impost sobre Societats. Deduccions 
dels socis.

-Sessió 3: Situació actual: ERTOS i cessament d'autònoms.

https://www.ateneulh.
coop/formacions/

Barcelonès Nord Distribució d'aliments, globalització, covid19 i autonomia 
alimentària Covid 19 07-05-2020 7 de maig, de 17 a 19 hores oberta totalment

El disbarat de la producció/distribució d'aliments globalitzada, Mercabarna i la distribució 
d'aliments a Catalunya, el consum agroecològic a Catalunya, reptes i evidències del canvi 
que cal fer arran de la covid-19. Sessió de dues hores dividida en tres parts. https://forms.gle/UeZtfwtD8obu27Pr7

Catalunya Central Eines per crear el nostre projecte cooperatiu Creació i 
consolidació 07/05/2020 7, 8, 11, 12 i 13 de maig

La cooperativa un model per al nostre projecte?
Com funciona una cooperativa
La gestió col·lectiva
Finançament
Taula rodona d'experiències cooperatives

La Col·lectiva Contractació de persones migrants Consolidació 07/05/2020 7 de maig, de 17 a 19 hores
oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

Com contractar a una persona sense papers en una empresa i en una empresa 
cooperativa. 

https://www.ateneulh.
coop/formacions/

Ponent Coopera Com funcionen les cooperatives? Formació per conèixer la 
fórmula jurídica cooperativa pel teu projecte empresarial Creació 07/05/2020 7 de maig

prioritzant persones 
que vulguin 
emprendre un projecte 
cooperatiu del territori

Valors i principis cooperatius. L’activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives: 
cooperativa de treball, de serveis i de consumidores usuàries. Òrgans socials. Règim 
econòmic. Règim fiscal. Règim laboral i afiliació a la Seguretat Social. Accés al 
finançament. Principals avantatges de la cooperativa. Serveis d'acompanyament i suport 
de Ponent Coopera.

https://serveis.ponentcoopera.
cat/program/com-funcionen-les-
cooperatives

Alt Pirineu Aran Que ara no podem obrir? Doncs preparem la companya 
d'estiu! Covid 19 11/05 11/05 i 18/05 hora:17:30h a 

19:30h oberta totalment

-Que pugueu planificar les estratègies d'adaptació del vostre negoci a les necessitats que 
podem preveure actualment ( distàncies, higiene, etc)                                                      -
Que sapigueu com començar a generar expectatives i oferir seguretat i confiança en 
potencials clients mitjançant la vostra participació

https://tinyurl.com/estiucerdanya

La Col·lectiva Administració i gestió -Factures i fiscalitat bàsiques Consolidació 11/05/2020 11 de maig, de 16 a 19 
hores

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

Com evitar problemes amb Hisenda. Com portar al dia els comptes de la cooperativa. Com 
dissenyar processos administratius d'entitats.

https://www.ateneulh.
coop/formacions/

Terres de l'Ebre i 
Coòpolis

Taller pràctic de comptabilitat analítica i generació d'estratègies per 
a la sostenibilitat econòmica d'entitats generadores d'impacte social 
i ambiental

Creació / 
Consolidació 11/05/2020 11 i 13 de maig 

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

4 sessions de 2 hores (de 10 a 12 i de 16 a 18)

https://serveis.bcn.
coop/program/taller-practic-de-
comptabilitat-analitica-i-generacio-
descenaris-per-a-la-sostenibilitat-
economica

Terres Gironines La importància de les cures en els projectes col·lectius Consolidació 11/05/2020 11/05/2020 de 17 a 18.30 h
oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

(Fil a l'Agulla) Introducció a la importància de les cures en els projectes col·lectius 
especialment en temps de crisis. La importància de cuidar les persones que formen part de 
les organitzacions

https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSeOXwN-
5oQwrEqeLNtMAXDtIxZH4Kj1zRN7ai
JtZRE8-NISig/viewform

Coop Maresme Puc ser una cooperativa? Avantatges i potencialitats per a 
associacions, empreses i professionals autònoms. Transformació 12/05/2020 12 i 14 de maig

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

En col·laboració amb el Consell Comarcal

Dia 12
Introducció a l’Economia Social i Solidària
La cooperativa: règim jurídic, règim econòmic, règim laboral.

