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

A Santa Margarida i els Monjos, a 30 de novembre de 2017, sent les 10:00 hores, es reuneix amb
quòrum suficient en primera 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’Alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos,
Sra. Imma Ferret. També hi intervé en qualitat de President de l’Associació, el Comissionat
d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Álvaro
Porro, el qual agraeix la feina feta i obre l’assemblea amb una reflexió.
Ha estat un semestre molt intens jurídicament parlant per aquest període fundacional i des d’allò
positiu es proposa donar per tancada aquesta etapa. És el moment de donar un salt a la dimensió
administrativa del procés. Intentem que allò que s’ha generat (estructura associació) no tregui
l’energia d’allò pel que veritablement s’ha creat aquesta associació, que és fer polítiques
públiques sota el marc de l’ESS. Per tant, s’ha de construir alguna cosa que estigui a la mida del
que realment es vol fer. És un moment d’assaig-error i, per tant, allò que no funcioni es podrà
canviar, i el que sí funcioni es consolidarà. Com fem perquè tot això sigui útil, i que realment ens
ajudi? S’ha d’anar construint mica en mica.
Així mateix, aposta perquè la XMESS tingui un paper de hub , un connector i distribuïdor
d’informació que alhora promogui les relacions multilaterals. No limitar-se a allò presencial, hi ha
altre vies per mantenir-se informats, i no sempre de manera grupal, també de forma bilateral o
trilateral.
Es continua l’assemblea amb el punt primer de l’Ordre del dia.
Primer.- Lectura de l’acta fundacional
Es procedeix a llegir l’acta fundacional de l’associació que va tenir lloc el 17 de maig de 2017.
Segon.- Activitats i pressupost 2017
El Sr.Xavier Rubio, ajuntament de Barcelona, procedeix a explicar les activitats realitzades fins la
data i el pressupost 2017.
S’exposa que, tot i que la memòria d’activitats i pressupost del 2017 d’acord al que estableixen els
estatuts s’hauran de presentar a la primera assemblea ordinària del 2018 (primer semestre), s’han
decidit explicar avui amb voluntat de transparència.
El 2017 té dos moments, el previ assemblea i el post assemblea. En ambdós moments sempre hi
hagut espais de treball tècnic en el que han participat representants polítics. Es destaca la
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voluntat d’haver fet un acte públic de presentació de la XMESS el 4/10/2017, però tothom sap
que per les circumstancies de país es va veure adient ajornar dit esdeveniment per més endavant.
Des de la constitució de l’assemblea s’han realitzat: 3 reunions de comissió executiva, 6 reunions
de comissió tècnica, 2 sessions plenàries amb totes les sòcies i 1 jornada tècnica oberta a no
sòcies. L’esforç de la comissió tècnica s’ha focalitzat a formalitzar la constitució de l’associació i al
desplegament del pla de treball, posant especial èmfasi en els elements comunicació.
Pel que fa al pressupost, s’explica que les quotes 2017 es procediran a cobrar abans de finalitzar
l’any i que l’aportació de 12.000€ que ha fet l’ajuntament de Barcelona ha servit per cobrir
algunes de les despeses que ha tingut l’associació. S’exposa també que la secretaria tècnica
aporta coneixement i contingut, el seu paper és de reflexió i proposta.
Tercer.- Debat i aprovació del pla de treball 2018
El Sr.Xavier Rubio, ajuntament de Barcelona, procedeix a explicar el pla de treball 2018.
Pel que fa a les línies estratègiques, objectius i accions del pla de treball són les mateixes que es
van aprovar en l’assemblea constituent, el que es proposa pel 2018 és un ajustament realista pel
que fa al calendari i en qui recau la responsabilitat d’execució de cada acció, prenent rellevància el
paper de la comissió tècnica amb suport d’una secretaria tècnica executiva.
Es debat el pla de treball i s’apunten les següents consideracions:
₋ Cal tenir en compte el calendari d’esdeveniments municipals, per tal de facilitar l’agenda de
l’associació i no recarregar l’acció municipal.
₋ Cal que cada acció del pla de treball s’aterri en activitats concretes, aportant així una mirada
de realisme.
₋ Cal prendre consciència de l’ambició del pla de treball plantejat, entenent que ha d’esperonar
i no espantar.
₋ La feina que ha de donar resultats és la de la comissió tècnica, per això cal confiar en el seu
bon criteri i, al mateix temps, donar suport en tot allò que sigui necessari.
₋ Cal aprofitar i fomentar les sinèrgies entre els municipis.
Es procedeix a votació, i s’aprova per unanimitat dels presents i representants.
Quart.- Debat i aprovació del pressupost 2018
El Sr.Xavier Rubio, ajuntament de Barcelona, procedeix a explicar el pressupost 2018.
Les partides d’ingressos són les quotes anuals i l’aportació extraordinària que fa l’ajuntament de
Barcelona de 12.000€ anuals. La proposta de quotes aprovada pel 2017 es manté pel període
2018-2019.
La partida més quantiosa de despesa és la de secretaria tècnica i respon al plantejament de gestió
i execució del pla de treball que s’ha fet. Cal casar les accions prioritàries del pla d’acció amb el
paper de la secretaria tècnica, posant èmfasi en la captació d’informació i la posterior distribució.
Es procedeix a votació, i s’aprova per unanimitat dels presents i representants.
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Cinquè.- Precs i preguntes








Com es pretenen portar endavant les accions concretes del pla de treball? Es confia en la
comissió tècnica però cal buscar mecanismes que permetin la participació d’altres municipis.
Qualsevol municipi pot delegar en els seus equips tècnics i co-responsabilitar-se d’executar
accions. Al mateix temps la secretaria tècnica ha de tenir un paper executiu.
En qualsevol cas, s’ha de definir una model d’arquitectura de governança que sigui sostenible.
Cal fer un Reglament Règim Intern, realista i a la mida que faciliti l’operativitat. No cal tenir
pressa.
S’ha de ser conscient que s’està gestionant una responsabilitat històrica. La XMESS és la
primera xarxa de municipis per l’ESS que s’impulsa i s’ha de ser conscient de la importància
que té aquest fet.
Es posa de relleu el factor de comunicació en tot allò que es fa i la importància que té explicar
en tot allò que fa cada municipi de que es forma part d’aquesta xarxa.
S’ha de felicitar la feina feta.
L’ambició del pla de treball s’haurà d’anar adaptant segons les necessitats.

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.
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Municipis presents amb representació política (11):
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Cabrils
- Ajuntament de Castellar del Vallès
- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
- Ajuntament del Prat de Llobregat
- Ajuntament de Mieres
- Ajuntament de Palafrugell
- Ajuntament de Sabadell
- Ajuntament de Salt
- Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
- Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Municipis representants (delegació de vot en un altre municipi) (8):
- Ajuntament d’Arbúcies
- Ajuntament de Celrà
- Ajuntament de Girona (present representació tècnica)
- Ajuntament de Manlleu (present representació tècnica)
- Ajuntament de Mataró (present representació política sense vot i representació tècnica)
- Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet (present representació tècnica)
- Ajuntament de Terrassa (present representació tècnica)
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Municipis presents sense representació política (3):
- Ajuntament de Badalona
- Ajuntament de Cornellà de Llobregat
- Ajuntament de Montornès del Vallès
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