
Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
Servei d’Emprenedoria i Economia Social

              

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Núm.: 1/20

Sessió: ORDINÀRIA

Data: 15 de juny de 2020

Horari: De 16:30h a 18:20h

Lloc: Sessió virtual

Membres assistents:

Representació  en  el
Consell

Entitat Nom i Cognom 

Presidència Regidor  d'Economia  Social  i
Innovació, Universitats, Turisme
i Projectes audiovisuals

Josep Forn i Cadafalch

Secretaria Emprenedoria i Economia Social Montserrat Torres Sanchez (Titular)

Persona  representant
d’empreses,  associacions
i  fundacions  que  fan
activitat  econòmica  sota
formules d’economia so

Alternativa3, SCCL Rosa Guinot Viciano (Titular)
Associació  per  al  Consum
Responsable  i  la  Sostenibilitat
(L'Egarenca)

Verònica Ruiz Ratia (Titular)

Creixen  Educació,  SCCL
(Cultura Pràctica)

Maria Teresa Márquez Sánchez (Titular)

L’Eina SCCL Pau Cónsola Párraga (Titular)
Malarrassa, SCCL Miquel Gordillo Vázquez (Titular)
Fundació Prodis (CET) Marc Labòria i Comellas (Titular)

Persona  representant
d’institucions

Consell  Comarcal  del  Vallès
Occidental 

Pilar García Martinez (Suplent)

Persona  representant
d’entitats  que  promouen
l’economia  social  en
diferents  àmbits  i
projectes

Associació  El  Corralito  Centre
de Creació Artística

Pablo Tardio Revelo (Titular)

Grup local de Fiare Banca Ètica Javier Dominguez Sagredo (Titular)
Grup local de Som Energia Domenec Martinez Garcia (Titular)

Persona  representant  de
grups municipals

PSC Josefina Merino Ramirez (Titular)
TxT Daniel Otero Rodriguez (Titular)
ERC Màrius Massallé (Titular)
Junts x Terrassa Marta Sánchez Raventós (Titular)
Ciutadans Maria Cinta Ramirez Relaño (Titular)

Persona  representant  de
serveis municipals

Àrea 2 Urbanisme i Sostenibilitat Antoni Estapé Esparza  (Titular)
Àrea 3 Serveis generals i govern
obert – contractació

Maria Inmaculada Soler Castellví (Titular)

Àrea 4 Drets Socials – Serveis
Socials

Gemma Garcia (Suplent)

Àrea 6 Promoció Econòmica Miquel Perez Almudaina (Titular)
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Excusats: 

Persona  representant  d’empreses,
associacions  i  fundacions  que  fan
activitat  econòmica  sota  fórmules
d’economia social 

Associació  Arte
Paliativo

Silvia Fernandez Cadevall (Titular)

Persona  representant  d’entitats  de
segon nivell

XES Terrassa F. Xavier López Relat (Titular)

També assisteixen: 

Entitat Nom i cognom
1r.  Tinent  d'Alcalde  de  l'àrea  de  Promoció  Econòmica  i
projecció de ciutat. Regidor de Plans i Projectes, Projecció
de la Ciutat i Relacions Internacionals, Indústria i Polígons,
Empresa, Ocupació i Formació Professional i Consum.

Isaac Albert i Agut

Associació EBC Terrassa Marc Ballestar 
Servei de Qualitat Democràtica Inma Muñoz

ORDRE DEL DIA

1.- Benvinguda i obertura del nou mandat

2.- Elecció de la vicepresidència

3.- Seguiment i avaluació del PEESST 2019

4.- Situació de les empreses i entitats COVID 19

5.- Terrassa Cooperativa edició especial

6.-  Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:

1.-  Benvinguda i obertura del nou mandat

El  president del  Consell,  en Josep Forn,  inicia la sessió donant la benvinguda a totes les
persones membres  del  CMESST,  així  com a les  convidades a aquesta  sessió.  Excusa  la
presència  de  l’Alcalde,  que,  per  motius  d’agenda,  finalment  no  ha  pogut  estar  present  a
l’obertura de la sessió. 

El  president exposa,  en  primer  lloc,  els  objectius  d’aquesta  primera  sessió  ordinària  del
CMESST, que són, d’una banda, la Renovació de membres del Consell per al nou mandat,
l’elecció  de  la  Vicepresidència,  el  seguiment  del  PEESST  2019,  l’edició  de  la  Terrassa
Cooperativa 2020 i especialment la situació de la ciutat amb la crisi del COVID 19 que, de fet,
ha estat el motiu prioritari per convocar aquest consell malgrat la complexitat tècnica.

Fa referència a aquests dies estranys i difícils per a tothom, recordant que, ara més que mai,
l’economia social i solidària pot oferir-nos eines i alternatives per donar resposta a molts dels
reptes que com a ciutat i com a societat s’han d’encarar per sortir d’aquesta crisi. Entre tots i
totes cal establir marcs de participació per construir polítiques públiques locals amb tots els
agents  protagonistes.  Cal  fer-ho  des  de  la  pluralitat  de  visions  que  aporta  la  composició
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d’aquest Consell. Un Consell que va ser pioner i innovador, i que continua sent l’únic òrgan
consultiu d’aquestes característiques a Catalunya.

L’economia social i solidària prioritza l’interès col·lectiu, el pensar en les persones abans que
en el capital, promoure el cooperativisme i el basar-se en conceptes que sempre cal reivindicar
com l’ètica, la justícia i l’equitat. L’objectiu final del Consell i el de l’Ajuntament i el de la societat
passa per acabar amb les desigualtats, en plural, perquè encara són moltes, ja sigui per qüestió
de gènere, de capacitats diverses o d’origen. Són algunes de les barreres que cal superar per
poder promoure un model econòmic just i sostenible.

Com ho podem dur a la pràctica com a ciutat? Comenta que cal seguir situant l’economia social
i solidària en el centre de l’acció de govern, apostant per un model de ciutat amb una activitat
econòmica més justa, sostenible i responsable. Aquest compromís es materialitza en moltes de
les actuacions previstes al Programa de Govern 2019-2023, on l’economia social i solidària hi
és present en molts objectius de forma transversal.

A Terrassa es compta amb un ambiciós Pla Estratègic de l’Economia Social i Solidària, fruit
d’un procés participatiu que es va iniciar el 2017, un veritable full de ruta fins el 2026 i que es
vol  que segueixi  fent  camí.  Es compta també amb el  programa Terrassa Cooperativa que
aquest 2020, de fet, es centrarà en la reactivació econòmica de les empreses i les entitats
d’Economia Social de la ciutat. 