Dia 14
El procés de transformació: 
Si sóc una associació o una empresa
Si sóc autònom/a o un conjunt d’autònoms
Exemples d'empreses que hagin fet aquest procés de transformació
Torn obert de preguntes

http://serveis.coopmaresme.
cat/program/puc-ser-una-cooperativa-
avantatges-i-potencialitats-per-a-
associacions-empreses-i-
professionals-autonoms

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU6i3VR0fJ4tooc7xZjYb3dj9DwZUChiFUZB1cnRiRoeWV5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU6i3VR0fJ4tooc7xZjYb3dj9DwZUChiFUZB1cnRiRoeWV5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU6i3VR0fJ4tooc7xZjYb3dj9DwZUChiFUZB1cnRiRoeWV5g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU6i3VR0fJ4tooc7xZjYb3dj9DwZUChiFUZB1cnRiRoeWV5g/viewform
https://www.ateneulh.coop/formacions/
https://www.ateneulh.coop/formacions/
https://forms.gle/UeZtfwtD8obu27Pr7
https://www.ateneulh.coop/formacions/
https://www.ateneulh.coop/formacions/
https://serveis.ponentcoopera.cat/program/com-funcionen-les-cooperatives
https://serveis.ponentcoopera.cat/program/com-funcionen-les-cooperatives
https://serveis.ponentcoopera.cat/program/com-funcionen-les-cooperatives
https://tinyurl.com/estiucerdanya
https://www.ateneulh.coop/formacions/
https://www.ateneulh.coop/formacions/
https://serveis.bcn.coop/program/taller-practic-de-comptabilitat-analitica-i-generacio-descenaris-per-a-la-sostenibilitat-economica
https://serveis.bcn.coop/program/taller-practic-de-comptabilitat-analitica-i-generacio-descenaris-per-a-la-sostenibilitat-economica
https://serveis.bcn.coop/program/taller-practic-de-comptabilitat-analitica-i-generacio-descenaris-per-a-la-sostenibilitat-economica
https://serveis.bcn.coop/program/taller-practic-de-comptabilitat-analitica-i-generacio-descenaris-per-a-la-sostenibilitat-economica
https://serveis.bcn.coop/program/taller-practic-de-comptabilitat-analitica-i-generacio-descenaris-per-a-la-sostenibilitat-economica
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOXwN-5oQwrEqeLNtMAXDtIxZH4Kj1zRN7aiJtZRE8-NISig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOXwN-5oQwrEqeLNtMAXDtIxZH4Kj1zRN7aiJtZRE8-NISig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOXwN-5oQwrEqeLNtMAXDtIxZH4Kj1zRN7aiJtZRE8-NISig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOXwN-5oQwrEqeLNtMAXDtIxZH4Kj1zRN7aiJtZRE8-NISig/viewform
http://serveis.coopmaresme.cat/program/puc-ser-una-cooperativa-avantatges-i-potencialitats-per-a-associacions-empreses-i-professionals-autonoms
http://serveis.coopmaresme.cat/program/puc-ser-una-cooperativa-avantatges-i-potencialitats-per-a-associacions-empreses-i-professionals-autonoms
http://serveis.coopmaresme.cat/program/puc-ser-una-cooperativa-avantatges-i-potencialitats-per-a-associacions-empreses-i-professionals-autonoms
http://serveis.coopmaresme.cat/program/puc-ser-una-cooperativa-avantatges-i-potencialitats-per-a-associacions-empreses-i-professionals-autonoms
http://serveis.coopmaresme.cat/program/puc-ser-una-cooperativa-avantatges-i-potencialitats-per-a-associacions-empreses-i-professionals-autonoms


Ateneu Títol formació Àmbit
Data d'inici de la 

formació
(per poder endreçar)

