ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

A Terrassa, a 22 de novembre de 2018, sent les 10:00 hores, es reuneix amb quòrum suficient en
segona convocatòria1 l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Xarxa de Municipis per
l’economia social i solidària.
S’inicia l’assemblea amb la benvinguda per part de l’Ajuntament de Terrassad’En Manuel
Giménez Guardia, 4rt Tinent d'alcalde de l'Àrea Desenvolupament Econòmic, Industria i Ocupació.
També hi intervé en qualitat de Presidència, el Comissionat d'economia cooperativa, social i
solidària de l’Ajuntament de Barcelona, En Álvaro Porro i la Vice-Presidenta de l’Associació,
l’Alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, Na Imma Ferret Raventós, que obre l’assemblea.
S’inicia l’assemblea amb el punt primer de l’Ordre del dia.
Primer.- Aprovació de l’acta anterior
No havent cap objecció, s’aprova per unanimitat dels presents i representants l’acta de
l’assemblea del 12 d’abril de 2018.
Segon.-Informe de situació 2018
El Sr.Xavier Rubio, Ajuntament de Barcelona, procedeix a explicar les activitats realitzades fins la
data del pla de treball de 20182.
Tercer.- Debat i aprovació del pla de treball 2019
En Xavier Rubio, Ajuntament de Barcelona, procedeix a explicar el pla de treball 2019. A partir de
la feina fetaamb les fitxes enviades pels municipis, més les jornades de Vilanova i la Geltrú i del
Prat de Llobregat es proposa un ajustament del pla de treball aprovat anteriorment, aterrant-lo a
partir del que es considera realista executar.
Es procedeix a votació, i s’aprova per unanimitat dels presents i representants el pla de treball del
2019.
En Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, pregunta pel grup de treball de compra pública
responsable (CPR) i el contacte amb el col·legi de secretaris. Na Betlem Parés, Ajuntament de
Manlleu, respon explicant que l’objectiu és identificar secretaris “amics” sensibles a les clàusules
de CPR i que facin d’ambaixadors amb d’altres ajuntaments. En Xavier Rubio, Ajuntament de
Barcelona, afegeix que fruit de la col·laboració amb la Diputació de Barcelona, s’organitzarà una
jornada de forma conjunta entre la Diputació de Barcelona i l’XMESS amb la idea de sumar i no
duplicar recursos públics..
En Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, comenta que Barcelona ha creat l’obligatorietat
d’incloure clàusula social en molt processos licitacions.
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Quart.- Debat i aprovació del pressupost 2019
En Xavier Rubio, Ajuntament de Barcelona, procedeix a explicar el pressupost 2019.
Na Betlem Parés, en representació de l’Ajuntament de Sobremunt, pregunta quines són les
tasques i funcions que fa la secretaria tècnica que justifiquin la despesa. S’explica que la secretaria
tècnica, porta conjuntament amb la comissió tècnica el pes de dur endavant l’XMESS. Per tant, fa
assistència tècnicaa la comissió tècnica i a la comissió executiva acompanyament en el seu
funcionament i també fa l’acompanyament i l’execució del pla de treball, treballant conjuntament
amb les diferents comissions i grups de treball.
Es procedeix a votació, i s’aprova per unanimitat dels presents i representants el pressupost de
2019.
Cinquè.- Aprovació de nous membres
NaImma Ferret, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, explica que van visitar a
l’Ajuntament d’Amposta i d’Ulldecona aquesta tardor. Són municipis molt implicats amb
l’economia social des de fa temps, inclús des del propi ajuntament han impulsat iniciatives
cooperatives. Ambdós ajuntaments van mostrat el seu interès en forma part de l’XMESS, i de fet
Ulldecona ha accelerat el procés intern per poder sol·licitar l’adhesió en aquesta assemblea.
Es procedeix a votació, i s’aprova per unanimitat dels presents i representants l’adhesió de
l’Ajuntament d’Ulldecona com a nou membre de l’associació.
Sisè.- Estat de la qüestió sobre la relació entre XMESS i DGESCTA
En Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, explica la reunió mantinguda amb En Josep Vidal,
Director General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa de la
Generalitat de Catalunya.
La Generalitat creu que l’XMESS ha de tenir veu a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i un paper al
Consell Assessor de l’aracoop. Es posa de relleu que l’XMESS podria ser útil per a les polítiques de
desenvolupament local de la Generalitat i als municipis tenir la Generalitat alineada amb l’XMESS
és totalment beneficiós. Es fa saber que lacomissió executiva creu que és molt positiu activar l’ESS
des dels Ateneus, però sense perdre de vista la complementarietat amb les polítiques públiques
municipals.
Propostes concretes:
-

