
Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

              

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

Núm.: 2/20

Sessió: ORDINÀRIA

Data: 30 d’octubre de 2020

Horari: De 16:00h a 18:00h

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

Vicepresidència Pau Consola Párraga

Secretaria Emprenedoria i Economia Social Montserrat Torres Sanchez (Titular)

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

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)
Associació Arte Paliativo Silvia Fernandez Cadevall (Titular)

Persona  representant
d’institucions

Consell  Comarcal  del  Vallès
Occidental 

Oriol  Mestre  Vall  (Suplent,  canvi  tramitat,
pendent de nomenament)

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

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

Persona  representant
d’entitats de segon nivell

XES Terrassa F. Xavier López Relat  (Titular,  canvi  tramitat,
pendent de nomenament)

Persona  representant  de
grups municipals

TxT Daniel Otero Rodriguez (Titular)
ERC Màrius Massallé (Titular)
Junts x Terrassa Marta Sánchez Raventós (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  6  i  àrea  5  Promoció
Econòmica  i  projecció  de  la
ciutat

Miquel Perez Almudaina (Titular)
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Excusats: 

Persona  representant  de  grups
municipals

PSC Josefina Merino Ramirez (Titular)

Persona  representant  de  grups
municipals

Ciutadans Maria Cinta Ramirez Relaño (Titular)

Persona  representant  de  serveis
municipals

Àrea  4  Drets
Socials  –
Serveis Socials

Lucia Linuesa (titular)

Absents:

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)

També assisteixen: 

Entitat Nom i cognom
AESCAT Guillem Llorens
Associació EBC Terrassa Marc Ballestar 
Fupar Montserrat Lao
Ariadna Cucurella Consell Comarcal Vallès Occidental

Link gravació:
https://web.microsoftstream.com/video/f0f55aff-db02-4432-a15c-6d864c28cc4a

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (15/06/2020) 

2.- Terrassa Cooperativa edició especial

3.- Programa Funcional de l’Equipament d’Economia Social i Solidària de Terrassa

4.- Informe de Compra Pública Responsable

5.- Pacte per la Vida

6.-  Proposta  i  aprovació,  si  s’escau,  dels  canvis  al  Reglament  del  Consell  Municipal
d’Economia Social

7.- Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió:

Benvinguda

El vicepresident del Consell, en Pau Cónsola, presideix la sessió en absència del president, en
Josep Forn, qui excusa la seva assistència, en trobar-se finalitzant el Ple Municipal. Tant aviat
pugui s’incorporarà a la sessió.

El vicepresident dóna la benvinguda a la segona sessió del CMESST. Informa dels canvis que
s’han produït en algunes representacions pendents de nomenament:

* XES: ha canviat la titularitat per la suplència. El titular és Òscar Villa i suplent Xavi Lòpez. Avui
ens acompanya el representant suplent, Xavi Lòpez.

* Consell Comarcal: La suplència que ocupava la Pilar Garcia passa a ser ocupada per l’Oriol
Mestre, que ens acompanya avui i aprofitem per donar-li la benvinguda al Consell.

* Finalment, el grup municipal  Junts x Terrassa ha designat a la persona suplent,  que serà
l’Aleix Pons. Avui, però, ens acompanya la representant titular, la Marta Sánchez.

Finalment, es fa esment de les persones convidades a la sessió d'avui:

Fupar, Montserrat Lao
EBC, Marc Ballestar
Fundació Leitat, Marta Cid

i  les  tècniques  Neus  Buerba  del  servei  d’emprenedoria  i  economia  social  i  Sonia  Moreno
responsable del programa de compra i contractació publica responsable.
 
Més endavant s’incorporarà en Guillem Llorens president de l’AESCAT 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (15/06/2020) 
S'aprova l'acta de la sessió anterior per unanimitat (15/06/2020).

2.- Terrassa Cooperativa edició especial

El vicepresident dóna la paraula a la secretaria  que presenta l'edició especial de la Terrassa
cooperativa d'enguany, que donat el context de covid19 serà íntegrament virtual.

«  Com ja sabeu, vam estar parlant “virtualment” de la necessitat de mantenir aquesta edició.
Vam decidir tirar-la endavant perquè vosaltres i la resta d’empreses i entitats d’ESS de la ciutat
vau decidir que era una eina important i el moment oportú per visibilitzar que l’ESS ha de ser la
resposta a la situació de crisi generada davant la covid 19, que com sabem es una crisi social
però també del model econòmic.