Persones, empreses i comerços estan patint una realitat cruel i complicada, però es té clar que
el teixit econòmic ha d’estar més viu que mai. Des de l’àmbit local es pot donar resposta a
necessitats comunitàries, econòmiques i de consum des d’una perspectiva de reflexió sobre
com ha de ser  el  model de mobilitat  i  de consum energètic,  sobre la compra i  el  consum
responsables a Terrassa, sobre com fomentar un model cultural més just, sobre com promoure
una educació econòmica democràtica entre els i les alumnes, sobre l’economia feminista, sobre
el dret  a l’habitatge, sobre les persones i  famílies cuidadores, o sobre els límits del  nostre
planeta.

El president fa una crida a que, com a  ciutadanes i ciutadans, entitats, institucions i empreses,
siguem proactius, com a part d’aquest teixit tan poderós que és l’Economia Social i Solidària. 

Finalitza la seva benvinguda i obertura del consell, donant les gràcies a tots els membres del
Consell, per ser-hi, per seguir pensant que l’economia va de persones i no de mercat, i per
continuar fent ciutat i, més que mai, comunitat.

El  president informa que més endavant s’incorporarà a la sessió el primer tinent d’Alcalde,
Isaac Albert, que presentarà amb més detall el treball que s’esta realitzant entorn al pacte de
ciutats i pla de xoc.

Explica  que  hi  ha  un  convidat  a  la  sessió  d’avui,  en  Marc  Ballestar,  de  l’Associació  per
l’Economia  del  Bé  Comú  de  Terrassa.  Comenta  que  en  el  procés  de  candidatures  a  la
composició del CMESST diverses entitats que van mostrar interès en participar es van quedar
fora per la limitació de places que estableix el Reglament dins del plenari. A la sessió d’avui es
vol proposar la votació d’un canvi al Reglament per a poder ampliar el nombre de vocalies i
incorporar aquelles entitats que han mostrat interès a participar.

Mentre aquest canvi no s’aprovi i sigui efectiu, comenta que aquestes entitats poden participar
al consell en tant que convidades, amb veu però sense vot, sempre que el ple del Consell no en
tingui inconvenient. 

Finalment, comenta que hi ha molts continguts a tractar a la sessió d’avui. Al respecte, recorda
que s’ha fet arribar tota la documentació prèviament a totes les persones membres del Consell,
esperant que l’hagin pogut llegir. Sense més dilació dóna pas al punt dos de l’ordre del dia. 
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2.- Elecció de la vicepresidència

El president dóna la paraula a la Secretaria.

La secretaria recorda que, pel que fa a l’elecció de la vicepresidència, i tal com contempla el
Reglament, aquesta s’ha de dur a terme en el plenari del Consell, 

Article 5 del reglament del consell apartat b) « La Vicepresidència  serà elegida entre
les persones que formin part del Plenari del Consell i quedaran excloses de l’elecció
les persones representant dels grups polítics». 

Explica  que  es  va  obrir  un  període  de  candidatures,  abans  de  la  crisi  del  Covid-19.  Les
candidatures, segons reglament, només poden provenir de les entitats i empreses que tenen
representació al Consell, no de grups municipals ni de personal tècnic de l’Ajuntament. Es van
presentar dues candidatures: Rosa Guinot, per Alternativa, SCCL, i  Pau Cónsola, de l’Eina
SCCL. Avui, finalment, na Rosa Guinot ha declinat la seva candidatura, quedant doncs una
única candidatura. 

La secretaria diu si algú dels dos vol demanar la paraula, però no hi ha sol·licitud de paraula. 

Comenta que, en cas d’una única candidatura, es pot realitzar l’elecció a mà alçada, si els
membres  del  Consell  així  ho  consideren,  o  bé,  si  no  hi  ha  ningú  en  contra,  realitzar  el
nomenament per no oposició, i per tant, quedaria escollit en Pau Cónsola de l’Eina SCCL per
majoria absoluta. 

Aquest procediment digital de ma alçada es troba dins de la plataforma que estem fent servir
per la sessió. La secretaria dona les indicacions tecniques.

Abans de procedir a fer la votació, dóna la paraula per si algú vol fer algun comentari. No hi ha
comentaris.

La secretaria dóna una estona per si hi ha alguna oposició a la candidatura. No s’expressa cap
oposició. Per tant, demana que consti en acta que en Pau Cónsola Párraga, de l’Eina SCCL és
escollit com a vicepresident del CMESST en aquest mandat. 

El  president diu  que també consti  en acta,  que no s’ha comentat,  que queda formalment
constituït el Consell d’Economia Social en aquest nou mandat. 

3.- Seguiment i avaluació del PEESST 2019

El president dóna la paraula a la secretaria que explica que en aquest punt s’abordaran totes
les accions realitzades al llarg del 2019, a mode d’avaluació i seguiment per tancar l’any, el que
hauria tocat fer fa uns mesos si s’hagués pogut dur a terme el Consell al temps previst.

El Pla Estratègic de l’Economia Social i Solidària (2019-2026) 
 CONSTA DE 3 OBJECTIUS ESTRATÈGICS I UN TRANSVERSAL

 27 PROGRAMES

 12 ACTUACIONS

 1 MAPA D’AGENTS 

 + PALANQUES D’IMPULS
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Resultats i Procés del 2019

o S’havien previst 8 actuacions, només queda pendent la constitució del grup de

seguiment del PEESST i ja s’ha constituït el Consell.

o S’havien previst 9 programes i se n’han realitzat 8 com estaven previst  i 1, el

de l’equipament, s’ha iniciat.

Conclusió del resultat i procés 

 La única actuació que s’ha realitzat per sota del previst és l’equipament. Una tasca
important que sí es va fer va ser definir l’espai on es farà l’equipament. Aquesta és
l’actuació que va més endarrerida amb diferència davant la resta, que sí que estan en
compliment de cronograma.

 El percentatge d’inici del PEEST del 2019 sobre els programes és del 100% iniciat. El
percentatge d’actuació de les activitats de cada programa és del 12,5 %, que respon al
percentatge sobre el total del PEESST que dura 8 anys.

 20 Serveis Municipals han participat del PEESST, en la col·laboració de programes, i
també en rebre formació sobre aspectes de l’ESS.

Pressupost:
 Dels  5.735.000,00€,  previstos  durant  els  8  anys,  s’han  executat  271.656,79€  de

despesa durant el 2019. 

 El pressupost previst pel 2019 era de 215.000€  i s’ha superat en 56.656,79€, gràcies
als ingressos de subvencions.

 Per ingressos de subvencions, hem rebut 72.926,04€ (per finançar personal). De la
Diputació i de la Generalitat.

 Per despeses d’activitats del CAP II, hem gastat 103.697,20€. (Dins els informes de
cada programa, a l’apartat 1.5 assignació de pressupost, hi ha desglossat l’import de
CAP II del programa en concret).

 Per  despeses de cofinançament de personal del CAP II  hem gastat  82.634,42€.
(Dins els informes de cada programa, a l’apartat 1.5 assignació de pressupost, hi ha
desglossat  l’import  del  cofinançament  de  personal  proporcional  per  dedicació  del
personal a cada programa en concret).

