ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDÀRIA
A Barcelona, a 10 d’abril de 2019, sent les 10:00 hores, es reuneix amb
quòrum suficient en primera convocatòria 1l’Assemblea General Ordinària de
l’Associació Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària.
S’inicia l’Assemblea amb la benvinguda per part del Regidor de Sabadell,
N’Eduard Navarro, que presenta les accions dutes endavant per part de
l’Ajuntament de Sabadell.2
També hi intervé en qualitat de President de l’Associació, el Comissionat
d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de
Barcelona, N’Álvaro Porro, el qual agraeix la feina feta i obre l’assemblea amb
una reflexió.És la darrera assemblea de mandat però la feina continuarà, la
XMESS no s’atura malgrat els possibles canvis que esdevinguin a la Comissió
executiva. La XMESS es sosté per una valors transversals ben clars (territori,
xarxa, col·laboració,...). Es vol fer un especial agraïment als equip tècnics que
s’hi han dedicat.
Es continua l’assemblea amb el punt primer de l’Ordre del dia.
Primer.- Aprovació acta anterior
No havent cap objecció, s’aprova per unanimitat dels presents i representants
l’acta del’assemblea del 22 de novembre de 2018.
Segon.- Memòria tècnica 2018
Na Txell Carbó, ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, procedeix a
explicar les activitats realitzades durant el 2018. 3
N’Álvaro Porro, ajuntament de Barcelona, a mode de balanç, posa en valor la
feina executada i l’energia molt bona que es desprèn de tot el que s’ha fet.
Es procedeix a votació, i s’aprova per unanimitat dels presents i representants
la Memòria tècnica del 2018.
Tercer.- Estats de comptes 2018
Na Marina Gilaberte, ajuntament de Barcelona, procedeix a explicar la
memòria econòmica 2018.3
Es comunica que es farà una auditoriai quan estigui tancada s’enviarà a tots
els municipis.

