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Presentació

El Consell té per objecte fomentar, impulsar i enfortir les experiències econòmiques
basades en l’autoorganització de la ciutadania que no persegueixin el lucre, sinó
satisfer les necessitats bàsiques, i que s’organitzin des del suport mutu, el compromís
amb la comunitat, la igualtat i la democràcia.
És a dir, el conjunt d’empreses i entitats que compleixin els requisits de propietat
col·lectiva, gestió democràtica i responsabilitat social que anomenem economia social i
solidària, amb la finalitat de promoure un model econòmic just, democràtic i sostenible.
És també objecte d’aquest Consell la promoció i el foment de l’economia social en tots
els àmbits municipals de manera transversal i des del paradigma de la concertació
pública, cooperativa i comunitària.
Veure el Reglament:
https://www.terrassa.cat/documents/12006/49917/Reglament_definitiu.pdf/563c7619717d-4b8c-8b20-de8cc822397a

-

Resum d’activitat 2018:

5 SESSIONS
ORDINÀRIES

4 PROJECTES I
SERVEIS
PRESENTATS

3 GRUPS DE
TREBALL
CREATS

CMESST

18 ACORDS
ADOPTATS I
TRAMITATS

15 TEMES
ABORDATS
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Continguts de les sessions, acords i compromisos:

Els principals temes abordats i acords establerts a les diverses sessions han estat:

Sessió 1: 30/01/2018
Es va celebrar l’acte de constitució del Consell, amb la presidència de l’Alcalde de
Terrassa, Alfredo Vega. Posada en marxa del Consell Municipal de l’Economia Social i
Solidària a càrrec del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
Indústria i Ocupació, Manuel Giménez.
Jordi Garcia Jané, expert en cooperativisme, va impartir la conferència “Les polítiques
locals d’impuls a l’economia social. Millor participatives”. Alhora es va comptar amb un
espai de networking per a les persones assistents a l’acte.

Sessió 2: 20/03/2018
Acords adoptats:
1.- Constituir un grup de treball per elaborar el Pla Estratègic d'Economia Social i
Solidària de Terrassa invitant a tots els agents que van participar del procés
participatiu.
► Es va convocar el grup de treball per al dia 6 de juny 2018.

2.- Constituir un grup de treball per tractar el tema de la compra pública
responsable/clàusules socials
►Es convoca el grup de treball el 23 de maig 2018

3.- Lliurar informació sobre la renda mínima garantida sobre la que esta treballant el
Consell Comarcal del Vallès Occidental.
► Es va fer arribar la informació als membres del Consell per correu electrònic

4.- Iniciativa de Som energia per presentar una proposta que pot ajudar a implementar
l’energia solar, a partir d’una iniciativa de modificació d’ordenances fiscals.
► S'ha tramitat i concertat una reunió amb l'equip tècnic municipal responsable de
l'àmbit.

Sessió 3: 12/06/2018
Acords adoptats:
1.- Tramitar internament la proposta de creació d'un Observatori de Contractació per
fer la seva valoració pels serveis competents, canviant el redactat dels terminis
establerts per "el més aviat possible ". I posterior tramitació a la Junta de portaveus i
Ple Muncipal.
► Tramitat.

2.- Pel que fa al Pla Estratègic, establir l’Equipament com una prioritat del CMESST, o
incloure-ho a la priorització que es posarà a valoració per part dels membres del
consell i de la comissió del Pla. Enviar l'eina de priorització amb aquest criteri.
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► Tramitat.

3.- Constituir un grup de treball per l'equipament.
► Es convoca el grup de treball per al dia 20 de setembre 2018.

4.- Iniciar els tràmits per incloure una partida en el pressupost 2019 per l'Equipament.
► Es realitza el tràmit intern de l'àrea per a que es tingui en compte aquesta demanda.

5.- Posar a disposició de les persones membres del consell el contacte de la persona
de referència de la Fundació Vedruna en referència a la ILP d'etiquetatge i traçabilitat
dels bens de consum.
► Es va facilitar el contacte.

6.-Posar a disposició de les persones membres del consell el quadre comparatiu de
bonificacions per energies renovables que ha treballat el Consell Comarcal del Vallès
Occidental.
►Es va fer arribar el document "Quadre de Bonificacions i Ordenances" i l’enllaç al web
amb les ordenances.

Sessió 4: 25/09/2018
Acords adoptats:
1. Allargar el termini per revisar el document final del Pla Estratègic per treballar el
pressupost.
► S’ha convocat el Grup de Treball Pla Estratègic d’ESS per al dia 24 d’octubre

2. Portar al Ple Municipal la proposta de resolució per a la creació d’un Observatori de
Compra Publica. I avançar un esborrany del “reglament”.
► En data 10 d’octubre s’avança a les persones membres del Consell via correu
electrònic el text de la proposta i l’esborrall del “reglament”.