 Per  despeses del CAP IV hem gastat 12.399,12€ són despeses del CAP IV. (Dins
l’informe  Palanques  d’impuls,  a  l’apartat  1.5,  assignació  pressupostària,  s’hi  ha
especificat aquesta partida). 

Breu descripció dels Programes desenvolupats durant el 2019:

 PALANQUES D’IMPULS

Descripció: 

Dins d’aquest apartat desglossem:
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 Indicadors dels serveis municipals que s’ofereixen per l’assessorament, informacions i
formacions per donar suport a projectes emprenedors i de l’ESS.

 Les subvencions a entitats. 

 Les xarxes a les que participem com ESS, tant municipals com supramunicipals.

 MAPA D’AGENTS

Descripció:

Eina per disposar d’una metodologia per detectar els agents i l’evolució de l’ESS a la ciutat i el
seu  impacte.  És  un  programa  que  aparentment  no  és  molt  vistós,  però  és  cabdal  per  a
desenvolupar les actuacions.

Actuacions realitzades: 

S’han fet coordinacions amb Cens Activitats Econòmiques (CAE) per detectar l’ESS dins del
Cens.

S’ha actualitzat el nombre de SCCL (Cooperatives), SLL (societats Laborals),  EI (Empreses
d’Inserció), Mutualitats, CET (Centres Especials de Treball), segons els registres oficials, tot i
les limitacions d’aquests registres (contemplen altes però no baixes). Altres dades (ocupació,
volum d’activitat, etc...) no són dades públiques.

S’han portat  a terme trobades dins la XMESS (  xarxa de municipis per l’economia social  i
solidària) i  s’ha creat un grup específic que ha fet aportacions per una futura Llei Catalana
d’ESS que ajudaria, entre d’altres a regular i establir un registre d’ESS amb una font única amb
els mateixos criteris de mesura per tots els municipis.

S’ha realitzat també un conveni amb la XES i  l’Ateneu Cooperatiu per a establir  les bones
pràctiques de l’economia social.

 TERRASSA COOPERATIVA

Descripció:

Programa centrat en d’activitats de diverses tipologies d’un mes de durada per difondre els
valors  i  l’activitat  de  l’Economia  Social  de  la  ciutat  i  la  celebració  d’una  fira  de  l’ESS.  Hi
participen entitats i empreses de l’economia social i serveis municipals. 

Actuacions realitzades:

S’han celebrat 5 edicions, i la participació de les entitats i les empreses ha anat en creixement.
55 entitats participants a la Fira i 91 entitats participant de tot el programa, amb més de 1300
persones  participant  al  programa  i  gairebé  1300  més  assistint  a  la  fira.   Superant  el
percentatges de creixement previstos al PEESST

 PROGRAMES EDUCATIUS:
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Descripció:

Consta de 3 projectes centrats en les etapes de primària i secundària per educar en la cultura
de l’emprenedoria social i el cooperativisme. 

Actuacions realitzades: 

CUEME: Programa que es realitza a escoles de primària de la ciutat. Al 2019 s’ha ampliat a un
altre centre i actualment són 4 escoles, s’han creat 8 i partipen 180 alumnes durant tot el curs
escolar

Guia Educativa: S’han dut a terme 8 tallers educatius de l’economia social a secundària, amb
la participació de 145 alumnes. 

Aquest  any   2019,  s’ha   incorporat  el  taller  de tèxtil  responsable  que  ha comptat  amb al
participació de 230 alumnes. 

Conveni Educatiu ESCOLES: (no estava previst  al  PEEST, projecte molt  interessant i
novedós)  s’ha  signat  un  conveni  pedagògic  amb  3  centres  educatius,  la  XES,  l’Ateneu
Cooperatiu  del  V.Occ.  Es  va  celebrar  una  jornada  de  presentació  del  conveni  amb  300
alumnes. Aqeust conveni s’esta ampliant a mes escoles i a l’associació del be Comu

Cooperatives de Secundària:  Aquest  programa s’impulsa des d’ARACOOP de la Direcció
General d’ESS de la Generalitat. S’ha fet una diagnosi de la ciutat per tal de detectar el nivell
de participació al programa. Constaven 7 cooperatives creades i totes elles participen a la fira
de l’ESS.

 COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE (Consum Intern de l’Administració): 

Descripció:

Programa que persegueix l’augment de consum de productes i serveis de l’ESS, alhora que
també enforteixi a les empreses i entitats de l’ESS per augmentar la seva capacitat en quantitat
i qualitat. 

Actuacions realitzades: 

Realització  d’un  document  de  treball  intern  que  està  en  fase  de  valoració  i  estudi.  S’han
realitzat  dues formacions,  una adreçada al  cos tècnic  municipal  amb la  participació  de 12
serveis municipals i 24 professionals. I una formació adreçada a empreses i entitats amb la
participació de 30 professionals, formació organitzada pel Consell Comarcal del V. Occ. 

 EMPRENEDORIA A L’ANELLA VERDA:

Descripció:

Acompanyament i seguiment de les iniciatives emprenedores d’activitat a l’entorn de l’anella
verda  per  impulsar  el  sector  primari  i  d’altres  activitat  emmarcades  al  voltant  de  l’àmbit
socioeducatiu, etnoturístic que permeti el pla especial de l’Anella Verda. 

Actuacions realitzades: 
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S’han realitzat 4 assessoraments, dels quals 2 han estat seguiments i 1 ha creat pla d’empresa.

S’ha participat de la comissió del sector primari de Terrassa Gastronòmica, aportant la visió de
l’emprenedoria  i  s’ha  rebut  una  sessió  d’assessorament  de  l’entitat  ARCA  per  valorar  la
idoneïtat sobre espais test de vivers i capacitacions

 HORTS URBANS: 

Descripció: 

Prova tanteig de detecció i  assessorament d’iniciatives i  projectes de l’ESS com a viver de
futurs projectes de l’ESS, capacitant en emprenedoria social a les persones participants.

Actuacions realitzades: 

Seguiment a l’Hort de Can Amat i una derivació d’una persona per a un assessorament. Per
l’evolució del programa emprenedoria a l’Anella Verda. 

El programa d’horts urbans i la funció que se li atribuïa, passaria a formar part del programa
Anella Verda, amb l’evolució dels espais test. 

 PROGRAMA COMARCAL/LOCAL DE FINANÇAMENT

Descripció: 

Valoració i dotació d’eines de finançament a les empreses i entitats de l’ESS per contribuir a la
millora de les finances. 

Actuacions realitzades: 

Coordinacions amb el Projecte Valors per Terrassa (Servei d’Innovació), en el qual hi participen
8 projectes emprenedors, i 10 projectes inversors. 