Davant la situació d'incertesa l’ESS és una certesa. L’aposta per un model de transformació
que posa en el centre les necessitats vitals l’ESS ha sostingut les vides, les cures, l’alimentació
tot allò que és important.

3



Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

              
Moltes  de  vosaltres  heu  participat  activament  d’aquest  sosteniment  malgrat  la  situació  tan
complicada que heu patit i esteu patint encara, per tot això la Terrassa Cooperativa és una eina
important,  per visibilitzar la vostra feina i per ajudar  a canviar el model per un consum mes
responsable, de  proximitat i amb valors.

Durant  aquest  temps  s'ha  fet  palès  que  les  respostes  locals  a  les  crisis  globals  són
possibles i necessàries. Durant aquests mesos hem tingut exemples que han fet visible  que
l’economia ha de fer sostenible la vida de les persones i no a la inversa.

Per això, l’edició de Terrassa Cooperativa d’aquest any té 3 itineraris marcats, que tenen un
valor singular perquè han estat tres punts clau en la crisi socioeconòmica de la covid-19 i de la
pandèmia que totes i tots estem vivint.

 El consum i la producció responsable,
 L’economia feminista i de les cures 
 El consum cultural des de l’ESS. 

A banda mantenim la fira, en un format innovador i pren protagonisme l’àmbit professional per
ajudar a les empreses i entitats d’ess a fer-se més fortes encara.

Un altre element a destacar és l’educatiu, tenim una comissió educativa de la TC que treballa
en l’entorn d’un conveni educatiu on diferents centres de terrassa es van adherint per treballar
dins del  marc curricular l’economia social.  Aquest  tema és important  perquè és on hem de
plantar  la llavor  i tenim l’enorme sort de disposar  d’un grup de mestres molt  motivat i amb
empenta al que hem d’acompanyar i donar suport.

No  em  vull  estendre  mes  perquè  vosaltres  heu  estat  treballant  en  primera  línia  aquest
programa, en tot cas destacar la feina del Grup impulsor.»

Na Rosa Guinot, d'alternativa3 destaca l'alta participació de les entitats de la ciutat i felicita
l'organització tècnica. «Serà un format nou al que no estem acostumats, però els continguts
defineixen molt bé el que és l’ESS. També s’està fent molt enxarxament.»

La secretaria agraeix les felicitacions i fa l’esment que la feina tècnica és molt forta, menciona
les tècniques Mireia Bou i Anna Anglí del servei d’emprenedoria. Però alhora recorda que les
entitats són les que han nodrit de continguts la TC, i sempre s’agraeix l’alt nivell de participació i
implicació.

3.- Programa Funcional de l’Equipament d’Economia Social i Solidària de Terrassa

El vicepresident dona la paraula a la secretaria que exposa com està el Programa Funcional
de l’Equipament.

«Com ja sabeu l’equipament d’ess és una de les prioritats que va marcar aquest consell dins
del PEESST.

Totes les conselleres i consellers  vau estar convidades a la roda de premsa que es va fer al
mes de juliol per visibilitzar aquesta feina que hem fet entre totes.

Ara us hem passat el document on consta la proposta dels espais i serveis que volem que
tingui  aquest  equipament  i  que,  com també sabeu,  van ser  els  que va determinar  el  propi
consell:

Què volem aconseguir amb l’equipament:
Testejar idees per tal que es pugui valorar la seva implementació al mercat, sent especialment
proactius amb projectes i serveis que millorin l’entorn immediat.
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Ajudar a aquests projectes a que tinguin sostenibilitat econòmica i tècnica per implementar-se a
la ciutat acollint-los durant els primers anys de vida.

Aglutinar als agents i serveis que poden oferir idees, suport o recursos i  que ajudin a fer créixer
els projectes i crear xarxa.

Donar a conèixer a la ciutadania els valors i potencialitats de l’ESS dins de tots els àmbits en
que està present per fomentar el seu consum, per part de la ciutadania i ajudar al canvi i millora
de l’entorn social i ambiental.

Crear espais de participació d’agents i ciutadania que ajudin a potenciar l’ESS.

Vincular l’activitat d’aquest espai  a l’entorn immediat oferint activitats, serveis de proximitat i
complementaris.

