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

A Manlleu, a 12 d’abril de 2018, sent les 10:30 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’Alcalde de Manlleu, Sr.Àlex Garrido i Serra.
També hi intervé en qualitat de Vice-Presidenta de l’Associació, l’Alcaldessa de Santa Margarida i
els Monjos, Sra. 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 30 de novembre de 2017.
Segon.- Debat i aprovació de la memòria tècnica 2017
El Sr.Xavier Rubio, Ajuntament de Barcelona, procedeix a explicar les activitats realitzades durant
el 20172.
Es procedeix a votació, i s’aprova per unanimitat dels presents i representants la memòria tècnica
de 2017.
El Sr.Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, fa reflexió i apunta que el 2017 ha estat un any
d’impàs i instrumental per construir l’associació, i proposa que els membres facin reflexió de cara
al 2018 per avançar en l’acció real i efectiva per la qual es va impulsar la Xarxa.
Tercer.- Debat i aprovació dels estats de comptes 2017
La Sra.Marina Gilaberte Ferrús, Ajuntament de Barcelona, procedeix a explicar el tancament dels
comptes del 20173. A la vegada, es dóna una sintètica explicació sobre els comptes durant el
primer trimestre del 2018.
Es procedeix a votació, i s’aprova per unanimitat dels presents i representants els estats de
comptes del 2017.
Sra. Àngels Gòmez, Ajuntament de Vilafranca de Penedès, pregunta si les quotes poden canviar
en cas que la població incrementi. Se li dona resposta dient que no afectarà aquest canvi fins a la
següent aprovació de quotes, és a dir, les quotes aprovades a l’assemblea constituent seran
vàlides i es mantindran fins el 2019.
La Sra.Marina Gilaberte Ferrús, Ajuntament de Barcelona, explica que a 11/04/2018 s’han cobrat
quotes del 2017 de 24 municipis i que queden pendents 7 municipis degut a tràmits
administratius. S’explica que degut a que les despeses de 2017 van ser assumides per les
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aportacions de l’Ajuntament de Barcelona, els ingressos per les quotes cobrades de 2017 es
traslladen pràcticament per pagar algunes despeses pendents de 2017 i les del 2018. Més
endavant en la presentació, es tornarà a mostrar el pressupost de 2018, ja aprovat en l’anterior
Assemblea.
Sra.Betlem Parés, Ajuntament de Manlleu, explica la partida elevada de la secretaria tècnica. No
només es fa assistència en la tasca reproductiva de la Xarxa (actes, reunions,...), sinó que té un
paper executiu alhora de dur endavant accions/activitat del pla de treball de la Xarxa.
Sra.Susana Ferrer, Ajuntament de Girona, apunta que el paper de la secretaria tècnica és molt
important ja que l’Associació no té estructura tècnica pròpia.
Sr.Albert Güell, Ajuntament de Sobremunt, pregunta què pot aportar la secretaria tècnica
directament als municipis.
Sr.Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, clarifica que no s’ha d’associar la funció de secretaria
tècnica per rebre servei com a municipi. La secretaria tècnica ha de permetre i ha de facilitar el
funcionament de l’associació, dinamitzar la pròpia Xarxa i que és el que s’ha d’assegurar com a