També s’ha portat a terme 1 coordinació amb el Consell Comarcal del V.Occ. de traspàs d’un
estudi sobre idees, projectes i empreses i el seu finançament a través de dispositius municipals
i del suport del Consell Comarcal. 

 EQUIPAMENT:

Descripció: 

Espai de referencia de l’ESS a la ciutat per incloure les iniciatives de l’ESS a la ciutat i punt de
trobada d’agents implicats en l’ESS

Actuacions realitzades: 

S’ha iniciat el programa amb la cerca d’ubicació i tria del millor enclavament de l’equipament.
Aquest any 2020 ja tenim un espai assignat 
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La  secretaria comenta que finalment es presenten els resultats de 2 programes del PEESST que han
comportat  la contractació de dues empreses externes,  mes i  una actuació derivada d’un copromis del
consell

PLA DE COMUNICACIÓ de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària a Terrassa   2020 –
2026
El  Pla  de  Comunicació  de  l’ESS de  Terrassa  recull  els  objectius,  destinataris,  estratègies,
accions i missatges de comunicació a desenvolupar, amb l’objectiu d’incentivar la identitat dels
agents de l’ESS del municipi i el sentiment de pertinença, ubicar l’ESS en l’imaginari col·lectiu
de  la  població  terrassenca  i  assolir  un  major  impacte  comunicatiu  amb  els  agents  de
comunicació.

La proposta de Pla de Comunicació ha estat realitzat per la cooperativa La Clara Comunicació. 

Accions realitzades
 S’ha treballat una proposta de relat que dona a conèixer els valors i potencialitats de

l’ESS, des d’un llenguatge proper i accessible, per poder sumar totes les persones, que
no s’han sentit identificades o desconeixen l’ESS, sota la premissa TU ETS ESS 

 S’ha elaborat un Manual per a Agents de Comunicació de l’ESS, una guia per a que els
diferents agents de l’ESS puguin saber de forma clara i visual que és i com comunicar
l’ESS a partir  d’un relat  comú. Treballa també criteris  propis  de comunicació social
participativa i responsable per comunicar la transformació social que comporta l’ESS.

 Es disposa d’una relació de mitjans de comunicació (62 mitjans).
 Es disposa d’una relació de prescriptores de l’ESS, que contempla tant persones de

l'àmbit de l’ESS com a expertes del sector que poden fer arribar el missatge. Així com
persones que, tot i no ser de l'àmbit, tenen una comunitat de seguidores molt gran a les
diferents xarxes.

Properes accions
 Es preveu una trobada amb agents de comunicació per a presentar el manual per a

agents de comunicació de l’ESS.
 Es  difondrà  el  manual  per  a  agents  de  comunicació  de  l’ESS  a  les  entitats

terrassenques.
 Es reorganitzaran i ampliaran els continguts del web terrassa.cat/emprenedoria

 PLA DE FORMACIÓ 

Els objectius generals del Pla de Formació són:

 Promoure i consolidar una oferta formativa diversa que respongui a les necessitats
dels projectes en fase de creació i de les empreses i entitats de l’economia social.

 Millorar  les  competències  professionals  de  les  persones  emprenedores  i
treballadores de les empreses i entitats de l’economia social.

 Enfortir les empreses i entitats de l’ESS a Terrassa.

L’Escola Lliure el Sol ha estat l’entitat encarregada de dur a terme la diagnosi de necessitats
formatives (entre juny i juliol de 2019).

Metodològicament l’estudi ha utilitzat dues eines principals: enquestes i entrevistes.

 S’han enquestat 29 entitats i empreses de l’economia social 

 S'han analitzat 90 enquestes que han respost persones emprenedores. 

 S’ha entrevistat a 7 empreses i entitats de l’economia social, a 18 serveis municipals i
d’altres agents rellevants vinculats a la formació per a l’ESS del municipi.
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 S’ha comptat amb un grup de seguiment format per entitats i empreses de l’ESS així

com un  grup  d’experts  en el  que hi  han participat  organitzacions de segon nivell,
institucions i serveis municipals.

 S’ha analitzat l’oferta formativa realitzada des del Servei d’Emprenedoria i Economia
Social,  l’estudi  d’eines  d’avaluació  pròpies  de  l’Economia  Social  i  Solidària,  la
prospecció  d’11  plans  de  formació  implementats  des  d’altres  institucions  i
administracions públiques i l’anàlisi de dues propostes d’abordatge competencial del
procés d’emprenedoria.

 S’ha fet retorn del document de Diagnosi i del Pla de Formació a: grup de seguiment,
grup d’experts i a les 29 entitats entrevistades. S’ha rebut retorn i comentaris de dues
persones, amb suggeriments i canvis que han estat incorporades al document final.

El  Pla de Formació es concep com a proposta de línies estratègiques i metodològiques que
han de guiar les accions formatives impulsades des del  Servei  d’Emprenedoria i  Economia
Social de l’Ajuntament. Vol tenir un caràcter viu i dinàmic, contemplant accions de seguiment,
avaluació  i  actualització  que  permetin  donar  resposta  a  necessitats  emergents.  La  seva
implementació està prevista al llarg del període 2020-2026, en el marc del desenvolupament
del PEESST.

El Pla proposa:

 8  objectius  i  8  actuacions  específiques  adreçades  a  projectes  d’emprenedoria  i
d’emprenedoria social (veure quadre adjunt d’objectius i actuacions proposades)

 7 objectius i  7 actuacions específiques per a entitats i  empreses de l’ESS (veure
quadre adjunt d’objectius i actuacions proposades)

 Programació trimestral de formació en base a: 

 Competències específiques per a l’emprenedoria i l’ESS (veure a continuació)

 Àmbits  formatius  específics  per  nivells  d’aprofundiment  dels  projectes:  en
creació / en consolidació, i àmbits formatius transversals. (veure a continuació)

 5 eixos d’interès / bones pràctiques per a l’ESS (veure a continuació)

 Propostes  metodològiques  actives,  participatives  i  aplicades  (xerrades  i
càpsules  formatives,  cursos,  networkings,  apadrinaments/mentoratges,
formació online, formació a la carta). 

    • Eines d’avaluació periòdiques de les accions formatives

    • Eines de seguiment i avaluació del Pla de Formació 

 GUIA DE L’ESS:

Aquest va ser un encàrrec de l’anterior Consell i hem volgut esperar a la constitució del
nou plenari per presentar-ho al nou consell i posteriorment fer una presentació pública
perquè serà una bona eina de difusió i consum per a la ciutadania.

- La Guia d’Empreses i Entitats de l’Economia Social i Solidària de Terrassa permet
visibilitzar i  localitzar  les diferents entitats i  empreses que ofereixen productes i
serveis, fent possible un consum responsable, sostenible i ètic.