Sectors d'activitat de l'equipament

L’equipament de la muntanyeta constarà de:

 L’edifici de serveis de 535 mts2
 L’edifici xalet:  61,18 mts2
 L’espai de l’era:  dos espais de formigó de 530,80mts2+ 436 mts2 per Fires i activitats

a l’aire lliure

L’espai el volem dotar de diferents sectors, cadascun d’ell pensat per la prestació de diferents
serveis i dirigit  diferents actors, però tots ells connectats i compartits. Els sectors proposats no
només serviran per diferenciar-ne els usos sinó també per estructurar i accedir a l’espai.»

Sector 1- Pol d’atracció ciutadana i interrelació

 Zona central d’entrada, on es disposarà dels serveis de consergeria i informació, també
de les activitats que es desenvolupin al Parc.

 Espai de cafeteria, relacional, de cures i racó de pensament critic obert al conjunt del
Parc.

 Activitats adreçades a la ciutadania ( tallers i xerrades)
 Espai de fires ubicades a l’espai exterior o espai era

Sector 2 – Pol de dinamització i emprenedoria

 Sales polivalents ( formació, sessions grupals i tallers)
 Espai d’incubació ( espai col·lectiu per treballar projectes en fase d’ideació)
 Espai professional municipal de treball i d'atenció a persones emprenedores i  projectes
 Serveis d’albergatge (coworking, allotjament primers anys de vida de les empreses)

Sector 3 – Serveis d’entitats, empreses i projectes

 Despatxos per associacions d'ESS
 Espai de projectes d'ESS 

Sector 4 – Espai de Participació

 Espai destinat a fomentar la participació de les entitats ( CMESST)

Logística i magatzem
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La situació actual del projecte és que estem pendents de destinar recursos per realitzar el
projecte  executiu  que  farem  amb  els  serveis  municipals  interns  i  algunes  tasques  que
externalitzarem, un cop tinguem la dotació.

A partir d’aquest moment tenim 8 mesos per fer el projecte.

La secretaria demana si hi ha alguna pregunta.

El  vicepresident,  en  Pau  Cónsola  demana  quines  són  les  properes  passes,  hi  ha  el  pla
funcional, però ara quin és el proper pas? 

En Miquel Perez, explica que el programa funcional ja el tenim i ara falta el projecte executiu,
que  depèn de  Patrimoni.  Comenta les  alteracions  que s’han dut  a terme en el  pressupost
municipal degut a la Covid19. Però anem bé de calendari, la petició està feta, esperem que a
finals any pugui estar aprovat i es comenci el projecte executiu.

El  vicepresident demana fins a quin moment les entitats podran fer aportacions al procés, i
quan estarà ja tot tancat i no hi haurà res a dir.

En Miquel Perez comenta que el programa funcional ja s’ha presentat pero si es considera es
pot fer una comissió de seguiment tècnic cara per al projecte executiu.

Na  Inma Soler, li sembla molt interessant que es participi en el transcurs de la redacció del
projecte executiu, doncs a nivell contractual, un cop s’està ja executant l’obra, a nivell legislatiu
el marge de maniobra és molt acotat.

El vicepresident demana que es pugui tirar endavant aquesta comissió de seguiment com una
eina de control i participació.

La  secretaria diu que un cop es  compti  amb la  primera proposta  de projecte  executiu,  en
paral·lel  es  proposarà  la  creació  de  la  comissió  de  seguiment  del  projecte  executiu  de
l’equipament, quan aquest estigui tancat i s’aprovi es calcula que passaran aproximadament
uns 8-9 mesos.

4.- Informe de Compra Pública Responsable

La secretaria comenta que va quedar pendent explicar l’informe que va fer l’empresa Facto en
tant que fotografia de les contractacions que fa l’Ajuntament de Terrassa, on som i cap a on
hem de caminar. Recorda també que, com a membres de la XMESS, estem en la línia d’altres
municipis en aquest tema. Dins la xarxa tenim editada una guia de bones pràctiques, on hi
consten les bones pràctiques tambe de l’Ajuntament de Terrassa. Hi ha camí per recòrrer, però
aquest informe és un gran avenç. 

«1.  L´informe que  presentem  és un punt  de partida  que ens  dóna  elements interessants
d’anàlisis i que apunta accions i propostes a desenvolupar a curt i mig termini.