-

Donar veu a l’XMESS en el procés de definició de com haurien de ser els Ateneus Cooperatius.
S’està construint l’ideari que estan elaborant els diferents Ateneus des d’abans d’estiu i fins el
febrer. Com a XMESS es veu interessant participar però no quan l’ideari ja estigui tancat, sinó
des de la fase de construcció. Es treballarà perquè sigui així.
Convidar a la XMESS a formar part del Consell assessor de l’aracoop. Com a XMESS es veu
interessant participar-hi. S’indagarà què vol dir formar part del Consell assessor.
Es buscaran maneres perquè la Generalitat pugui contribuir a finançar l’activitat de l’XMESS.
Sempre s’ha comentat que no es vol generar una estructura depenent de recursos públics,
però sí que pot ser interessant tenir-los per a executar accions concretes.

Na Cristina Cruz, Ajuntament de Manresa, fa saber que tenen molt bona relació amb l’Ateneu
cooperatiu Catalunya Central i que han participat en la redacció de l’ideari. Es pregunta: en quin
moment l’XMESS pot participar en un Ateneu quan aquests estan molt vinculats al territori?
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En Eduard Navarro, Ajuntament de Sabadell, explica que l’Ajuntament és impulsor de l’Ateneu
cooperatiu del Vallès Occidental, tot i que bàsicament està configurat per les XES locals (Terrassa,
Sabadell i Sant Cugat). Comenta que la relació va sercomplicada al principi però que ha anat
millorant i ambdues parts han aprés; la principal dificultat són els ritmes diferents de qui fa ESS a
diari i la dels municipis. En el camí de desenvolupament de l’XMESS i de la Xarxa d’Ateneus cal
abordar la reflexió de com s’ha d’estar en el territori i evitar la col·lisió. Sabadell pensa que sí cal
estar i en un segon moment ja es veuria com i amb quins ritmes. Cal aprofitar l’oportunitat ara
perquè al maig no sabrem què passarà i tota la feina que es pugui avançar, millor que millor.
Na Sílvia Gasca, Ajuntament de Mataró, hi ha molt bona relació amb l’Ateneu del Maresme.
Proposen que estaria bé que s’establissin uns patrons macros (normes de funcionament, principis
fonamentals,...) que facilitin treballar en el territori i que no quedi a voluntat de la bona feina del
territori.
Na Imma Ferret, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, responent a la qüestió plantejada
per Na Cristina Cruz, diu que cal tenir present que hi ha moltes diferencies en la implementació
dels Ateneus del territori. Santa Margaridaestà vinculat a l’Ateneu del Penedès i aquest és nou del
2018 i va creixent mica en mica. Què volem com a XMESS? Considera que és important ser-hi per
marcar les pautes a seguir però tenint en compte les diferències que existeixen en el territori, tant
a nivell municipal com d’Ateneus.
En Xavi Rubio, Ajuntament de Barcelona, fa una doble aportació, per una banda, quan la
Generalitat li demana a l’XMESS formar part del Consell assessor de l’aracoop li està donant a
l’XMESS una representativitat molt important a uns municipis que han engegat una Xarxa. S’ha de
ser conscient que actualment l’XMESS està formada per 37 municipis (+ col·laboradors i “amics”)
que representen més de la meitat de la població del país, però querealment representa un % molt
baix respecte al total de municipis de Catalunya. S’hauria d’encetar el debat del que significa
aquesta representativitat i de com es treballa per fer un creixement en nombre de municipis que
donés major legitimitat. Per altra banda, cal posar de relleu la realitat diferent que hi ha al
territori. Com a municipis no renunciem a fer política pública, sinó que hem de veure com es
treballa des de la cooperació a la construcció territorial de la política pública.
En Yago Calvet, Ajuntament de Cardedeu, comenta que han col·laborat amb diferents activitats de
l’Ateneu del Vallès Oriental. Posa de relleu que es fa difícil dur endavant les accions quan es viu
d’una convocatòria i s’han de complir indicadors. Caldria treballar perquè els Ateneus tinguessin
major estabilitat. Veu bé la proposta d’establir uns patrons macros interessants però que siguin
flexibles o adaptables a cada territori.
Na Betlem Parés, Ajuntament de Manlleu, fa saber que col·laboren a l’Ateneu de la Catalunya
Central. Posa èmfasi en recordar que aquí s’està per treballar per l’XMESS. I considera que
existeixen oportunitats per a treballar plegats per l’ESS.
En Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, expressa que té la sensació que hi ha un sentiment
compartit de que s’ha de participar, ja que vulguem o no ens condicionarà. Proposa sortir
d’aquesta assemblea amb un mandat reforçat de que cal començar a treballar en aquesta línia.
Treballar per concretar quina serà la mecànica per participar en el funcionament dels Ateneus i
proposa que podria ser interessant generar un grup de treball específic que liderés aquesta
interlocució. Per altra banda, afegeix a tall d’exemple, que l’Ajuntament de Barcelona ha signat un
acord amb la Generalitat per promoure l’ESS a la ciutat, i una de les coses que s’ha fet és aportar
l’espai físic de l’Ateneu de Barcelona (Coòpolis) i la Generalitat aporta finançament (via programa
3

