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Els ens locals interessants en formar part de la XMESS podran trobar
informació actualitzada al web (espai web: formulari adhesió membre o
col·laborador + documentació relat, estatuts, models d’adhesió, etc.)
Les demandes d’informació poden arribar als municipis adherits, ST,
directament a la pagina web, etc.
En qualsevol cas la secretaria tècnica establirà un contacte d’aprofundiment
amb l’ens local interessat (conversa telefònica i si cal visita) per explicar la
XMESS i resoldre dubtes.
Escrit d’un representant polític de l’ens local a la Presidència manifestant la
voluntat d’adhesió (adreça correu Presidència)
Visita inicial d’un o 2 municipis adherits al “candidat”. El principal criteri per
esdevenir “municipi tutor” serà la proximitat geogràfica amb el nou ens local.
L’objectiu de la visita serà la coneixença, l’explicació XMESS i transmissió de
la informació rellevant (estatus, drets i deures, quotes, pla de treball, grups de
treball, etc.)
La comissió tècnica centralitzarà les demandes dels nous municipis i les
visites a concertar. Vetllarà per fer arribar l’agenda de visites als municipis de
la XMESS (Grup de treball) perquè tots participin en les visites (grup de mail)
Estarà oberta la opció a que en la visita hi assisteixin representants polítics
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Aprovació de l’adhesió al ple municipal o òrgan corresponent en cas de
Consell Comarcal (model acord de ple)
Abans de passar l’aprovació pel ple, caldrà fer arribar la documentació a
l’assessoria jurídica per validar que tot sigui correcte
Lliurament de la documentació que acrediti l’acord del ple a l’ assessoria
jurídica
Acord de Comissió Executiva. Recollit en acta.
Comunicació per escrit a l’ens local. Màx. 3 mesos des de la sol·licitud
d’incorporació
Portar l’aprovació d'adhesió de l’ens local a la propera AG, un cop l’ens local
hagi lliurat la documentació de formalització de l’adhesió
Aprovació definitiva de l’adhesió a l’assemblea general a proposta de la
Comissió Executiva
Documentació d’assemblea: escrit de presentació de l’ens local
De forma transversal durant tot el procés d’adhesió, es vetllarà per fer un bon
acompanyament i acollida a l’ens local
Agents implicats: Municipi “tutor”, comissió tècnica i
Es vetllarà per planificar una sèrie d’accions que concretin el procés
d’acollida (nombre trobades, participants, espais informals, etc.)
Durada: entre 6 mesos i 1 any