3. Estudiar la possibilitat de realitzar una campanya unitària institucional de consum
responsable i foment de l’ESS al Nadal.
► S’ha realitzat la valoració prèvia i s’ha vist viable realitzar una campanya que fomenti
el consum responsable i l’economia social.

Sessió 5: 18/12/2018
Acords adoptats:
- Sobre el Pla Estratègic 1. S’acorda enviar per correu electrònic el nou text diferenciant els canvis amb les
esmenes valorades i proposades, per correu electrònic, durant la setmana del 14 de
Gener 2019.
2. S’acorda convocar sessió extraordinària a finals de gener, amb un únic punt a
l’ordre del dia: Aprovació del Pla Estratègic.
3. S’acorda cercar informació per veure si, amb aquest calendari previst, es podria
portar l’aprovació del PESST al ple de març.
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► Es van incorporar les esmenes al document i es van enviar a la convocatòria de la sessió
extraordinària.

► Es va convocar la sessió extraordinària per al 29 de gener de 2019, amb un únic punt de
l’ordre del dia: Aprovació del Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària de Terrassa (PEESST).

- Sobre el Reglament de l’Observatori de Compra Pública 1. S’acorda posposar aquest punt de l’ordre del dia a la propera reunió ordinària del
consell, per a comptar amb més temps de debat.
2. S’acorda ampliar el període de recollida d’esmenes fins a la setmana del 14 de
gener. Aquestes es faran arribar als membres del Consell per a debatre a la propera
sessió ordinària.
► Es recolliran esmenes i es faran arribar als membres del consell abans de la propera reunió
ordinària del mes de març.

D’altres àmbits abordats en el marc del CMESST al llarg de l’any 2018 han estat:
•

Terrassa Cooperativa: Informació de la posada en marxa del programa i les
tasques del grup impulsor.
Presentació de les dades quantitatives i d’assistència del 2018.
Convocatòria del grup impulsor per fer l’avaluació final del programa .

•

Campanya de Consum Responsable i de foment de l’economia social i solidària
de l’Ajuntament de Terrassa, sota el lema: “Penses el que compres? Compra
com penses”. Els objectius principals de la campanya són: promoure el consum
conscient: moderat, informat i reflexiu, apostant pels projectes d’economia
social i solidària de la zona. La campanya va sorgir d’una proposta inicial del
grup municipal de la CUP.

•

Bonificació de fins el 95% les obres de nova construcció, reforma o ampliació
en les quals s'implanti energia solar fotovoltaica:
https://aoberta.terrassa.cat/documents/normativa010467.pdf?codidoc=OThCQT
M5REIzNTNDQUIwQjUwQTM0QjVFMjFCNjYxRjI=&idrel=010467
A proposta de Som Energia, s’ha aconseguit l’aprovació de l’ordenança fiscal
sobre plaques fotovoltaiques. Aquestes bonificacions seran aplicables a
habitatges unifamiliars, plurifamiliars i d’activitat econòmica (comerços).

•

A petició del grup municipal de la CUP s’ha fet arribar al Servei de Comerç les
propostes que van fer al Pla Estratègic d’Economia Social i Solidaria i que fan
referència a l’àmbit de mercats, en concret:
1.- al futur Pla Director del Mercat de la Independència.
2.- als dos mercats municipals

•

Guia d’entitats i empreses d’economia social i Mapa de Consum Responsable:
S’ha informat al Consell de l’estat del projecte. S’ha passat una enquesta a
entitats per a la recollida d’informació, tot i que el nombre de respostes ha estat
força baix. Es segueix treballant en la recopilació d’informació i de manera
paral·lela s’està coordinant amb cartografia, per tal de bolcar les dades al mapa
de Terrassa. Està previst assolir els objectius el primer trimestre de l’any vinent.
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- Grups de Treball:
S’han creat 3 grups de treball, espais de participació
i de retorn en els que aprofundir en els temes
que el Consell ha considerat prioritaris.
•

Grup de Treball de Clàusules Socials: una de les prioritats dels agents
implicats en l’ESS, i plasmat així al PEESST, és l’establiment d’un programa
que fomenti la compra pública responsable. En el marc d’aquest grup, es van
treballar els objectius a plantejar al CMESST, i finalment es va acordar la
creació d’un Observatori de Compra Pública. Es va celebrar una reunió el
passat 23/05/2018. S’ha treballat el reglament de l’observatori, que ha quedat
pendent d’aprovació per a l’any 2019.