mínims. A banda, valorar, si la secretaria tècnica pot donar un servei més directe; això s’hauria de
dimensionar i veure si un paquet d’aquest tipus de serveis es podria oferir en funció del volum
econòmic.
Sr.Xavier Cano, Ajuntament de Manresa, apunta que és un debat que es va tenir en la fase
d’impuls i que la secretaria tècnica no hauria d’estar a disposició directa dels municipis. Hi ha
d’altres instruments, com són els Ateneus Cooperatius, que poden ajudar als municipis de forma
més directa, i que la Xarxa sigui la interlocutora amb aquests altres organismes/entitats.
Sr.Xavi Rubio, Ajuntament de Barcelona, fa la precisió que l’Ajuntament de Barcelona va aportar
fins a 20.000€ durant el 2017 tot i que el compromís fos de 12.000€
Quart.- Aprovació de nous membres
Es procedeix a votació, i s’aprova per unanimitat dels presents i representants l’adhesió dels
Ajuntaments de Palau-Solità i Plegamans, Collbató, Prats de Lluçanès, Sobremunt i Callús, com a
nous membres.
Sra. Montse Torres, Ajuntament de Terrassa, pregunta si els Consells Comarcals poden ser
membres de l’associació, ja que segurament el Consell Comarcal del Vallès Occidental
properament demanarà l’adhesió. Efectivament, es respon que sí, que poden ser membres de
l’associació.
Sr.Xavier Cano, Ajuntament de Manresa, explica que respecte al seu Ajuntament, degut a que
estan al “Plan de ajuste económico”, la seva intervenció no els deixa adherir-se a cap associació,
no perquè no puguin pagar la quota, sinó perquè estan en aquest Plan. Demanen adherir-se com
a entitat col·laboradora. En compensació, mentre no pot ser membre de ple dret, miraran
d’aportar en espècies allò que li pertocaria com a quota.
Es procedeix a votació, i s’aprova per unanimitat dels presents i representants l’adhesió de
l’Ajuntament de Manresa com a entitat col·laboradora.
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Cinquè.- Informe pla de treball 2018
El Sr.Xavier Rubio, Ajuntament de Barcelona, procedeix a explicar les activitats realitzades fins la
data del pla de treball de 20184.
Es destaca especialment dos aspectes, el Pla de comunicació i les Fitxes d’informació d’economia
social i solidària (ESS).
El disseny del Pla de comunicació ja està enllestit. Ara comença l’etapa del procés de licitació per
l’execució del mateix.
Les Fitxes d’ESS permetran fer una radiografia de la situació en matèria d’ESS de cada un dels
membres de l’associació estan. Amb l’anàlisi fet, es farà una jornada durant el mes de juny per fer
retorn de la radiografia. A més, també permetrà anar prioritzant les accions per la resta del 2018.
Sra. Susana Ferrer , Ajuntament de Girona, reforça la idea transmesa de la importància de les
fitxes. Quina és la raó de ser de l’XMESS? Ajudar-nos; i en primera línia, “compartir”. Aquesta fitxa
és clau, ens ha de permetre la construcció de la xarxa.
Sr.Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, comenta que és un pla de treball ambiciós, però que
aquest grau d’ambició és flexible per com està plantejat el propi pla de treball. Així mateix,
comenta que a nivell de comunicació, s’ha de buscar canals de comunicació interna.
Dona a conèixer diferents esdeveniments d’interès que tindran lloc durant el 2018 i 2019:
₋