Ateneus cooperatius); generant alhora contrapesos específics com són participar en comissions
tècniques per garantir la complementarietat de les funcions de l’Ajuntament de Barcelona i de
l’Ateneu, sempre salvaguardant, és clar, els interessos de cadascun.
S’insta a continuar el debat en el grup de treball previst per després de la pausa.
Setè.- Precs i preguntes
Na Betlem Parés, en representació de l’Ajuntament de Sobremunt, comenta que com ajuntament
tenen la intenció de treballar només amb Banca ètica, i pregunta si hi ha algun ajuntament que ho
hagi gestionat
Na Betlem Parés, Ajuntament deManlleu, comenta que tenen un compte corrent a la Caixa
d’Enginyers, que és banca cooperativa, i n’estan contents, és una bona experiència i també han
finançat l’Ateneu Social de Manlleu amb el Coop57. Es pregunta exactament que es considera
banca ètica?
En Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, explica que Caixa Enginyers és banca cooperativa i
garanteix operativa bancària, però no és banca ètica. Actualment a Catalunya que operin com a
banca i sota principis de banca ètica hi haTriodosBanck i Fiare, és a dir, entitats de finances
ètiques i que faciliten que bona part de l’operativa bancària es pugui fer. Després hi ha el Coop57
que és una cooperativa de serveis financers, però no garanteix operativitat bancària (sí de préstec
per a projectes), i després n’hi ha de petites (Oikocrédit,...).
L’Ajuntament de Barcelona té dos acords, un amb Coop57 i un altre amb Fiare per a concedir
préstecs, on l’Ajuntament complementa part d’aquests. Així mateix, el concurs de deute de
l’Ajuntament l’està fent Triodos i Fiare.
En Xavier Rubio, Ajuntament de Barcelona, fa saber que l’XMESS opera amb Fiare. També diu que
la banca ètica té excés de finançament, necessita projectes; els ajuntaments poden ajudar en
aquest sentit.
En Eudald Sellarès, Ajuntament de Manlleu, proposa que a la jornada de compra pública
responsable es reservi un espai per parlar de banca ètica i compartir documentació dels
ajuntaments que ja hi han treballat.
Na Luisa Fernández Ajuntament Palau-Solità i Plegamans, demana als altres membres de l’XMESS
informació sobre la situació que tenen els Ajuntaments en relació a la contractació pública a
empreses i els salaris mínims del seus treballadors/es. Li agradaria tenir alguna idea de com ho
estan fent, per exemple, amb la recollida de residus. Comenta també que han presentat una
moció d’”Anem a 1000€!”.
Na Imma Ferret, Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, comenta que en un ple van aprovar
una moció per la qual els treballadors de l’Ajuntament i les empreses contractades des de
l’Ajuntament s’intentaria que no tinguessin un sou inferior a 1000€. I que ara han aprovat els
plecs per licitar la neteja viària i han inclòs com a requisit que com a mínim els treballadors puguin
cobrar 1000€.
Na Montse Torres, Ajuntament de Terrassa, fa saber que a Terrassa s’acaba d’impulsar
l’Observatori de compra pública responsable.
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No havent més temes a tractar es dona per acabada l’Assemblea en data i lloc que consta a
l’encapçalament, amb la firma de Secretaria i el vist-i-plau de Presidència.
Secretaria