•

Grup de Treball PEESST: es va constituir el grup amb l’objectiu de finalitzar el
procés participatiu de disseny del pla, permetent així complementar els espais
participatius de tots els agents implicats en l’ESS per a les últimes fases del
pla. En aquest grup, s’ha treballat la calendarització i priorització dels
programes, així com el pressupost general del pla. Es duen a terme dues
reunions: 06/06/2018 i 24/10/2018.

•

Grup de Treball de l’Equipament de l’ESS: una altra de les prioritats, també
plasmada al PEESST, ha estat la definició i disseny d’un equipament per a
l’ESS al municipi. L’Equipament ha estat un dels programes del pla que, per la
necessitat de ser iniciat el proper 2019, el CMESST va consensuar excloure’l
de la priorització de programes del pla, per adoptar-lo com a prioritat pròpia. En
aquesta línia s’han celebrat dues reunions els passats 21/09/2018 i 19/10/2018.

-

Projectes i/o serveis presentats:

Projecte: Anella Verda de Terrassa i Xarxa d’Horts Urbans
S’ha presentat el projecte de l’Anella Verda de Terrassa i la Xarxa d’Horts Urbans, a
càrrec d’Ignasi Planas, Cap del servei de Gestió Ambiental, i Josep Latorre, Director
de serveis de Medi Ambient.
Proposta d’Iniciativa Legislativa Popular de la Fundació Vedruna
Marc Ballesà, de l’escola Fundació Vedruna ha explicat l’Iniciativa Legislativa Popular
que estan duent a terme amb els seus alumnes de segon d’ESO. Es demana suport
per part dels membres i possibles aliances per donar a conèixer la iniciativa.
Programes: “Usos del temps. Impuls de la Xarxa d’Empreses i Entitats” i “Banc del
Temps (BdT)”
Presentació dels programes a càrrec de Javier García Romero, regidor de Qualitat
Democràtica i del Programa Usos del Temps.
Projecte “Xarxa Educativa per l’Economia Social”
Presentació del projecte per part de Toni Miró i Pablo Moliner, membres la Taula de
professors ACVOO. Proposta de divulgació de l’Economia Social i Solidària a les
Escoles.
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Composició del Consell:

El Plenari del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària durant aquest 2018 ha
estat conformat per 24 representants titulars (6 dones i 18 homes) i 22 suplents (9
dones i 13 homes).
Representació del Consell

Entitat

Titular

Suplent

Tinent d’Alcalde de Desenvolupament Econòmic Industria i
Ocupació
Emprenedoria i Economia Social

Montserrat Torres Sanchez

Ricardo Javier Ramírez
Llorente
Eva Navea Carrasco

FUPAR

Josep Ribera i Segura

Montserrat Lao i Gómez

Mutualitat la Previsió

Josep Antoni Martínez
Montero

Anna Muñoz Núñez

Associació Ecoinserció

Xavier Casas Caba

Jordi Castelló Escudé

L’Eina Cooperativa

Ricardo Javier Ramírez
Llorente

Francesca Corzo Mellado

Cooperativa Malarrassa

Miquel Gordillo Vázquez

Pep Valenzuela Pérez

Fundació Leitat

Glòria Serrano Gea

Carles Gimeno

Cooperativa Edumusic

Nuno Mendes Santos

Estel Rius Marçal

1 de 3 Persona representant d’institucions

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Elena Donate Montoya

Pilar Garcia Martínez

2 de 3 Persona representant d’institucions

Diputació de Barcelona

Sense representació

Sense representació

3 de 3 Persona representant d’institucions

Generalitat de Catalunya

Sense representació

Sense representació

Grup local de Som Energia

Domenec Martinez Garcia

Roldan Riera Serra

Grup local de Fiare Banca Ètica

Javier Dominguez Sagredo

Joan Rofes Pinyol

Fundació Càritas. Projecte d’emprenedoria social

Àngel Fernandez Ujaque

Veronica Mazo Reime

XES Terrassa

Joan Pi González

Santi Martínez Illa

1 de 7 Persona representant de Grups Municipals

PSC

Josefina Merino Ramirez

Carlota Menéndez Plans

2 de 7 Persona representant de Grups Municipals

TeC

Quim Guitart Mampel

Òscar Monterde Mateo

Presidència
Secretaria
1 de 7 Persona representant d’empreses,
associacions i fundacions que fan activitat
econòmica sota formules d’economia social
2 de 7 Persona representant d’empreses,
associacions i fundacions que fan activitat
econòmica sota formules d’economia social
3 de 7 Persona representant d’empreses,
associacions i fundacions que fan activitat
econòmica sota formules d’economia social
4 de 7 Persona representant d’empreses,
associacions i fundacions que fan activitat
econòmica sota formules d’economia social
5 de 7 Persona representant d’empreses,
associacions i fundacions que fan activitat
econòmica sota formules d’economia social
6 de 7 Persona representant d’empreses,
associacions i fundacions que fan activitat
econòmica sota formules d’economia social
7 de 7 Persona representant d’empreses,
associacions i fundacions que fan activitat
econòmica sota formules d’economia social