Dates i horaris Indicacions 
comunicació Continguts Inscripció

Coop Maresme Repensar l'estratègia en temps de crisi o d'incertesa - sessió 
online 2 [1] Covid 19 12/05/2020 12 i 19 maig

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

a càrrec de Hobest

Sessió 1 - 12/05/2020
Introducció a la reflexió estratègica 
Mirada al context actual d'incertesa i complexitat
Eines d’anàlisi de la realitat
Activitats pràctiques

Sessió 2 - 19/05/2020
Redefinir la missió i l'estratègia, i la proposta de valor
Exemples i casos
Una mirada sistèmica a la nostra cooperativa
Eines pràctiques per aplicar a la nostra cooperativa

http://serveis.coopmaresme.
cat/program/consolida-
cooperativisme-i-economia-social

CoopCamp Eines comercials per enfortir el teu projecte Consolidació 12/05/2020 12 de maig, de 10 a 12h
oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

Entendre perquè ens far por o no ens agrada vendre, és clau per passar a l'acció de forma 
efectiva i sostenible per nosaltres. El taller pretén donar eines pràctiques i senzilles que es 
poden iniciar en acabar el taller i que augmentaran les possibilitats de tancar vendes i 
ampliar el parc de clients i per tant de donar viabilitat o continuïtat al nostre projecte. 

https://serveis.coopcamp.
cat/program/eines-comercials-per-
enfortir-el-teu-projecte

Ponent Coopera Reunions virtuals efectives COVID 19 12/05/2020 12 de maig
oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

En aquests dies de confinament totes ens hem adonat que moltes reunions s'allarguen, 
totes intentem parlar a l'hora i no entenem res. Les companyes de la cooperativa Facto ens 
ajudaran a fer que les pròximes reunions telemàtiques que desenvolupem durant aquests 
dies siguin molt més efectives i ens proporcionaran un seguit d'eines i metodologies perquè 
les nostres reunions de treball siguin molt més efectives.

https://serveis.ponentcoopera.
cat/program/eines-virtuals-en-temps-
de-confinament

Barcelonès Nord Openstreetmap : L'eina de mapeig col.laboratiu, mapeja el teu 
entorn i ajuda a identificar recursos per la quarentena Covid 19 13/05/2020 13 de maig, de 17 a 19 

hores

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

Com a esquema bàsic tindrem aquest:

1. OSM ¿Que és? La wikipedia dels mapes, una gran base de dades geolocalitzada
Formes de mapejar (Web, Mòbil, escriptori)
Ecosistema OSM
Eines de comprovació
Usos OSM (Accessibilitat, Humanitari, estadístic)
Recursos d'aprenentatge (LearnOSM i Wiki, Grups Telegram) 
Projectes de la Comunitat OSM Catalunya (1carrer1nom, Cadastre, Ésobert, 
openlocalmap) 
Preguntes obertes 
2. Breu introducció a l'Editor Web Id OSM
3. Taller pràctic Web Id
Donar-se d'alta a OSM
Modificar informació existent
Crear un puntCrear una via
Preguntes https://forms.gle/seVjppRV4BBxPwik7

Terres de l'Ebre Eines per a la gestió i comunicació en les cooperatives Creació / 
Consolidació 18/05/2020 18, 20 i 22 de maig de 10 a 

11

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

L'objectiu és desenvolupar habilitats de coaching pel lideratge i comunicació eficaç en els 
àmbits de l'economia social i cooperativa del territori. CONTINGUT
1.- Gestió del canvi ens moments complexes
2.- Reunions efectives
3.- Comunicació: Influència, persuasió i relació

https://forms.
gle/WcGanPLSMevRrcdS8

Terres Gironines Trespeus: Elements per desenvolupar una visió estratègica en 
la comunicació

Consolidació / 
covid 19 19/05/2020 19/05/2020 de 12h a 14h

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

(Equip Transversal)
https://ateneucoopgi.org/en-marxa-el-
programa-formatiu-trespeus-eines-i-
recursos-per-a-leconomia-social/

Vallès Occidental Anàlisi estratègic per a projectes Creació / 
Consolidació

19/05/2020 19 i 21 de maig de 16h a 
17.30h.