2.-  Ens  mostra  una  foto  fixe  on  es  visibilitza  que  en  temes  de  compres  i  contractació
responsable  l’Ajuntament de Terrassa està en la línia d’altres ajuntaments. 

3. Malgrat els procediments de contractació més emprat per l´Ajuntament en el període objecte
d´anàlisis, és el contracte menor, com passa a altres administracions,  s’observen canvis a
partir de l´entrada en vigor del la nova llei de contractació el dia 9 de març del 2018 on
s’incorporen  els contractes obert simplificat i simplificat sumari,   que son procediments que
faciliten la incorporació de criteris que poden afavorir  la compra publica, seria una tipologia
intermèdia entre contractes menors i obert.
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4. Hi ha camí a recórrer per la millora, però des de l’ajuntament estem treballant per oferir
transparència en tots els procediments i actuacions de compra publica, com no pot ser d’una
altra  manera  i  també  s'està  realitzant  un  esforç  per  part  dels  diferents  serveis  per
incorporar/incloure en els processos de contracció criteris i clàusules socials i ambientals amb
l’objectiu  de fomentar  la compra i  contractació publica responsable.  Així ho  demostren els
diferents  exemples  de  bones  pràctiques que  es  mencionen  a  l’informe  (consultes
preliminars, foment de l´estructuració per lots dels contracte, obrint d´aquesta manera el mercat
de compra publica a la participació de l´ESS, incorporació de criteris socials, mediambientals i
laborals,  reserva de contractes a CET ( servei bugaderia,  alberg municipal,  etc també som
referents, dins la xarxa de municipis per l’economia social i solidària on apareixen les bones
practiques del nostre Ajuntament publicades.

5. Amb la voluntat d´anar avançant, com ja sabeu, impulsem anualment formació i eines per
fomentar la compra i contractació responsable a totes les àrees de l’Ajuntament enguany farem,
dins  la  Terrassa  Cooperativa,  el  «Workshop-formatiu  en  bones  pràctiques  i  recursos
metodològics  per  afavorir  la  contractació  Pública  Responsable",  adreçat  a  tècniques
referents en contractació i comandaments dels diferents serveis de l´Ajuntament. En aquest cas
centrat en contractacions de subministraments i serveis

4, En paral.lel, i molt important, cal continuar impulsant la formació a les empreses d’ESS, per
preparar-les per aquest tipus  de procediment,  requeriments formals  per poder  concòrrer  en
procediments oberts."

El Vicepresident obre el torn de paraules.

En Marc Ballestar, d’EBC, comenta que el camp d’energia de la EBC de Terrassa compta amb
3  consultors  que  han  acabat  aquest  estiu  un  màster  de  Consultoria  del  Bé  Comú  de  la
Universitat de València. Eina per avaluar els productes i serveis que siguin contractats, posa a
disposició els serveis d’EBC.

En Domènec Martinez, de Som Energia, comenta que a l’abril del 2017 ja es va elaborar una
proposta d’informe de compra pública per part de la XES. Recorda que aquest tema ja bé de
llarg. En tot cas aquest informe presentat avui és tot un avenç. Comenta que a les dades de
l’informe s’evidencia que queda molt per recórrer, en el cas de la contractació de subministres,
per exemple, encara està majoritàriament contractada en empreses mercantils. Cal incentivar la
contractació de la compra pública d’energia renovable. Creu que una agencia energètica de
Terrassa ajudaria a posar  en marxa un pla urgent  d’energia  sostenible dins  l’associació  de
municipis per l’energia pública. L’informe està molt bé, proposa presentar un projecte amb un
lideratge de l’Ajuntament i  implicació de tots els agents, amb fons europeus.  Presentar una
proposta en relació a la pobresa energètica, un  contracte social per democratitzar l’energia, ús
de l’energia amb preus justos. Es pot valorar la comercialitzadora d’energia publica.

La secretaria comenta que, a banda de recollir-ho a l’acta, es traslladarà al regidor.

En  Javi  Domínguez,  de Fiare,  vol  donar  continuïtat  a les  decisions  que s’havien fet  en el
Consell,  com la creació de l’observatori de compra pública, que va ser acordat per  ple.  Cal
donar continuïtat a aquest tema, a veure si se li dóna una empenta. En segon lloc, expressa un
desig, en relació a la nova llei, es pensava que donaria una oportunitat a l’ESS. És cert que és
nova,  i  molts  ajuntaments  s’estan  trobant  amb  moltes  complexitats  per  a  la  contractació.
Proposa que el propi consell fomentés que hi hagi més suport a les entitats, recursos, de quina
manera es podria donar suport a la contractació de les entitats de l’ESS, i Pimes.

