Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat

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

1/22

Sessió:

ORDINÀRIA

Data:

29 de març de 2022

Horari:

De 17:00h a 18:00h

Lloc:

Sessió virtual

Membres assistents:
Representació en el
Consell
Presidència

Entitat

Nom i Cognom

Regidor d'Economia Social, 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
Associació per al Consum Responsable
i la Sostenibilitat (L'Egarenca)
Creixen Educació, SCCL (Cultura
Pràctica)
L’Eina SCCL
Fundació Antiga Caixa Terrassa
(FUPAR, La Llar, Centre Cultural,
Teixidors)
Fundació Leitat

Rosa Guinot Viciano (Titular)
Verònica Ruiz Ratia (Titular)

Persona
representant
d’entitats que promouen
l’economia social en
diferents
àmbits
i
projectes
Persona
representant
d’entitats
de
segon
nivell
Persona
representant
d’institucions
Persona
representant
de grups municipals

Persona
representant
de serveis municipals

Maria Teresa Márquez Sánchez
(Titular)
Pau Cónsola Párraga (Titular)
Montserrat Lao Gómez (Titular)

Marta Cid Mulet (Titular)

Associació La Natural Coopmunicació
Grup local de Fiare Banca Ètica
Grup Local de Som Energia
Associació Camp d'Energia de
l'Economia del Bé Comú de Terrassa
La Teulada - Associació Terrassenca
per al Cohabitatge
Associació Economia Solidària de
Terrassa

Ana Belén Mesa Arqués (Titular)
Javier Dominguez Sagredo (Titular)
Domènec Martinez (Titular)
Marc Ballestar Pastor (Titular)

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Elena Donate Montoya (Titular)

TxT
PSC
ERC

Daniel Otero Rodriguez (Titular)
Carlos Lázaro Hernando (oient)
Màrius Massallé (Titular)

Junts x Terrassa

Marta Sánchez Raventós (Titular)

Àrea 2 Urbanisme i Sostenibilitat
Àrea 6 i 7 Promoció Econòmica i
projecció de la ciutat

Antoni Estapé Esparza (Titular)
Marc Girol (suplent)

Joan Gómez i Segalà (Titular)
Toni Ganyet (Titular)
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Excusen assistència:
Persona
representant
d’empreses,
associacions i fundacions que fan
activitat econòmica sota formules
d’economia social

Associació Arte Paliativo

Sílvia
Fernández
(Titular)

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)

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

Malarrassa, SCCL

Miquel Gordillo Vazquez (Titular)

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

Fundació Prodis (CET)

Marc Labòria i Comellas (Titular)

Persona
representant
municipals

de

grups

PSC

Josefina
(Titular)

Persona
representant
municipals

de

grups

ERC

Màrius Massallé (Titular)

Àrea 3 Serveis generals i
govern
obert
–
contractació

Maria Inmaculada Soler Castellví

Ciutadans

Eduardo
(Titular)

Àrea 4 Drets Socials –
Serveis Socials

Lucia Linuesa (Titular)

Persona representant
municipals

de

serveis

Cadevall

Merino

Ramirez

Absents:
Persona
representant
Municipals
Persona representant
municipals

de
de

Grups
serveis

Méndez

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (14/12/2021).
2. Elecció de la nova vicepresidència.
3. Presentació de l’Informe anual del Consell 2021.
4. Seguiment i avaluació del PEESST.
5. Presentació de l’Associació Camp d'Energia de l'Economia del Bé Comú de Terrassa.
6. Informacions dels Grups de Treball (Terrassa Cooperativa i Projectes Educatius).
7. Precs i Preguntes.