Formació de Calidoscoop per tècnics d'Ateneus

CoopCamp Com fer un estudi de mercat amb pocs recursos Consolidació 20/05/2020 20 de maig, de 16 a 17h
27 de maig, de 16 a 17h

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

S'explicaran les bases per fer un estudi de mercat: definició dels objectius en funció del 
nivell de desenvolupament del projecte, anàlisi del mercat des de diferents perspectives 
(productes i serveis que s'ofereixen, proposta de valor, segments d'usuaris/àries, entorn 
productiu del projecte) i aplicabilitat dels resultats per enfocar l’estratègia i el pla d'acció del 
projecte amb indicadors per avaluar el rendiment de les accions realitzades.

https://serveis.coopcamp.
cat/program/com-fer-un-estudi-de-
mercat-amb-pocs-recursos

Alt Pirineu Aran Formació Crowdcoop- Goteo Financiació 21/05 21/05 i 28/05 hora: 15:30h a 
19:30h oberta totalment Creació de campanyes de Crowdfunding i la comunicació associada

CoopCamp Itinerari Engeguem el nostre projecte cooperatiu! ON LINE Creació 25/05/2020 25, 26 i 28 de maig exclusiu per a 
projectes del territori

Bloc I: Sessions sobre: idea, equip i projecte.
Bloc II: Sessió Laboral+ Sessio Fiscal

https://serveis.coopcamp.
cat/program/itinerari-engeguem-el-
nostre-projecte-cooperatiu-on-line

Terres de l'Ebre Control de la gestió anual Creació / 
Consolidació 26/05/2020 26 de maig de 10 a 13

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

Federació de Cooperatives de treball. CONTINGUT
1.- El pla de gestió i el pressupost
2.- Altres eines de seguiment 
3.- La planificació estratègica

https://forms.
gle/WcGanPLSMevRrcdS8
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Terres de l'Ebre El RRI Creació / 
Consolidació 28/05/2020 28 de maig d 10 a 13

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

Federació de Cooperatives de treball. CONTINGUT 
1.- Què és el Reglament de règim intern (RRI) 
2.- Marc normatiu: què pot incloure i que no pot incloure el RRI 
3.- Elaboració del RRI 
4.- Estratègies per la implementació del RRI

https://forms.
gle/WcGanPLSMevRrcdS8

Catalunya Central Eines de treball virtual Consolidació Pendent programar
Eines lliures
Reunions virtual satisfactòries
Capitalisme de dades

Catalunya Central Models organitzatius Consolidació Pendent programar
Catalunya Central Contractació de persones sense papers Consolidació Proposta

Catalunya Central Experiències d'ESS en temps de crisi: habitatge, alimentació, 
cures .... Covid 19 Proposta

Coop Maresme Com afrontem la incertesa? / Gestió emocional en entitats 
ESS davant la situació de crisi [2] Covid 19 Pendent programar-

oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

L'esberla
http://serveis.coopmaresme.
cat/program/consolida-
cooperativisme-i-economia-social

Coop Maresme Comunicació d'entitats ESS Consolidació Pendent programar Talaia
http://serveis.coopmaresme.
cat/program/consolida-
cooperativisme-i-economia-social

Terres de l'Ebre Sociocràcia Creació / 
Consolidació Pendent programar- juny exclusiu per a 

projectes del territori

El contingut de les sessions preveu una introducció general a la sociocràcia, els seus 
valors i les seves regles. 
Després hi haurà una teatralització en què les participants triaran un facilitador, crearan 
una visió per a un projecte i engegaran aquell projecte utilitzant l'estructura sociocràtica de 
cercles i la presa de decisions amb consentiment.

Terres de l'Ebre Cooperatives de serveis Transformació Per confirmar
oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

Enfocada a autònoms i altres formes jurídiques que poden trobar la solució a aquesta crisi 
col·laborant entre ells i creant una cooperativa de serveis. També es parlarà de les 
problemàtiques actuals (ERTOs, finançament...). 