10



Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
Servei d’Emprenedoria i Economia Social

              
- Són  iniciatives  que  treballen  amb  criteris  d'igualtat,  gestió  democràtica,

sostenibilitat  mediambiental,  responsabilitat  social  i  altres  valors  rellevants  que
configuren l'ESS.

- Actualment compta amb 75 entitats i empreses que han demanat formar part
de la guia

Accions realitzades el quart trimestre de 2019: 

 Creació d'un formulari a la seu electrònica, per tal de comunicar o modificar  dades de
la Guia d'empreses i entitats d'Economia Social de Terrassa. D’aquesta forma es facilita
el tràmit perquè les iniciatives constin a la Guia.

Aquesta informació es recollirà semestralment i s’actualitzarà a la guia en coordinació
amb Serveis Cartogràfics.

 Coordinació  de la Guia amb el Servei de Cartografia
S'ha fet una prova pilot, exitosa, per a realitzar un nou visor per a la  guia, des d’una
migració del servidor on s'allotja el mapa. Les novetats que aporta són:
◦ La guia ha passat de ser d’un servidor sota llicència privada i de pagament  a un

altre sota suport lliure. D'aquesta manera es materialitza la voluntat de migrar a
servidors que es basen en el codi lliure. 

◦ Cerca d'iniciatives: el mateix mapa pot localitzar aquella iniciativa que es cerqui a
partir del seu nom.

◦ Adaptabilitat per a visionar el mapa amb dispositiu mòbil 

Es pot accedir a la guia d'empreses i entitats de l'ESS de Terrassa  a través de l'enllaç
que us vam proporcionar a la documentació annexa.

 Per tal de posar a disposició informació qualitativa de les iniciatives, s'està treballant
per  a  signar  un  conveni  amb  l'Ateneu  Cooperatiu  del  Vallès  Occidental  per  poder
disposar del  Balanç Social Abreujat de les iniciatives que figurin a la guia i  vulguin
utilitzar aquesta metodolgia i publicar-ne  l'enllaç i les bones pràctiques.

Properes accions:

El tràmit es publicarà quan tinguem signat el conveni amb l’Ateneu i poguem visualitzar bones
practiques estara dins de la Seu Electrònica i el mapa es podrà visualitzar dins l'apartat web
d'Emprenedoria i Economia social.

Una vegada s'aprovi la proposta: 

 Incloure l'enllaç d'aquesta a la web del servei (empresa i emprenedoria). 

 Difusió de l'eina. 

 Ampliació de la mostra d'entitats incloses al mapa, periodicitat semestral

La  secretaria acaba l’exposició de les actuacions del PEESST 2019, demanant que si hi ha
paraules que

El  president comenta respecte l’equipament,  que es van estudiar  diferents  opcions.  Es va
mirar quina era la millor, per poder tenir un equipament en marxa dins aquest mandat. S’anava
a fer la presentació pública just el dia en que es van establir les mesures davant el covid-19. Es
tracta de la Muntanyeta, al parc de Vallparadís, al centre de la ciutat. S’espera que sigui un
espai que pugui donar servei a tot el parc i a tots els terrassencs i terrasenques.
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El president obre torn de paraules. Demana la paraula Marc Ballestar, de l’Associació EBC de
Terrassa, en qualitat de convidat. Es demana als membres que si no tenen inconvenient en que
pugui partipar amb veu i sense vot i cap persona es manifesta en contra

En Marc Ballestar, de l’EBC Terrassa. Dóna les gràcies per la seva participació. Es presenta,
com a membre de l’associació per l’Economia del Bé Comú de Terrassa. Demana informació
sobre l’Informe Diagnosi de Compra i contractació Pública, si és visible o no, si és un document
intern, doncs en té interès. D’altra banda, pregunta si, en el cas de la Guia d’Entitats de l’ESS,
si és només per a empreses amb funcionalitat mercantils o per a qualsevol tipus d’entitats.

En  Domènec Martinez,  del grup local de Som Energia, dona les gràcies per la informació
presentada sobre el PEEST. Demana per l’Observatori de contractació pública que es va dir de
posar  en  marxa  el  mandat  passat  del  Consell,  caldria  recuperar-ho  perquè  era  una  peça
important.  També, en converses amb el  regidor Josep Forn,  abans del  confinament,  es va
comentar la importància d’actuar de manera decidida en els temes de transició energètica a
nivell local. Remarcar aquests dos temes com a prioritaris dins el pla estratègic. Doncs no s’ha
citat  res  sobre energia  en l’exposició  anterior.  Es  demanava posar  en  marxa  una  agència
energètica de terrassa, de manera mancomunada no només de l’Ajuntament sinó també amb
xarxes tecnològiques, les entitats i empreses de Terrassa.

En Javi Dominguez, de Grup d'Iniciativa Territorial (GIT) de Fiare Banca Ètica del Vallès, diu
que està bé poder iniciar per fi el Consell, es portava temps esperant-ho. Tots hi estan molt
implicats. És un espai novedós, i  recorda la alta  participació. Creu que les entitats han de
participar de tots els processos, no només de la presentació de les propostes. En aquest sentit,
comenta que s’han tret tres informes: formació, compra pública i comunicació, en els quals la
contractació era oberta, tothom es podia presentar, és cert, però creu que no es va possibilitar
que entitats de Terrassa poguessin treure la licitació en aquests casos. Creu que és important
que les entitats de Terrassa que estan treballant ja en aquests àmbits, que havien aportat una
part  de la feina important,  poguessin optar de manera professional a participar  a aquestes
licitacions. D’altra banda comenta que hi ha un informe del que no en saben res, el de compra
pública, i havien fet una feina prèvia important. L’ha fet una entitat de la que no en saben res,
suposadament experta en això. Diu que és la seva opinió personal, i demana només una mica
de sensibilitat en aquest tema.

En Miquel Pérez, representant de l’Àrea 6 de promoció econòmica, responent a en Domènec
Martinez, i en relació a l’Observatori de contractació pública, diu que certament és un acord de
Ple,  i  la  voluntat  és  crear-lo  i  constituir-lo  tant  aviat  es  pugui.  Respon  també  a  en  Javi
Dominguez, en relació a la contractació pública i  les licitacions en les que poden participar
entitats i empreses de Terrassa, evidentment la intenció és incrementar cada cop més aquest
target. Cal recordar, igualment, que de moment estem subjectes a una normativa que garanteixi
la lliure concurrència, així ens ho mana el Secretari i l’interventor. Això no treu que en alguns
àmbits,  serveis  i  sectors,  es  puguin  fer  reserves  de  contractació,  com  per  exemple  per
desenvolupar  accions  d’inclusió  d’un  determinat  sector.  Però  en  general  tot  l’àmbit  de
contractació està ara per ara subjecte a aquests procediments. És un precepte legal que s’ha
de mantenir.

