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[CMESST] Convocatòria 1/20

DOCUMENT:     CONVOCATÒRIA 
ÒRGAN: CONSELL MUNICIPAL D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE TERRASSA
NÚM. REUNIÓ: 1/20
DATA REUNIÓ: DILLUNS 15 DE JUNY DE 2020
HORA INICI:  16:00 Proves de connexió per a totes les persones membres del Consell
                        16:30 Inici de la sessió
LLOC:
Convocatòria virtual
Primera opció: 
h�ps://meet.jit.si/CMESST_TERRASSA

Segona opció:
h�ps://teams.microso�.com/l/meetup-
join/19%3amee�ng_NDMyYzRjMDgtYTUzMy00MDhiLWIyNzgtOGZhZjdiZmQ0MTg0%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%22d2bf668c-e05d-4e5b-84c2-
74e4cc557a06%22%2c%22Oid%22%3a%22c7a74ef4-dd55-4ff1-b4e8-f067f01e0347%22%7d
 
 
 
 
CONVOCATÒRIA

Us convoco a la primera sessió del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària de Terrassa, d’acord amb el
següent ordre del dia:

 
ORDRE DEL DIA

    1.- Benvinguda de l'Alcalde i obertura del nou mandat

    2.- Elecció de la vicepresidència

    3.- Seguiment i avaluació del PEESST 2019

    4.- Situació de les empreses i en�tats COVID 19

    5.- Terrassa Coopera�va edició especial

    6.- Precs i preguntes
 
 
 

Josep Forn Cadafalch
dc. 03/06/2020 9:56

 2 fitxers adjunts

Candidatures_vicepresidencia.pdf; Infografia_plataforma.jpg;
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DOCUMENTACIÓ DE LA SESSIÓ:

Adjuntem a la convocatòria les dues candidatures presentades per a la Vicepresidència del CMESST.
 
Us recordem que al següent enllaç podeu accedir a la resta de  documentació (avançada per mail el passat dia
22/05/2020):

h�ps://drive.google.com/drive/folders/1v6d2-wFypLc0zvhluQ6pO9eLqUYdS4u-?usp=sharing

NOTA: Us recomanem obrir l'enllaç des de Chrome. En alguns casos potser us demanarà actualitzar el navegador.

. 12 informes de seguiment dels programes PEESST

. Pla de comunicació de l'economia social i manual pels agents d'ESS

. Pla de formació per l'emprenedoria i l'economia social i solidària 

. Guia d'empreses i en�tats d'economia social de Terrassa

 
També us adjuntem una  Infografia de recomanacions i bones pràc�ques per a la realització de la
videoconferència. 
 
Us recordem que la convocatòria s'envia al conseller/a �tular. Si la persona �tular no pot par�cipar, informeu-
nos si ho farà la persona suplent.
 
Preguem confirmeu la vostra par�cipació fins dijous 11 de juny enviant un mail a la bus�a:
emprenedoria@terrassa.cat . També podeu contactar amb la secretaria del CMESST mitjançant la mateixa
bus�a si teniu algun dubte o necessiteu algun aclariment.
 
Moltes gràcies,
 
 
Josep Forn i Cadafalch
President del Consell Municipal d’Economia Social i Solidària                        
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