TCAT P Àlex
Garrido Serra DNI 33945652K

Vist-i-Plau Presidència
51943678H
ALVARO PORRO
(R: G67046573)
2019.02.18
16:09:12 +01'00'

Signat digitalment per
TCAT P Àlex Garrido
Serra - DNI 33945652K
Data: 2019.02.18
11:11:56 +01'00'
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ANNEX 1
Municipis membres presents amb representació política (9):
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
- Ajuntament de Manlleu
- Ajuntament de Mataró
- Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans
- Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
- Ajuntament de Sabadell
- Ajuntament de Salt
- Ajuntament de Terrassa
Municipis membres representants (delegació de vot en un altre municipi) (12):
- Ajuntament de Cabrils (delegació Aj. Sta. Margarida i Monjos)
- Ajuntament de Callús (delegació Aj. Mataró)
- Ajuntament de Castellar del Vallès (present representació tècnica i delegació Aj. Sta. Margarida i
els Monjos)
- Ajuntament de Cardedeu (present representació tècnica i delegació Aj. Sta. Margarida i els
Monjos)
- Ajuntament de Celrà (present representació tècnica i delegació Aj. Mataró)
- Ajuntament de Girona (present representació tècnica i delegació Aj. Salt)
- Ajuntament de Montornès del Vallès (present representació tècnica i delegació Aj. Barcelona)
- Ajuntament de Palafrugell (delegació Aj. Manlleu)
- Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (present representació tècnica i delegació Aj. Barcelona)
- Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet (present representació tècnica i delegació Aj.
Barcelona)
- Ajuntament de Sobremunt (delegació Aj. Manlleu)
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (present representació tècnica i delegació Aj.Manlleu)
Municipis membres presents sense representació política (5):
- Ajuntament de Badalona
- Ajuntament de Vilafranca del Penedès
- Ajuntament de Cornellà de Llobregat
- Ajuntament del Prat de Llobregat
- Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda
Municipis membres no presents (10):
- Ajuntament d’Arbúcies
- Ajuntament d’Argentona
- Ajuntament d’Artés
- Ajuntament de Collbató
- Ajuntament de Mieres
- Ajuntament de Navàs
- Ajuntament de Prats del Lluçanès
- Ajuntament de Ripollet
- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
- Ajuntament de Vilassar de Dalt
Municipis col·laboradors presents (1):
- Ajuntament de Manresa
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Municipis no socis convidats (1):
- Ajuntament de Barberà del Vallès
Altres entitats col·laboradores: (1)
- Diputació de Barcelona
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ANNEX 2
XMESS_Presentació Assemblea 181122
(https://xmess.cat/wp-content/uploads/2018/11/XMESS_Presentaci%C3%B3-Assemblea-181122.pdf)
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