El president afegeix que la voluntat és fer créixer la contractació en ESS. Hi havia una llei al
parlament que anava en aquesta línia que ens hagués facilitat les coses però malauradament
no s’ha aprovat. Però la voluntat és seguir creixent en aquest sentit. Manca de sensibilitat no
n’hi ha en cap cas. De vegades la lliure concurrència ens porta a la contractació d’empreses i
entitats externes, però això seria pel que fa als informes. Una altra cosa és el pla d’acció el que
després  hem de  consensuar  entre  totes.  Per  tant,  són  dues  premisses  que  tenim  clares,
avançar en contractació de l’ESS, i en empreses de proximitat. Però no sempre és tant fàcil, a
l’hora de portar-ho a la pràctica ens trobem amb dificultats.

Responent a Marc Ballestar, el president diu que la Guia de l’ESS està concebuda de manera
àmplia, hi poden participar totes les entitats que tinguin algun producte o servei i que treballin
amb formules o parametres d’economia social.
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Responent a Domènec Martínez, el  president diu que s’ha fet una regidoria específica per
parlar d’energia i mediambient. Hi ha una aposta per la transició energètica. No sempre tot és
tant ràpid com es voldria. S’està treballant.

La secretaria demana si hi ha més preguntes. No hi ha més preguntes. 

La  secretaria aprofita  per  afegir  una  informació  referent  a  les  adjudicacions que s’han  fet
aquest  2019  s’ha  fet  a  tres  entitats  d’economia  social,  cert  que  cap  de  Terrassa  (compra
pública a Facto, el pla de comunicació a La Clara Cooperativa -les dues cooperatives - i el Pla
de Formació a l’Escola lliure El Sol – associació -.   A les dues primeres es va convidar a
presentar  proposta  ecnomica  a  la  XES  de  Terrassa.  Comenta,  pel  que  fa  a  l’informe  de
contractació, es farà una proposta que es consensuarà amb totes les entitats, com sempre s’ha
fet. En el cas del Pla de formació es va realitzar un  procés de participació i en el cas per del pla
de comunicació es farà aquest retorn a empreses i entitats aixi com als mitjans de comunicació.

Na Inma Soler, representat de l’Àrea 3, Serveis generals i govern obert – contractació, demana
la paraula i comenta que van tenir coneixement de l’informe just abans de la pandèmia. En
aquest  període  de  covid  la  situació  del  servei ha  estat molt  complicada:  emergències,
urgències, suspensions de contractes, com es poden imaginar. En tot cas, de les propostes que
feia la consultora Facto en aquest informe, hi havia algunes qüestions que a nivell jurídic no
acabaven de veure clares. Calia, entre d'altres qüestions, aprofundir més amb el tema de les
consultes preliminars. Alguna de les propostes específiques que feien, com per exemple valorar
en els contractes menors altres criteris que no siguin només el preu, no era una possibilitat
avalada  per  la  doctrina  jurídica  majoritària,  i  probablement  seria  validada  per  secretaria  i
intervenció.

El president diu que respecte a aquest informe, es va valorar si es presentava l’informe tal com
estava  al  Consell,  o  s’esperava  a  tenir  el  seu  contingut  ben  treballat  i  aplicable  formal  i
legalment. Es va convenir que valia la pena que es treballes a nivell intern amb les expertes
doncs sovint passa que es presenten estudis que finalment no es pot fer res i queden en un
calaix. Es compromet a presentar-lo quan estigui finalitzat.

La secretaria demana si hi ha més paraules. No hi ha més paraules.

El president passa al punt número 4 de l’ordre del dia.

4.- Situació de les empreses i entitats COVID 19

La secretaria exposa el resum de les accions que s’han fet al període covid-19 des del Servei
d’Emprenedoria i Economia Social. La realització del Consell d’avui d’alguna manera respon
també a aquesta preocupació i necessitat de tenir aquest espai de diàleg amb les entitats i
empreses de l’ESS en relació al que està passant aquests dies i la incidencia del covid-19.
Comenta que està present també a la reunió la cap del Servei de Qualitat democràtica, na Inma
Muñoz, doncs aquest és el primer òrgan consultiu de l’ajuntament que es convoca de manera
virtual aquests dies i ha de servir també per tenir un retorn en aquest àmbit i en el treball del
pacte de ciutat i pla de xoc. 

1.-  Atenció a empreses i entitats d’ESS durant el període de crisi covid-19 
Dades fins al 8 de juny de 2020:

. 1 campanya d'assessorament davant la crisi, enviament de vídeos oferint assessorament per
a la creació i suport a entitats ja creades, difusió a través de les xarxes socials i web municipal.
. 17 assessoraments i /o consultes de projectes, entitats i empreses de l'ESS.
. Seguiment de 20 projectes sobre els que estàvem treballant amb anterioritat a la crisi.
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2.-   Recull  i  actualització  diària  de  mesures  de  les  diferents  administracions  que  també
beneficien a l’ESS:
. Recull de mesures al web municipal
https://www.terrassa.cat/empresa-coronavirus

3.- Elaboració setmanal de FAQ’s amb orientació i recursos per les persones emprenedores i
per les empreses d’economia social 
Actualment 8 faq’s específiques per a entitats i empreses de l’ESS al web de l’ajuntament
https://www.terrassa.cat/faqs-empresa-coronavirus#Cooperatives%20i%20entitats
%20d'economia%20social

4.-  Enquesta  de  detecció  de  la  situació  i  necessitats  de  les  petites  empreses,   persones
treballadores  autònomes i empreses i entitats d'Economia Social i Solidària
Mostra: 1610 contactes (328 ESS)
D’entre les entitats de l’ESS:
55% de resposta associacions amb activitat econòmica
25% de resposta societats cooperatives
10% de resposta SLL
10% de resposta Fundacions

ERTO’s: 
53% sí aplicaria
47% no; o no ho sabia. 
BAIXES:
70% no tenien baixes; 30% sí. 

QUARENTENA:
48% no havien fet quarantena; 52% sí
DISMINUCIÓ FACTURACIÓ:
Percentatges de pèrdues entre el 50% i el 100%, totes les empreses que responen..
TELETREBALL:
55% no pot fer teletreball; 45% sí

CONEIXEMENT MESURES:
70% les coneix- 30% no
39% les podran aplicar
15% no ho sap 
46% no les podrà aplicar
REACTIVACIÓ ACTIVITAT:
55% sí que podrà 
35% no ho sap
10%  no podran
ASSESSORAMENTS
56% de les empreses sí que voldrien rebre assessorament, 
39% no ho saben. 

Quins assessoraments demanen?
Assessorament en règim laboral fiscal i jurídic. 
 Acompanyament en tramitació de les ajudes que es poden rebre. 
 Assessorament  per  a  reactivar  l’activitat  i  regenerar-se  econòmicament  amb  perspectiva
d’intercooperació.  
 Assessorament específic per a petites empreses amb 1 treballador.  
 Formació sobre cooperatives de treball.  