1Annex: Llistat de sòcies
2Annex: Presentació Ajuntament de Sabadell
3Annex: Presentació de l’Assemblea
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Na Imma Ferret, ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, posa de relleu
que amb els recursos econòmics que es tenen s’ha fet molta feina, gràcies a
unes quotes totalment assumibles pels municipis.
Es procedeix a votació, i s’aprova per unanimitat dels presents i representants
els Estats de comptes del 2018.
Quart.- Nous membres
En Josep Sánchez, ajuntament d’Arenys de Munt, com a 1er tinent d’alcaldia
comenta que el projecte actual del consistori en matèria d’ESS és formar part
de la XMESS per fer més forta l’ESS al municipis, per despertar consciències,
per tenir més eines per tirar-ho endavant. Així mateix, tenen previsió de dur
endavant projectes de democratització energètica, habitatge cooperatiu,... En
definitiva estan aquí per treballar i compartir èxits.
En Francisco Fernández, ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, com
aresponsable tècnic fa saber que en la propera assemblea vindrà el/la
responsable polític i que llavors es farà la presentació de les accions
municipals.
Es procedeix a votació, i s’aprova per unanimitat dels presents i representants
l’adhesió del’Ajuntament d’Arenys de Munt i de l’Hospitalet de Llobregat com a
nous membres de l’associació.
Cinquè.- Pla de treball executat i continuïtat 2019
N’Albert Bosch, ajuntament de Girona, el N’Albert Güell, ajuntament de
Manlleu i el En Xavier Rubio, ajuntament de Barcelona, procedeixen a explicar
de forma coral el pla executat del 2019 fins a la data. 3
Destacar que fins a la propera assemblea, on s’haurà d’aprovar un nou pla de
treball i una nova comissió executiva, el pla de treball no s’atura. Tant la
comissió executiva i la comissió executiva tècnica que esdevingui en funcions
tindrà la responsabilitat de continuar amb l’execució d’accions emmarcades en
el pla de treball previst al 2019.
N’Álvaro Porro, ajuntament de Barcelona, posa en relleu, i agraeix, que Prats
de Lluçanès va fer candidatura per acollir la present Assemblea. Proposa que,
per a properes edicions, estaria bé sortir de la regió metropolitana.
N’Álvaro Porro, ajuntament de Barcelona, comenta que la XMESS va més enllà
de governs i, per tant, dels canvis que puguin esdevenir, i reforça la idea que
la XMESS ha de tenir una dinàmica de treball i inèrcia pròpia. Precisament
perquè la nova executiva no hagi de fer l’esforç de reactivar quelcom sinó que
tingui la responsabilitat de portar endavant allò que ja està funcionant.
Reconèixer i fer confiança en els equips tècnics, que són els que donen
garantia de continuïtat a l’acció de la XMESS.
N’Álvaro Porro, ajuntament de Barcelona, fa un apunt en relació al conveni que
està previst signar amb la Generalitat de Catalunya. Hi ha bona relació amb el
Director General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i
l'Autoempresa, En Josep Vidal. S’està veient com la relació pot ser útil entre
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ambdues bandes. La idea és dotar de més recursos a la XMESS per millorar i
escalar l’activitat de la Xarxa. Tenint en compte que, tot i rebre més recursos
suposi generar més estructura, s’aposta per fer més activitat i ser més útils
per a les sòcies, sense sobredimensionar l’estructura. No podem oblidar que el
més valuós de la Xarxa és compartir entre municipis.
S’ha començat a treballar el contingut del conveni a nivell administratiu:
˗ Més equip tècnic, per donar resposta a necessitats de municipis i generar
més eines i recursos
˗ Generar un repositori de documentació
˗ Millorar les jornades (connexió en streaming quan sigui possible, gravarles,...)
˗ Generar algun tipus d’acreditació i/o capacitació de tècnics municipals en
ESS
˗ És important explicar què som i quins objectius té la Xarxa i buscar
aquestes relacions de complementarietat amb d’altres agents territorials
que treballen per l’ESS
˗ Entre d’altres aspectes
En Xavier Rubio, ajuntament de Barcelona, complementa explicant que la idea
és obtenir finançament per part de la Generalitat i per obtenir-los’articula un
conveni. Es fa en lògica de l’experiència que té la Xarxa de difondre la política
pública d’ESS municipal. La Direcció General el que li agradaria és que la
XMESS estigués formada per més municipis, però la XMESS és clar que vol
créixer però ho vol fer orgànicament.
El contingut del conveni, que s’està treballant amb la participació de diferents
municipis, es fa a partir del pla de treball proposat, a raó de la voluntat de la
XMESS de seguir avançant amb el mandat de l’Assemblea de Terrassa.
La idea clau de la signatura del conveni amb la Generalitat és treballar per
complementar amb les politiques publiques municipals allò que està fent el
Govern del país.
Sisè.- Informe econòmic executat2019
Na Marina Gilaberte, ajuntament de Barcelona procedeix a explicar el
pressupost 2019 executat, corresponent a les activitats descrites en l’apartat
anterior.3
Setè.- Precs i preguntes
Na Imma Ferret, ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, procedeix a
tancar l’Assemblea.
La XMESS és un espai comú de totes les línies estratègiques que s’han
comentat. Anima a seguir treballant per enfortir la Xarxa i sobretot per ajudar
als municipis a fer política pública en ESS.
Reforça la idea que la voluntat política engegada ha de tenircontinuïtat per
part dels responsables tècnics, agraeix a totes els municipis que han fet la
feina i encoratja a continuar amb il·lusió i impuls que ve tenint la Xarxa.
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S’acomiada recordant que tot seguit hi haurà l’acte de presentació per part de
la XES de les “15 mesures cap a l’Economia social i solidària als municipis” i de
la FCTC de les “10 mesures per cooperativitzar els municipis”.
No havent-hi 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
Signat digitalment
per TCAT P Àlex
Garrido Serra - DNI
33945652K
Data: 2019.06.21
11:25:43 +02'00'

51943678H
ALVARO PORRO
(R: G67046573)
2019.06.21
13:47:59 +02'00'
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ANNEX 1
Municipis presents amb representació política (12):
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Cardedeu
- Ajuntament de Castellar del Vallès
- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
- Ajuntament de Prats del Lluçanès
- Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans
- Ajuntament de Sabadell
- Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
- Ajuntament de Sobremunt
- Ajuntament de Terrassa
- Ajuntament de Ripollet
- Ajuntament d’Ulldecona
Municipis representants (delegació de vot en un altre municipi) (10):
- Ajuntament de Cabrils
- Ajuntament de Manlleu (present representació tècnica)
- Ajuntament de Mataró (present representació política sense vot i
representació tècnica)
- Ajuntament de Montornès del Vallès (present representació tècnica)
- Ajuntament de Palafrugell
- Ajuntament de Sant Adrià de Besòs (present representació tècnica)
- Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet (present representació tècnica)
- Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (present representació tècnica)
- Ajuntament de Vilafranca del Penedès
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (present representació tècnica)
Municipis presents sense representació política (6):
- Ajuntament de Badalona
- Ajuntament de Celrà
- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
- Ajuntament de Cornellà de Llobregat
- Ajuntament de Girona
- Ajuntament del Prat de Llobregat
Nous municipis (2):
- Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
- Ajuntament d’Arenys de Munt
Municipis col·laboradorspresents (1):
- Ajuntament de Manresa

Altres entitats col·laboradores (4):
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- Diputació de Barcelona
- Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central
- XES
- FCTC

ANNEX 2
Presentació d’accions d’impuls de l’ESS a Sabadell

ANNEX 3
Presentació de la secretaria tècnica
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