Na Rosa Guinot, d’alternativa3, comenta que a Terrassa fa 10 anys que està al Projecte Cafè
Ciutat, amb una cafè que es diu «Terrassa», un projecte que promou el comerç just, i no hi ha
cap acció per  part de l’Ajuntament cap a aquest  cafè,  cap a aquest projecte.  Recorda que

7



Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

              
Terrassa és una de les candidates a un projecte de ciutat de comerç just, i que en aquest sentit
vol que consti en acta que es sol·licita que l’Ajuntament faci un gest envers aquest projecte.

La secretaria diu que es farà constar en acta totes dues peticions així com es traslladaran al
regidor i president del Consell.

5.- Pacte per la Vida

El vicepresident dona la paraula en primer lloc a la secretaria que explica que aquesta és una
proposta  directa  del  regidor,  va  considerar  que  el  pacte  va  molt  en  la  línia  de  les  idees
polítiques que ell vol potenciar. Es va convidar a l’AESCAT al Consell, tant per que expliqués el
Pacte per la Vida com per posar en valor tota la feina que ha fet l’AESCAT per treballar la futura
llei catalana de l’Economia Social. A la XMESS, de la que Terrassa és membre, es van fer
també aportacions a la Nova Llei, i es van traslladar a l’AESCAT. 

El vicepresident comenta que ho ha parlat amb el president, i que la intenció és, d’una banda
proposar  l’adhesió al Pacte del  Consell,  així com demanar  com a Consell  que l’Ajuntament
s’adhereixi també al Pacte, es traslladaria al ple municipal. Avui està present el president de
l’AESCAT, Guillem Llorens. Li dóna la benvinguda agraint la presencia i tot seguint li dóna la
paraula.

El Sr. Guillem Llorens, President de l’AESCAT (Associació d’Economia Social de Catalunya)
impulsora  de  la  Proposta  de  l’Economia  Social  i  Solidària  catalana  d’un  Pacte  per  una
Economia per la Vida, explica que es tracta d’una proposta, de moment és un manifest, l’ADN
de l’economia social  catalana.  L’objectiu  és portar  a terme els  principals  punts d’interès de
l’economia  social.  L’AESCAT  representa  a  150  mil  persones  treballadores,  movent  8  mil
mil·lions d’euros de volum d’activitat, parlem d’uns volums molt importants de representació.

Mes que mai,  en aquest  moment de pandèmia,  l’actual  sistema demostra que fomenta les
desigualtats. Hi ha una crisi social que està per venir. Per això, l’economia no pot desvincular-
se de la part reproductiva, de l’economia de les cures. La compra pública, també forma part
important d’aquesta proposta de canvi, el consum responsable, etc. Tot això vol abordar-se en
la nova llei, porten un treball de més d’un any i mig en la nova llei. S’espera que en la nova
legislatura es pugui desenvolupar.

L’ESS no pot plantejar-se una transformació sola, cal fer-ho de la  mà de la petita i  mitjana
empresa,  no  només  cooperativisme  i  tercer  sector.  Cal  incorporar  més  agents  catalans
(Cambra de Comerç, Pimec, etc.). 

Actualment el Pacte compta amb més de 550 adhesions (entre entitats de l’ESS, alguns partits
polítics, i alguns ajuntaments). Ha de servir com a eina per fer incidència política, posar sobre la
taula els objectius i demandes.

La  secretaria fa constar que s’ha incorporat a la sessió el regidor i president del Consell en
Pep Forn.

El president saluda agraint l’assistència. Demana al sr. Llorens si es pot adherir el Consell com
a consell i alhora l’Ajuntament de Terrassa per una altra.

El Sr.  Guillem Llorens comenta que els interessa que la presència sigui el més transversal
possible. Per tant, endavant amb el màxim d’adhesions.