1 de 3 Persona representant d’entitats que
promouen l’economia social en diferents àmbits i
projectes
2 de 3 Persona representant d’entitats que
promouen l’economia social en diferents àmbits i
projectes
3 de 3 Persona representant d’entitats que
promouen l’economia social en diferents àmbits i
projectes
1 Persona representant d’entitats de segon nivell

Manuel Giménez Guardia

3 de 7 Persona representant de Grups Municipals

ERC- MES

Bernat Carles Tort

Josep Miguel Villagrasa
Rodés

4 de 7 Persona representant de Grups Municipals

PdCAT

Àleix Pons i Coll

Miquel Sàmper Rodriguez

5 de 7 Persona representant de Grups Municipals

Ciutadans

Bernabe Herranz Herranz

-

6 de 7 Persona representant de Grups Municipals

CUP

Ander Ruiz Martin

Marc Medina Mañas

7 de 7 Persona representant de Grups Municipals

PP

Sense representació

-

1 de 4 Persona representant de serveis municipals

Àrea 1 Territori i Sostenibilitat

Imma Soler Castellvi

Manuel Fuster Granja

2 de 4 Persona representant de serveis municipals

Àrea 2 Serveis Generals i Govern Obert

Joan Bosch Muntal

-

3 de 4 Persona representant de serveis municipals

Àrea 3 Drets Socials i Serveis a les Persones

Gemma Garcia Ciurana

Maria Teresa Heredia
Trucharte

4 de 4 Persona representant de serveis municipals

Àrea 4 Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació i
Àrea 5 Cultura i Projecció de la Ciutat

Miquel Perez Almudaina

Josep Manuel Rodriguez
Rodriguez

Sense representació

Sense representació

Sense representació

2 representants de la ciutadania
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Dades d’assistència general (representants i convidats)

Representació (membres titulars)
Nombre sessions del Consell
Assistència sessions del Consell
Sessió 1
Sessió 2
Sessió 3
Sessió 4
Sessió 5
Nombre de Grups de Treball
Nombre de sessions dels Grups de
Treball
Participants als Grups de Treball
Clàusules Socials i CP
Pla Estratègic (PEEST)
Reunió 1
Reunió 2
Equipaments
Reunió 1
Reunió 2

dones
6

homes
18

31
7
7
6
5

38
17
22
15
16

total representants
24
5
69
24
29
21
21
3

23
19
22
19
18

5
8

12

20

4
1

19
8

23
9

2
2

5
2

7
4

Representants a les sessions ordinàries

Assistència per sexe (mitjana)

25
20

24%

15
10
5

dones

homes

homes

dones

76%

0
Sessió 1

Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4

Sessió 5
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Assistència a les sessions, per representació:
1

2

3

4

5

Presidència
Secretaria
FUPAR
Mutualitat la Previsió
Associació Ecoinserció
L’Eina Cooperativa
Cooperativa Malarrassa
Fundació Leitat
Cooperativa Edumusic
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Grup local de Som Energia
Grup local de Fiare Banca Ètica
Fundació Càritas. Projecte d’emprenedoria
social
XES Terrassa
PSC
TeC
ERC- MES
PdCAT
Ciutadans
CUP
Àrea 1 Territori i Sostenibilitat
Àrea 2 Serveis Generals i Govern Obert
Àrea 3 Drets Socials i Serveis a les Persones
Àrea 4 Desenvolupament Econòmic, Indústria
i Ocupació i Àrea 5 Cultura i Projecció de la
Ciutat
Assistents
Absents
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-

Nombre de temes abordats

Pla Estratègic d'Economia Social i Solidària de Terrassa
Compra Pública Responsable - clàusules socials
Equipament
Renda Mínima Garantida (CCVOC)
Observatori de Contractació Pública de Terrassa
Bonificacions per a energies renovables
Terrassa Cooperativa 2018
Guia d'Entitats d'ESS i Mapa de Consum Responsable
Campanya Consum Responsable
Aprovació de l'ordenança fiscal plaques fotovoltàiques
Propostes per a mercats municipals
Anella Verda i Xarxa d'Horts Urbans
ILP Fundació Vedruna
Programa Usos del Temps i Banc del Temps
Projecte Xarxa Educativa per l'Economia Social

Transparència :

Tant les convocatòries de les sessions com les actes aprovades han estat
publicades al web municipal, en compliment de l’article 16 del Reglament del
Consell.
https://www.terrassa.cat/consell-municipal-d-economia-social-i-solidaria
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