5.- Derivació d’entitats i empreses per fabricació de mascaretes:
S’ha fet contacte i derivació a dos projectes diferents que s’han impulsat des de l’Ajuntament. 
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    1. Projecte del Punt de Voluntariat de Qualitat Democràtica per la confecció de mascaretes
d’àmbit ciutadà. 
3 entitats contactades
2 entitats derivades

    2. Projecte del Servei d’Innovació pel disseny i implementació de webinars informatius i
formatius per la prevenció i aplicació de mascaretes i per projecte productiu. 
6 entitats contactades
3 entitats derivades

6.- Coordinació amb diversos organismes:
- Ateneu Cooperatiu
- Federació de cooperatives de treball de Catalunya (FCTC)
- XMESS
- Consell Comarcal del Vallès Occidental

7.- Informacions de recursos de suport i ajudes específics i especialitzats
13 mailings al mapa d’agents d’ESS, difusió de subvencions i ajuts per a l’economia social.

8.- Subvencions

2019- s’han tramitat les justificacions 
2020- s’han presentat 9 sol·licituds. S'ha tramitat informe d'atorgament. Pendent notificació en
breu.

9.- PEESST 2020

Planificació segons PEEST 2020

Equipament (pla funcional i projecte exectiu)
Terrassa Cooperativa (6a edició i 5a Fira)
Programes Educatius (CUEME, Guia Educativa, Coop Secundària, Convenis)
Consum Intern de l'Administració (CCPR) (Diagnosi interna)
Pla de Comunicació (Creació identitat visual ESS)
Pla de Formació (es faran formacions pero no es podra desenvolupar el pla segons el previst)
Accés Locals- Horts Urbans (Estudi Espai Test- capacitació agrària)
Emprenedoria a l'Anella Verda (Assessoraments especialitzats )
Mapa d'Agents (Actualitzar dades, creació base, coordinar protocols)
Programa Comarcal/local de finançament (Seguiment PVxTrs +conveni amb ASCA +subvenció
Europea Ekona)
ESS Barris (Recalendaritzat any 2022, perquè va lligat a Equipment)
Espai Laboratori  (Recalendaritzat any 2022, perquè va lligat a Equipment)
Consum Fires (Incorporar visió ESS fires agroecològiques, altres firesl)
Palanques d'Impuls (atencions i serveis, subvencions, xarxes, altres…)

10.- Projecte botigues ofertes

A l’abril es va fer l’enviament del qüestionari que va posar en marxa el Servei de Comerç per
activar la web: botigues obertes. 
https://ajuntamentdeterrassa.github.io/botiguesobertes/

Enviament  i seguiment a 5 comerços. 
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11.- Suport al projecte europeu de finançament de les cooperatives Ekona i Sprint coop

Durant el confinament es presenta la subvenció Europea per dissenyar un fons de finançament
per empreses amb valor social.
El projecte el lideren les cooperatives Ekona, Sprint coop, PIMEC i donem suport el consell
comarcal i nosaltres.

12.- Terrassa Cooperativa:

De març a juny: gestió de la primera fase del programa: 
- Replantejament i reconducció de l’edició d’enguany arran de la crisi covid.19
- Contactes i coordinacions
- Preparació i realització de la primera reunió del grup impulsor el 4 de juny amb la participació
de més de 30 entitats.

13.- CMESST

De març a juny, gestions per a la realització de la 1a sessió ordinària virtual:
- Notificació electrònica dels nomenaments
- Estudi de la millor opció de plataforma de connexió i tests de connexió
- Preparació i Enviament de documentació de seguiment de les actuacions realitzades
- Convocatòria de la sessió d’avui, 15 de juny.

El  president dóna  la  paraula  a  Isaac  Albert,  1er  Tinent  d’Alcalde  de  l'àrea  de  Promoció
Econòmica i projecció de ciutat, que s’acaba d’incorporar a la reunió. 

En Isaac Albert excusa el retard i diu que breument volia, d’una banda, donar la benvinguda a
la primera sessió del Consell d’aquest mandat, i aprofitar per presentar el Pacte de Ciutat que
s’està  preparant,  anunciar-lo  i  resoldre dubtes,  i  comenta  que  en breu rebran  notícies per
començar a treballar. Fa unes setmanes es va arribar a un acord polític per generar un espai de
confiança, amb dades tècniques reals, un relat compartit, entre els diferents actors que actuen
a la ciutat de Terrassa, agents socials, econòmics, esportius, culturals, etc. Convida a participar
a tothom en aquest pacte. És un pacte polític que va més enllà de qui governa, es volen posar
fonaments per refer aquesta situació de crisi en la que estem immersos. S’han donat pactes
d’aquest tipus en diversos moments històrics, a l’inici de la democràcia, després de la crisi post-
olímpica, amb la crisi econòmica de 2008, per exemple (pacte per l’ocupació, pacte anti-crisi). I
consideren que és un bon moment per establir  un nou pacte que permeti  superar aquesta
situació. La voluntat és començar a treballar a nivell territorial, amb els consells de districte,
també  amb  els  consells  més  sectorials  com  aquest  d’Economia  Social.  Sabem  de  la
importància de l’ESS en aquest sentit, i volem que tota l’economia social pugui tenir un paper
protagonista en aquest pla. Va més enllà d’un pla de xoc, no només pensat en sortir de la crisi,
sinó pensant en construir uns fonaments per seguir fent la ciutat del present i del futur.

El  president dóna les gràcies al 1er Tinent d’Alcalde, Isaac Albert i demana si hi ha alguna
pregunta  o  paraula  demanada.  No  hi  ha  sol·licituds  de  paraules.  En  tot  cas  el  president
comenta que es farà informació.

Es passa al punt 5 de l’ordre del dia.  

5.- Terrassa Cooperativa edició especial

El president dóna la paraula a la secretaria.
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La  secretaria explica com es proposa la Terrassa cooperativa d'enguany.  Hi va haver una
aposta política important per intentar mantenir aquest programa, per considerar la centralitat de
l’ESS en aquesta resposta a la crisi, així com per ser una de les accions que compta amb una
participació més extensa del teixit econòmic de l’ESS de la ciutat. Es va preguntar també a les
entitats si consideraven que s’havia de mantenir, i les entitats van respondre que era una bona
eina tant  per a enfortir  l’ess com per fer front a aquesta situació de crisi.  Per tots aquests
motius, s’anomena ja l’Edició Especial de la Terrassa Cooperativa. S’ha realitzat la reunió del
grup impulsor i s’han rebut ja més de 40 propostes. Enguany sobretot es vol posar en valor a
les entitats, fer xarxa, la intercooperació, el tema de les cures (criança, cura de la gent, gran, la
mort i el dol), l’àmbit de la cultura, l’educatiu,etc.. pero especialment l’àmibt professional, per
enfortir les entitats.