El  president proposa votar si el Consell s’hi vol adherir i si s’aprova l’adhesió es proposaria
elevar al Ple municipal l’adhesió de l’Ajuntament. Comenta que hem de ser curosos amb el
discurs per a que tothom s’hi senti interpel·lat, però reconeix que estem en un moment en que
s’han produït avenços i en sectors on aquest discurs provocava un rebuig, ara ja no ho fa tant. 
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En  Pau Cónsola, de l’Eina Cooperativa,  demana la paraula i comenta que està d’acord en
demanar l’adhesió del ple municipal, i a més fer-ho extensiu a la ciutadania i a d’altres entitats
de Terrassa amb les que treballem, fer-ho el màxim de transversal possible.

En Javi Domínguez de Fiare reforça la mateixa idea, quantes més persones adherides millor,
demana l’adhesió de ciutadania i entitats.

L’Oriol Mestre, del Consell Comarcal del Vallès Occidental, explica que des del CCVOC estan
treballant  per  fer  abans  de  finals  d’any  una  jornada  on  presentar  un  catàleg  d’iniciatives
transformadores  davant  de  la  Covid-19,  i  justament  també volien  aprofitar  per  presentar  el
Pacte  per  la  Vida  en  aquestes  jornades.  També  posaran  en  el  ple  del  CCVOC  aquesta
proposta d’adhesió.

El President demana si hi ha alguna persona que no està d’acord amb l’adhesió, ningú està en
contra.  Tampoc  ningú  manifesta  abstenir-se.  Per  tant,  es  considera aprovada  l’adhesió  del
CMESST al Pacte per la Vida per unanimitat. Així mateix, s’iniciarà l’expedient per sol·licitar al
ple  municipal  l’adhesió  de  l’Ajuntament  al  Pacte.  El  president  agraeix  la  presència  del  Sr.
Llorens, que agraeix la invitació i l’adhesió.

6.-  Proposta  i  aprovació,  si  s’escau,  dels  canvis  al  Reglament  del  Consell  Municipal
d’Economia Social

El  President recorda  que  a  la  sessió  del  consell  del  15  de  juny  es  va  explicar  que a  la
constitució de l’actual plenari van quedar entitats fora del ple, per la limitació de vocalies, i que
estaven interessades a participar. Ens vam comprometre a fer una proposta de modificacions al
reglament per tal d’ampliar aquestes representacions.

La  secretaria explica  la  proposta  de  modificació  del  reglament.  Hi  ha  dues  modificacions,
primer es votaria la primera modificació i després la segona:

1. Proposta de modificació de l'article 5. Òrgans.

Es proposa modificar l'article 5 del Reglament, en els següents punts:

 
Article 5. ÒRGANS:
(...)
c) Vocals:

 Fins a un màxim de 10 representants de les empreses, associacions i fundacions
que fan activitat econòmica a la ciutat sota les fórmules d’economia social.

 Fins a un màxim de 5 representants de les associacions, fundacions o
col·lectius que no fan directament activitat econòmica i que realitzen i/o
promouen projectes que fomenten algun dels àmbits de l’economia social.

El president demana si hi ha votacions en contra o abstencions. S’aprova el canvi de l’article 5
del reglament per unanimitat.

2. Proposta de modificació de l'article 10. Les comissions de treball:

Article 10. LES COMISSIONS DE TREBALL

Des  de  secretaria  i  presidència  es  proposa  modificar  l’article  10,  i  treure  la   Comissió
Permanent de Diagnosi i Avaluació del Consell. La secretaria recorda que el reglament es va
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fer fruit d’un procés participatiu. Es va incloure aquesta comissió d’avaluació de les accions del
consell, però a la pràctica aquesta comissió no s’ha arribat a reunir mai, doncs quan ha calgut
s’han  creat  comissions  ad  hoc  sobre diferents  temes.  Per  això  es  proposa  treure aquesta
comissió, doncs no ha resultat el funcional que en un inici potser es va considerar. Òbviament
es mantenen els grups de treball.

Es proposa treure el text que fa referència a la Comissió Permanent de Diagnosi i Avaluació del
Consell, quedant l’apartat de la següent manera. 

Es poden crear, a proposta del Plenari del Consell, la Presidència i la Vicepresidència , per
tractar, estudiar i deliberar, amb profunditat i de forma específica, les temàtiques o els
sectors concrets que necessitin una especial atenció, i oferir assessorament, de manera que
permetin al Consell complir les seves funcions.

La composició es decidirà al Plenari del Consell per majoria absoluta.