Terres de l'Ebre Transformació d'associació a cooperativa Transformació Per confirmar
oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

Es faran dues sessions, una enfocada a les obligacions de les associacions que tenen 
activitat econòmica i una altra explicant la transformació d'associació a cooperativa. 

Terres Gironines Formació suport al professorat de Cooperatives Escolars E Pendent de concretar exclusiu per a 
projectes del territori Una visió general de l'ESS i el cooperativisme 

Terres Gironines - 
Cercle GR La Grimpada: SosteVIDAbilitat Econòmica Creació / 

Consolidació Per confirmar
oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

Una formació enfocada a la planificació econòmica posant la vida al centre, fent càlculs d’
inversió i plans de finançament i econòmics des d’una metodologia amena i creativa amb 
en Gaspar Tarrida de la XES Ripollès i la Gemma Argence de Resilience Earth.

https://www.cerclegr.org/event-
details/sostevidabilitat-economica-2

Terres Gironines - 
Cercle GR La Grimpada: Organització Interna Creació / 

Consolidació Per confirmar oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

Una formació oferta per Oscar Gussinyer de la cooperativa Resilience Earth enfocada a 
oferir eines per a co-crear estructures flexibles i eficients des d’una perspectiva de 
governança policèntrica, potenciant l’intel·ligència col·lectiva i els rols col·legiats. 
Descobrirem com crear organitzacions més participatives i equitatives, amb models de 
presa de desicions sociocràtics i democràtics.

https://www.cerclegr.org/event-
details/organitzacio-interna

Terres Gironines - 
Cercle GR La Grimpada: Obradors Compartits Creació / 

Consolidació Per confirmar
oberta prioritzant 
territori i canalització 
de participants

Una formació enfocada a conèixer formes d’intercooperació entre projectes, en aquest cas, 
obradors compartits per a productores i elaboradores alimentàries. Amb les cooperatives 
Tres Cadires i Arran de Terra.

https://www.cerclegr.org/event-
details/obradors-compartits

Vallès Occidental Moneda social Transformació Per confirmar Moneda social aplicada a l'agroecologia

Vallès Occidental Comptabilitat adaptada a la crisi Creació / 
Consolidació

Per confirmar Comptabilitat analítica i inicial perquè els projectes s'empoderin de la part financera i 
econòmica.

Vallès Occidental Eines lliures Covid19 Per confirmar

Vallès Occidental Eines organitzatives Creació / 
Consolidació

Per confirmar Eines organitzatives compartides com Trello, GlassFrog, etc

Vallès Occidental Com fem unes bones trobades virtuals Covid19 Per confirmar Espai de gestió de les reunions on-line + facilitació

Vallès Occidental Comunicació Creació / 
Consolidació

Per confirmar Comunicació social 

https://forms.gle/WcGanPLSMevRrcdS8
https://forms.gle/WcGanPLSMevRrcdS8
http://serveis.coopmaresme.cat/program/consolida-cooperativisme-i-economia-social
http://serveis.coopmaresme.cat/program/consolida-cooperativisme-i-economia-social
http://serveis.coopmaresme.cat/program/consolida-cooperativisme-i-economia-social
http://serveis.coopmaresme.cat/program/consolida-cooperativisme-i-economia-social
http://serveis.coopmaresme.cat/program/consolida-cooperativisme-i-economia-social
http://serveis.coopmaresme.cat/program/consolida-cooperativisme-i-economia-social
https://www.cerclegr.org/event-details/sostevidabilitat-economica-2
https://www.cerclegr.org/event-details/sostevidabilitat-economica-2
https://www.cerclegr.org/event-details/organitzacio-interna
https://www.cerclegr.org/event-details/organitzacio-interna
https://www.cerclegr.org/event-details/obradors-compartits
https://www.cerclegr.org/event-details/obradors-compartits


[1] Pendent confirmar

[2] Pendent confirmar