Global Social Economy Forum que tindrà lloc a l’octubre a Bilbao. L’XMESS ha fet petició
per presentar-se com a xarxa; està pendent que s’aprovi dita petició.

₋

RIPESS ha proposat fer un fòrum internacional d’economies transformadores a Barcelona
al 2019. En principi la XES liderarà l’organització de l’esdeveniment; l’XMESS ha de valorar
quin paper vol tenir.

₋

III Congrés d’Economia Social i Solidària de REAS a Còrdova, desembre 2018.

Així mateix, comunica que s’havia convidat avui al Sr.Josep Vidal, Director General d'Economia
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, però que per agenda no ha pogut venir,
a més de tenir en consideració la situació en la que es troba la Generalitat. Si que està sobre la
taula la relació i l’interès per l’XMESS, per això s’ha acordat amb el Director General fer una
reunió amb ell i una delegació de la comissió executiva. Per això es demana als presents quins
tipus de relació tenen amb els Ateneus.
Sra.Susana Ferrer , Ajuntament de Girona, proposa que ha d’haver un debat polític entorn als
Ateneus Cooperatius. Reflexiona al voltant de les anteriors convocatòries d’Ateneus, que han
estat molt exigents. Explica que sembla ser que la 3a convocatòria serà per fomentar l’Economia
Social i Solidària; s’hauria de verificar si serà així i veure com a XMESS quin paper es vol tenir.
Sr.Albert Güell, Ajuntament de Sobremunt, creu imprescindible que els membres de l’XMESS es
posin d’acord en relació al posicionament de l’XMESS respecte Ateneus. Ha anat molt bé la figura
dels Ateneus. Tanmateix, a Manlleu ja fa temps que s’estava treballant en matèria d’ESS i arrel
d’una reunió amb l’Ateneu s’han identificat duplicitats en el pla de treball. S’han de buscar
maneres de no malbaratar recursos públics. A més d’embolicar a les iniciatives d’ESS que no
saben què ofereix cadascú (ateneus, municipis).
4
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Sra.Betlem Parés, Ajuntament de Manlleu, també cal tenir clar per qui està format l’Ateneu; per
exemple, Ateneu Catalunya Central està liderat per iniciatives d’ESS i no fa política pública. Per
tant, es tenen objectius diferents.
Sr.Yago Calvet, Ajuntament de Cardedeu, comenta que l’Ateneu del Vallès Oriental ha respectat
bastant el que ja hi ha existent.
Sra.Ana ALonso, Ajuntament d’Argentona, comenta que l’Ateneu del Maresme ha tingut la
mateixa política; conèixer que fan els municipis i fer proposta de pla de treball per no duplicar. En
el cas d’Argentona els dona suport on no arriben. Com ajuntament petit estan acostumats a
triplicar o duplicar accions, i anar allà on els puguin ajudar.
Sr.Xavier Jiménez, Ajuntament del Prat de Llobregat, fa una valoració positiva de la 1a edició de la
convocatòria d’Ateneus. Per la 2a edició, estan gairebé tots els ajuntament de la comarca.
Remarca l’orientació no només a la creació de noves cooperatives, sinó també el suport als
projectes ja existents, en coordinació amb agents de l’ESS (com per exemple Coop57).
Sra.Rosa Padilla, Ajuntament de Montornès del Vallès, explica que ara comencen a fer coses i
l’Ateneu del Vallès Oriental els està donant molt suport. És diferent el suport que poden donar els
Ateneus a municipis que porten temps fent coses en ESS, a la que poden donar a d’altres nous.
Sra.Aída Llauradó, Ajuntament de Badalona, apunta la reflexió que cal tenir per com des de
l’XMESS es pot treballar amb els Ateneus, tenint en compte que hi ha pluralitat de models
d’Ateneus.
Sr.Eduard Navarro, Ajuntament de Sabadell, que és també el representant de l’Ateneu Cooperatiu
del Vallès Occidental remarca la importància d’abordar el debat de com poder fer acció de
complementarietat amb els Ateneus. És necessari entrar en aquest debat amb profunditat (avui
no dona temps).
Sr.Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, comenta es treballarà per acabar de captar sensacions
i punts de vista dels diferents ajuntaments, que es prepararà un argumentari que reculli tot el que
pensa l’XMESS de manera plural en relació als Ateneus Cooperatius abans de la trobada amb el
Director General, Sr.Josep Vidal. Destaca que la valoració és positiva però hi ha riscos. Proposa
que s’intenti influir en la convocatòria i demanar, sense bloquejar, la coordinació amb l’XMESS.
Sisè.- Informe econòmic previst 2018
El Sr.Xavier Rubio, Ajuntament de Barcelona, mostra i dóna una breu explicació del pressupost
aprovat pel 20185 en l’anterior Assemblea.
Setè.- Precs i preguntes
S’han fet constar al llarg de la sessió d’acord als temes abordats i per ordres d’intervencions.
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
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ANNEX 1
Municipis presents amb representació política (10):
- Ajuntament de Badalona
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
- Ajuntament de Manlleu
- Ajuntament del Prat de Llobregat
- Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
- Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
- Ajuntament de Sabadell
- Ajuntament de Salt
- Ajuntament de Terrassa
Municipis representants (delegació de vot en un altre municipi) (8):
- Ajuntament d’Arbúcies
- Ajuntament de Cabrils
- Ajuntament de Celrà
- Ajuntament de Girona (present representació tècnica)
- Ajuntament de Mataró (present representació tècnica)
- Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet (present representació tècnica)
- Ajuntament de Vilafranca del Penedès (present representació tècnica)
- Ajuntament de Vilassar de Dalt
Municipis presents sense representació política (5):
- Ajuntament d’Argentona
- Ajuntament de Cornellà de Llobregat
- Ajuntament de Cardedeu
- Ajuntament de Montornès del Vallès
- Ajuntament de Ripollet del Vallès
Municipis no presents (8):
- Ajuntament d’Artés
- Ajuntament de Castellar del Vallès
- Ajuntament de Mieres
- Ajuntament de Navàs
- Ajuntament de Palafrugell
- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
- Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
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