Cada grup de treball escollirà una persona que faci de portaveu i coordinació, que rebrà
assistència i tindrà el suport tècnic de la Secretaria del Consell.

El President demana si hi ha votacions en contra o abstencions. S’aprova el canvi de l’article
10 del reglament per unanimitat. 

A  partir  d’aquest  moment  s’iniciaran  els  tràmits  per  a  modificar  el  reglament.  En  ser  un
reglament d’un consell municipal, haurà de passar pel proper ple, s’iniciarà un procés d’anunci
als mitjans, per tant, s’espera que a la propera reunió puguem comptar amb els canvis aprovats
per tal de convidar a les entitats que vulguin participar al Consell. 

En Pau Cónsola demana la paraula i comenta que, si la proposta de modificació va en la línia
de fer créixer el Consell,  es pugui tornar a fer difusió entre totes les entitats de la ciutat, no
només a aquelles que van mostrar  interès,  sinó a totes,  per  donar  la possibilitat  a d’altres
entitats  que  s’incorporin.  I  si  veiem que  quedem curts,  tornar  a obrir  el  procés.  Perquè  la
dinàmica hauria de ser d’obertura, que el consell cada cop sigui més participatiu i plural. 

El  president diu que quan estigui  el  reglament  formalment  ja aprovat,  hagi  passat  tots  els
requisits,  el  farem arribar  a tothom,  no només  als  membres  del  consell,  també a totes  les
entitats  de  l’economia  social.  Informarem  a  totes  les  entitats  de  quantes  vacants  hi  ha,
demanarem a totes les entitats que presentin candidatures, i aniríem a la propera sessió del
consell, si és possible, amb aquestes candidatures. 

7.- Precs i preguntes

El  president demana si hi ha alguna paraula o pregunta pendent.  Si  no hi  ha paraules vol
comentar que una proposta a fer en aquest nou mandat del consell, és que, a cada sessió, es
pugui donar protagonisme a alguna de les entitats  membre, per a conèixer-nos millor,  i que
expliquin els  seus projectes. Ara mateix  les reunions són virtuals,  però quan es recuperi  la
presencialitat la proposta és poder anar fent les sessions en els espais de les pròpies entitats
de manera rotativa. Una de les entitats a qui es vol demanar que expliquin un projecte molt
interessant que estan desenvolupant és PRODIS, amb el Vapor Prodis, un espai que vol obrir-
se a d’altres entitats i ser un espai també compartit. 

En Marc Labòria, de Prodis, recull la paraula del president i estarien encantats que es pugues
fer una trobada del consell al Vapor. Explica el projecte, que comenta és de bastant abast. Des
de Prodis es van trobar amb una necessitat de trasllat d’espai molt gran. Va donar-se l’opció
d’aquest espai municipal, de gran envergadura, uns 800m quadrats, és força gran. Van pensar
què podien fer com a Prodis cap a la comunitat, i la resposta ha estat aquest equipament: oferir
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formació, restauració, recuperació de l’espai com a patrimoni d’espai públic. Durant la setmana
s’ofereix que es puguin programar activitats alienes a Prodis.

El president comenta que volia emplaçar a Prodis a explicar el projecte a la propera sessió del
Consell, ha estat perfecte que ho expliqués avui, però emplaça a que ho puguin explicar en 5
minuts a la propera sessió, amb imatges si cal. L’equipament sobre el que està treballant Prodis
té  espai  per  poder  crear  sinergies  amb  l’equipament  d’ESS.  També  emplaça  a  Creixen
Terrassa a fer un altre dia aquesta presentació del seu projecte, recorda que fa poc han fet
obres d'adequació de l’espai d’entrada de l’escola, que ha quedat molt bonic. Com a entitat de
l’ESS han mostrat també una cura i respecte pel patrimoni.

La Maite Márquez, de Creixen Terrassa comenta que estaran encantats d’organitzar aquesta
visita tant  aviat les restriccions de la covid-19 ho permetin.  El procés de restauració de les
portes ha estat molt interessant.

Sense cap més paraula demanada, el  president del Consell torna a agrair la participació de
tothom, emplaça a participar de les activitats de la Terrassa cooperativa que inicien el mes de
novembre, i dóna per finalitzada la sessió, a les 18:00h. 

Secretaria President

Montserrat Torres Sanchez Josep Forn i Cadafalch
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