L’àmbit educatiu tindrà també com sempre un paper important. Molts mestres venen participant
en el programa, per interès personal, per la implicació dels centres en projectes de l’ESS, etc.
Gràcies al conveni educatiu que es va signar l’any anterior hi ha molts centres de la ciutat que
tenen mestres que empenten per a que els centres comptin amb un pla docent que promogui
l’ESS. Es va realitzar una reunió dels mestres amb la Teresa Ciurana, regidora educació i el
propi Josep Forn, regidor d’ESS, que demanaven una eina telemàtica per a treballar aquest
àmbit durant el curs però també en el marc de la Terrassa Cooperativa. 

A nivell de serveis municipals també s’estan rebent propostes molt potents i interessants. Es
comptarà també, com  en les anteriors edicions, amb la col·laboració del Consell Comarcal del
Vallès Occidental, o la Federació de Cooperatives de Treball, entre d’altres.

El  president comenta  que s’està  treballant  en la  possibilitat  que es pugui  combinar  fer  la
Terrassa  Cooperativa  tant  de  manera  telemàtica  com  algunes  activitats  presencials.
Probablement no es podrà fer la Fira a la plaça vella, s’estan estudiant altres enclavaments, aixi
com la possibilitat de fer-la virtual. Remarca la participació dels serveis municipals, que es va
donar ja l’any passat, i aquest encara ho està sent més, això permetrà una alta coordinació
entre les diverses entitats i els serveis. 

El  president demana  si  hi  ha  alguna  paraula  respecte  al  punt  referent  a  la  Terrassa
Cooperativa. No hi ha paraules, donant així pas al darrer punt sobre precs i preguntes. 

6.- Precs i preguntes

El president dóna la paraula a totes les persones membres del consell per si volen fer alguna
intervenció en aquest punt final.

Na Rosa Guinot, d'alternativa3 SCCL, demana la paraula. Té un parell de preguntes. Demana
si hi ha previsió d’algun suport per a la venda i comercialització de productes de les empreses
de l’ESS. I en segon lloc, si es contempla alguna nova línia de subvenció per a l’ESS a la ciutat,
a mode de reforç del que ja hi ha. 

En  Javi Dominguez demana també la paraula. Recorda que l’any passat el Consell  girava
pràcticament tot entorn del seguiment o les propostes del PEESST. Aquest any el pla ja està
aprovat,  però vol  saber  com es  farà  el  tema de la  implementació  de les  accions,  com es
vehicularà, si hi participarà el Consell, si es crearan grups de treball específics dins el Consell.
Etc. Per exemple, en referència a l’Equipament, pregunta com es vehicularà la implementació
del procés. Pel que fa a l’Observatori de contractació pública, recorda que porta un any de
retard la seva creació. 

El president respon que, existint el Consell, creu que el procediment ha de ser tractar-ho dins
el Consell. És una eina que s’ha de posar en valor. Això no treu que si alguna entitat demana
explicacions se li dóna reunió en qualsevol moment. El Consell va tenir un paper molt actiu en
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la definició del Pla Estratègic, i ara l’ha de tenir en la seva implementació, o en el cas d’haver
de reprioritzar alguna acció. 

Sobre  les  preguntes  de  Rosa  Guinot,  el  president respon  que  arrel  d’una  demanda  de
mediambient,  dels  productors,  locals,  així  com  de  Turisme,  amb  la  fira  de  Terrassa
Gastronòmica, es vol dur a terme una Fira de terrassa gastronòmica de Km 0., en la que es
promocionarà el producte agrícola de proximitat. 

Pel que fa a la línia de subvencions s'està veient si es pot fer alguna cosa en aquest aspecte.
La situació és complicada. Fem acompanyament a entitats en ajudes d'altres administracions
però estem veient si des de l'Ajuntament també es pot fer alguna cosa.

La secretaria comenta la importància de la Guia de l’ESS com a eina de difusió de les entitats,
per  visibilitzar  els  seus productes i  serveis.  Un cop presentada avui  al  Consell,  la  guia es
donarà a conèixer a la ciutadania, es posarà en obert. Qualsevol ciutadà de Terrassa podrà
saber on comprar productes i serveis de l'ESS, i d’entitats i empreses de qualsevol tipus. La
secretaria també fa referència a que està previst crear grups de treball dins el Consell a mode
de seguiment del Pla Estratègic. El Consell els crearà i després es considerarà si aquests són o
no oberts, segons la temàtica. Recorda per exemple que el pla de comunicació requerirà d’un
grup  per  tal  d’acabar  de  definir  i  prioritzar  les  accions  suggerides  en  l’Informe  de  Pla  de
Comunicació. I el mateix amb la compra pública responsable. Evidentment caldrà repensar i
reformular  moltes actuacions degut a la situació de la  crisi  del  covid-19,  veure quines són
prioritàries per a impulsar el sector. S’aniran fent propostes, tant bon punt es pugui, per a poder
activar aquests grups, i qui vulgui es podrà afegir a cada grup específic.

El president demana si hi ha més paraules. No hi ha més paraules demanades.

El president dóna les gràcies per la participació de totes a la sessió d’avui i de formar part del
Consell. Vol deixar palès que, malgrat la situació actual, la voluntat de l’equip de govern és que
abans d’acabar el mandat, totes les accions previstes al PEEST fins al 2023, estiguin fetes. Hi
haurà algun decalatge d’algunes accions perquè econòmicament  no es podran afrontar.  El
Pacte de Ciutat,  alhora,  permetrà  veure si  fins i  tot  es pot  anar més enllà  de les accions
previstes.  S’ha fet  un avenç important  de situar  l’ESS,  en el  discurs,  de qüestions com el
consum responsable,  l’eficiència  energètica,  etc.  Ara  hem de  ser  capaços  de  portar-ho  a
accions concretes, d’aprofitar el moment. 

La secretaria recorda que cal votar la proposta de modificació del reglament. Alhora, es tornarà
a demanar per l’elecció a la vicepresidència, demanant si hi ha algú en contra o bé s’aprova la
candidatura per majoria absoluta.

En Miquel Pérez demana la paraula i explica que, si la modificació del reglament s’aprova, es
farà arribar una proposta de la modificació. La modificació del reglament haurà de passar pel
Ple, tal i com es va fer en el moment de la seva creació.

Ningú  es  manifesta  en  contra  de  la  modificació,  i  es  dóna  per  aprovada  la  proposta  de
modificació del reglament.

Ningú es manifesta en contra de la candidatura a vicepresidència de Pau Cónsola, per tant
s’aprova que la vicepresidència del consell sigui exercida per Pau Cónsola de l’Eina SCCL.

Sense cap més paraula demanada, el  president del Consell torna a agrair la participació de
tothom i dona per finalitzada la sessió, a les 18:20h. 
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Secretaria President

Montserrat Torres Sanchez Josep Forn i Cadafalch
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