Rodriguez
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Desenvolupament de la sessió:
El president del Consell dóna la benvinguda a totes les conselleres i consellers, i fa esment de
les persones que han excusat assistència.
Alhora informa d’un canvi en l’ordre del dia, avançant el puny 5 al punt 2. No havent-hi
inconvenient per part de cap conseller i consellera.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (14/12/2021).
S’aprova l’acta per unanimitat.
2. Presentació de l’Associació Camp d'Energia de l'Economia del Bé Comú de Terrassa.
El president dóna la paraula a en Marc Ballestar, com a representant de l’EBC.
En Marc Ballestar explica què és l’Economia del Bé Comú:
Té el seu origen a un moviment generat a Àustria al 2010 a través d’un llibre publicat per
Christian Felber.
- Aporta una visió de comportament ètic a l’economia i a les relacions socials
- Reformula la idea d’èxit basada en el lucre
- Fomenta els valors de la cooperació front els de la competició
- Aporta eines consultores per a interioritzar la sostenibilitat de Triple Capa en les
organitzacions i arribar també a l’empresa mercantil convencional
- Està alineada amb els ODS de les Nacions Unides
Vol ser un moviment que integri de manera holística valors i fonaments d’altres economies
transformadores ja existents.







Més de 9 mil simpatitzants
2.300 empreses adherides
500 empreses han fet el balanç del bé comú
Present a 32 països.
3 focus a Catalunya: Barcelona, Girona i Terrassa.
A València hi ha una càtedra per l’Economia del Bé Comú.

