Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria
i Ocupació

Aprovació del Reglament del Consell Municipal d’Economia Social de Terrassa

A L’AJUNTAMENT EN PLE

Des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Industria i Ocupació volem impulsar, amb
la implicació de tots els grups municipals, un Consell Municipal que estableixi un marc de
col·laboració i participació d’agents, entitats, empreses, projectes i ciutadania perquè es
pugui donar veu, proposar, compartir i treballar les accions, els programes i les
estratègies que han de servir per impulsar l’economia social a la ciutat.
Aquest Consell Municipal haurà de funcionar, en el marc que estableix el Reglament de
Participació Ciutadana aprovat inicialment a la sessió Plenària de març del 2016.
Amb la constitució d’aquest òrgan es dona compliment al compromís núm. 14 establert al
Pla de Mandat ”Terrassa 2015-2019”
Amb data 26 juny 2014 l’Ajuntament de Terrassa es va adherir al programa Municipi
Cooperatiu impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i amb data
26 de novembre de 2015 va adherir-se a la Futura Xarxa de Municipis per l’Economia
Social i Solidaria ambdues adhesions es van fer en sessió plenària.
Es constata també la voluntat d’apostar per altres models complementaris de
desenvolupament econòmic, que prioritzen el bé comú de la societat i posen al centre de
l’activitat econòmica les necessitats de les persones.
Els projectes que es desenvolupen dins d’aquest entorn neixen per resoldre necessitats
col·lectives i estan impulsats per persones que acostumen a viure en el mateix territori on
fan l’activitat, que treballen amb proveïdors i col·laboradors del municipi i que faciliten
serveis locals a persones productores, consumidores i treballadores promovent l’acció
ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.
La necessitat de crear aquest òrgan ve determinat per establir un marc de participació
que permeti donar veu a la ciutadania i entitats que produeixen, impulsen, consumeixen i
fomenten l’economia social de la ciutat.
Es tracta doncs, d’impulsar l’economia social i tota la seva traçabilitat.
Actualment hi ha empreses que treballen en aquest entorn, associacions que impulsen i
fomenten aquest àmbit i serveis municipals i institucions que treballen o tenen relació
amb aquest entorn.
La creació d’aquest consell facilitarà el treball transversal de tots els agents que tenen
relació amb aquest entorn, i, al mateix temps, ajudarà a treballar objectius comuns que
afavoreixin el seu impuls amb una visió de ciutat.
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Vistos aquests antecedents i l’informe emès pel Director del servei que acompanya la
proposta, la Comissió informativa de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació,
proposa a la consideració del Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal d’Economia Social de
Terrassa. Aquest nou consell establirà un nou marc de participació que permetrà donar
veu, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania, entitats i empreses interessades
en estimular els diferents àmbits d’economia social a Terrassa.
Segon.- Sotmetre a exposició al públic els acords anteriors fins al 15 de setembre de
2016, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, i en el Tauler d’Edictes de la
seu electrònica municipal, a efectes que puguin presentar-se al·legacions i/o
suggeriments. En cas de no presentar-se’n cap els acords adoptats esdevindran
definitius.

No obstant això, l’Excm. Ajuntament en Ple acordarà segons consideri més adient.
Terrassa, 21 de juliol de 2016

El Tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic,
Industria i Ocupació

Miquel Sàmper Rodríguez
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