Es basa en quatre grans valors: la dignitat humana, la solidaritat i justícia social, la sostenibilitat
ecològica, i la transparència i participació.
El moviment busca que des d’avantatges fiscals, banca ètica, transparència, informació,
consum, les empreses i entitats que han fet el balanç del bé comú puguin donar a conèixer les
seves bones accions. I tot això es fa aplicant la matriu del bé comú, l’eina d’autoavaluació.
El camp de Terrassa està actiu des de 2014 i compta amb 14 membres.
De manera no formal es trobaven a l’Ateneu Candela.
Es compta amb 3 grans nodes:
- Node Educatiu: per difondre l’ESS i el bé comú als centres educatius.
- Node empresa: treballa per implementar el Bé Comú a les empreses. Grup impulsor de l’ILP
sobre l’etiquetatge ètic intel·ligent i l’elaboració d’una matriu calculadora específica. Es vol
desenvolupar una demo d’una APP que es presentaria si tot va bé en aquesta presentació de
l’ILP al Parlament de Catalunya.
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3. Elecció de la nova vicepresidència.
El president del Consell explica que arran de la petició d’en Pau Cónsola de deixar relleu a la
vicepresidència es va iniciar un període de recepció de candidatures, però no se’n va rebre cap.
A continuació el Servei va iniciar una ronda de propostes a les conselleres i consellers i a la
primera persona a qui se li va demanar, va acceptar. Aquesta persona és la Maite Márquez de
Creixen Terrassa.
En tot cas, el president recorda que cal acceptar que es presenti aquesta candidatura, així com
recollir si hi ha alguna altra consellera o conseller que vulgui optar a la vicepresidència, abans
de procedir a la seva votació o acceptació.
No havent-hi més propostes s’accepta la candidatura.
El president dóna pas a la Maite Márquez de Creixen Educació, SCCL.
La Maite Márquez explica que va rebre la trucada del servei amb la proposta, i després d’una
reunió en la que es van resoldre els dubtes es va engrescar a assumir el càrrec.
Explica que l’escola Creixen forma part d’una cooperativa de segon grau, Creixen Educació. La
conformen 3 cooperatives: una és l’escola Sant Gervasi de Mollet, també Suara, que és una
cooperativa de serveis, i la tercera és ABACUS. Aquestes 3 cooperatives van decidir crear
aquest grup educatiu. Ara mateix en formen part 3 escoles. L’objectiu va ser crear escoles
arrelades al territori, cooperativistes i laiques.
Comenta que al proper Consell poden explicar de manera més extensa qui són i què fan, i
proposa que la propera sessió del Consell es faci de manera presencial a l’escola Creixen
Terrassa.
El president dóna la paraula a en Pau Cónsola.
En Pau Consola explica que 4 anys de mandat és força temps, i creu que és bo fer relleu.
Agraeix el suport durant aquest temps en el que han intentat donar recolzament en el que ha
estat necessari. Dona també tot el seu suport a la Maite per el relleu.
El president agraeix la feina feta a en Pau, doncs tot i que d’entrada el càrrec de
vicepresidència no comporta gran carrega , en aquest mandat ha hagut de substituir al
president en diverses sessions, a banda del treball respecte als temes proposats a l’ordre del
dia de cada sessió.
Es procedeix a votar la candidatura de vicepresidència. Sense cap objecció, s’aprova per
unanimitat el relleu a la vicepresidència en nom de la Maite Márquez de Creixen Terrassa.
4. Informacions dels Grups de Treball (Terrassa Cooperativa i Projectes Educatius).
En Marc Ballestar, com a portaveu del Grup de Treball de projectes educatius explica les
darreres activitats realitzades.
S’està treballant en la presentació oficial del conveni, a través d’una jornada que s’espera
realitzar després de setmana santa. Com recorda en Marc, al conveni hi participen diversos
agents, entre ells diversos centres de la ciutat, com el Montserrat Roig, Ins Egara, Ins Can
Roca, Creixen i Vedruna. Es treballa principalment en oferir i compartir materials curriculars
orientats a l’aprofundiment de l’ESS i del cooperativisme, a través de la plataforma moodle, així
com la jornada intercentres que es va realitzar el passat mes de novembre dins la Terrassa
Cooperativa.
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El president comenta que es convidarà a tots els membres del consell a la jornada de
presentació del conveni quan es concreti la data.
En Joan Gómez, de La Teulada, com a portaveu del Grup de Treball de la Terrassa
Cooperativa, explica les darreres accions del grup. El 17 de gener es va fer la reunió de
valoració de la darrera edició de la Terrassa Cooperativa. A la reunió es van repassar dades
que es van donar ja a la darrera reunió del consell:
- Es van realitzar 43 activitats.
- A la Fira hi van participar 50 entitats.
- Ha augmentat la participació, sobretot en activitats educatives i destinades a joves.
La valoració en conjunt és molt bona, tot i que és habitual que ressorgeixin alguns debats,
principalment:
- La ubicació: Si cal repetir la Fira al centre de Terrassa o cal descentralitzar-la.
- El calendari: doncs al novembre fa fred, i coincideix amb el Black Friday, i s'entén que podria
ser contradictori, que la gent que aprofita les ofertes es trobi amb una fira que capgira el model
de consum.
- Com arribar a nous públics.
En conclusió es valora molt positivament, és un bon aparador per les entitats, i estimula el
coneixement i la interacció entre les entitats i empreses de l’ESS, més enllà de l’impacte
ciutadà.
El president agraeix les intervencions dels representants dels grups de treball.
En Marc Ballestar demana la paraula i posa en valor la tasca del Servei d’Emprenedoria i
també d’Sprintcoop, empresa cooperativa que ha realitzat la secretaria tècnica del programa.
Tenint en compte les dificultats de la pandèmia, s’ha resolt molt bé tot el tema de la
presencialitat i virtualitat. Tant de bo la Terrassa Cooperativa 2022 sigui presencial, però la
tasca que s’ha fet enguany ha estat molt remarcable.
El president aprofita per explicar que al passat ple hi havia una proposta de resolució del grup
de Ciutadans que demanava menys presència de serveis municipals, d’escoles i associacions,
etc. dins la Terrassa Cooperativa, i més presència de les empreses. Es va intentar donar
resposta i explicar el perquè d’aquesta composició diversa d’entitats i empreses a l’economia
social de la ciutat, i a la Terrassa Cooperativa, que el Pla estratègic ho contempla, i que
existeix aquest grup impulsor del programa. Finalment es van quedar sols i tots els grups del
consistori van votar en contra d’aquesta proposta, però volia traslladar aquests fets per tal que
es tingui present que hi ha aquesta diversitat d’opinions.
5. Presentació de l’Informe anual del Consell 2021.
El president dóna la paraula a la secretaria del Consell.
La secretaria explica que s’han enviat una serie de documents amb la convocatòria (l’informe
anual del Consell, els informes de seguiment del PEESST, etc.), i comenta que s’intentarà en
properes sessions enviar documentació més reduïda per no fer-ho tant farragós.
- Hem mantingut el nombre de sessions ideals que marca el reglament, se n’han fet 4.
- Hem convidat diversos serveis municipals, amb projectes vinculats a l’ESS.
- S’ha iniciat la roda de presentacions de les entitats membre del consell amb l’objectiu de que
cada vegada prengueu més protagonisme.
- S’ha ampliat la representació del consell amb la incorporació de 5 noves vocalies.
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Com tothom compta amb els documents, la secretaria comenta de no estendre molt l’explicació
i demana que si algú vol fer aportacions de millora o té algun dubte el pot fer arribar.
El president comenta que si no hi ha cap comentar-hi o esmena des dóna per bo i aprova
l’informe anual.
6. Seguiment i avaluació del Pla Estratègic (PEESST)
La secretaria fa un repàs general dels informes anuals de seguiment del PEESST, i comenta
que si algú vol aprofundir en algun programa en concret pot demanar la informació en qualsevol
moment o a la mateixa sessió d’avui.
Com a valoració global explica que el PEESST porta un ritme de desplegament força adequat
per les circumstàncies. Hi ha algun en algun programa en marxa però d’altres s’han iniciat
abans del previst, per tant, l’activitat queda compensada i en altres que no s’han iniciat com es
el programa de l’Equipament, i de retruc alguns programes que es deriven de l’equipament:
l’ESS als barris, o l’Espai d’Incubació.
Pel que fa a l’ESS als barris, explica que les entitats que impulsen el projecte de les Economies
Feministes, a través de subvenció municipal, van proposar i ja estan iniciant accions de treball
als barris, així que s’ha volgut donar protagonisme a les entitats com a iniciadores d’un primer
treball als barris, i s’espera que a finals d’any es duguin a terme més accions en aquest sentit.
Finalment relaciona tots els 15 informes, per no entrar en detall, i torna a demanar que si algú
vol alguna informació complementaria ens la poden sol·licitar:
1. Anella Verda
2. Compra i contractació pública responsable
3. Pla de comunicació
4. Equipament
5. Finançament
6. Fires
7. Pla de Formació
8. Espai d’Incubació i ESS als barris
9. Mapa Agents
10. Moneda Social
11. Palanques
12. Programes educatius
13. Terrassa Responsable
14. Terrassa Cooperativa
15. Informe Global
El president comenta que ens agradaria anar més ràpids en alguns temes però que la
retallada que ha patit tot l’Ajuntament derivada de la pandèmia ha fet endarrerir moltes
actuacions.
També explica que també hem estat i estem molt atents a possibles subvencions i ajudes
d’altres administracions que ajudin a tirar endavant totes les propostes. Entre aquestes, s’ha
demanat una subvenció sobre comunalitats urbanes al Departament d’Empresa i Economia
Social. L’objectiu és crear xarxes d’autoajuda en determinats barris. Terrassa ha fet una
proposta. No ho ha demanat l’Ajuntament, només ha donat suport i acompanya. La impulsora
ha estat La Terrassenca, junt amb d’altres entitats com l’Egarenca, La Llançadora, el Grup de
Moneda Social, Adhoc, Synusia, Communia i Prodis. Es vol treballar a la zona nord del barri
centre, districte zero, junt amb el barri de Sant Pere i antic poble de Sant Pere. Si s’atorga es
donen més de 150 mil euros per aquest any i el mateix per l’any vinent. S’ha valorat molt
positivament la proposta i des del mateix Departament, en Josep Vidal va felicitar per la feina i
s’està posant al projecte com a exemple per a d’altres propostes.
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El president demana que a la propera sessió expliqui el projecte de manera més extensa
l’Anna Belén de La Llançadora.
7. Precs i Preguntes.
No hi ha preguntes.
Sense més intervencions s’aixeca la sessió del Consell a les 17:55.
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Signat digitalment per

Montserrat Torres
Montserrat
Sánchez
Torres Sánchez Data: 2022.07.07 13:31:16
+02'00'

Montserrat Torres Sanchez

Signat digitalment per
Josep Forn
Josep Forn Cadafalch Cadafalch - DNI DNI 39163765D
Data: 2022.07.15
39163765D
09:53:33 +02'00'

Josep Forn i Cadafalch

