XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Reunió Comissió Executiva – 24 de gener de 2020 (Barcelona)
Hora inici: 12h Hora finalització: 14h
Lloc: Barcelona Activa (C/Llacuna, 162 Sala Createca, Barcelona)
Persones assistents presencialment amb dret de vot: Presidència Álvaro Porro (Ajuntament
Barcelona), Vocalia Ramon Arribas(Ajuntament Cardedeu), Vocalia Antoni Vidal (Ajuntament Salt),
Vocalia Francesc Castellana (Ajuntament Sabadell).
Persones assistents telemàticament amb dret de vot: Vice presidència Imma Ferret (Ajuntament
Santa Margarida dels Monjos) i vocalia Enric Garriga (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú)
Persones assistents amb dret a veu: Xavier Rubio i Marina Gilaberte (Ajuntament Barcelona), Pere
(Ajuntament Sabadell), Pablo Bolancer (Ajuntament Santa Coloma de Gramanet), Maria Ramos
(Ajuntament Mataró), Yago (Ajuntament de Cardedeu) i Betlem Parés (Ajuntament Manlleu).
Persones assistents telemàticament amb dret a veu: Txell Carbó (Ajuntament Santa Margarida
dels Monjos), Carles Anson i Judit (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú)
Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Punt de situació de la XMESS:
a. Inici desplegament del Pla de treball 2020:
i. Orientació de prioritats en relació al pla i pressupost aprovats a
l’Assemblea
ii. Reflexió entorn els recursos, activitats i dedicacions per poder
gestionar la XMESS
iii. Relació amb Direcció General Generalitat (Conveni, Llei, Ateneus
i espai de relació)
b. Programació del calendari de reunions, Trobada i Assemblea fins abril
c. Relació amb la Direcció General d’ES Generalitat (Conveni, Llei, Ateneus i
espai de relació)
2. Jornada de treball i d’interrelació de les persones representants polítiques dels
ajuntaments membres de la XMESS (divendres 28 de febrer, Cardedeu)
a. Objectius i metodologia de la jornada
3. Altres temes i sobrevinguts

S’inicia la sessió amb una benvinguda del president de la XMESS i amb una presentació dels
participants a la reunió tant presencialment com telemàticament.
El president explica la nova executiva i agraeix a la resta de membres d’haver acceptat de formarne part. Fa un repàs sobre el funcionament de la comissió executiva en l’anterior legislatura,
destacant la importància de la posada en marxa i en una segona fase la realització d’activitats.
Després parla de la nova comissió executiva i proposa que un dels objectius d’aquesta nova
comissió sigui que hi hagi més participació i presència política, i apunta que caldrà facilitar la
participació via telemàtica etc. I també diu que espera sigui un mandat on es facin moltes coses i
en destaqui la utilitat de la xarxa. Per últim, diu que creu que la XMESS ha aixecat interès i que això
cal aprofitar-ho.
S’inicien els punts de l’ordre del dia.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat
2. Punt de situació de la XMESS:
a. Inici desplegament del Pla de treball 2020:
i. Orientació de prioritats en relació al pla i pressupost aprovats a
l’Assemblea
S’acorda que aquest punt es treballarà en la jornada prevista del dia
28 de febrer a Cardedeu i es posarà com a punt de l’ordre de dia de
la propera comissió
ii. Reflexió entorn els recursos, activitats i dedicacions per poder
gestionar la XMESS
En aquest punt el Xavi Rubio explica les previsions de pressupostos i
els dos escenaris previstos econòmicament; un sense aportació de
la Generalitat de Catalunya i un altre amb una aportació de 20.000
euros de la Generalitat.
En aquest punt els membres debaten sobre les partides previstes i
s’aclareixen els conceptes de “Suport administratiu” i “Secretaria
Tècnica “. S’acorda tirar endavant les corresponents contractacions i
s’invita a que els ajuntament proposin organitzacions que és puguin
presentar. També s’acorda que més que parlar de secretaria
tècnica, que genera confusions, es parli de “consultoria
especialitzada”.
També es demana i s’acorda que en la presentació dels
pressupostos s’intentarà que es quantifiquin i s’expliquin els
projectes que es preveuen i altres aportacions que es facin, com a
document intern i de treball.
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Per últim, es debat que cal trobar un equilibri entre les feines
reproductives i productives que requereix la XMESS, tenint present
la disponibilitat dels tècnics dels diferents ajuntaments, d’aquí la
importància de les contractacions del suport administratiu i de la
secretaria tècnica.

iii. Relació amb Direcció General Generalitat (Conveni, Llei,
Ateneus i espai de relació)
S’explica, es debat i es comparteix la importància d’aconseguir
acordar el conveni amb la Generalitat, ja que això suposaria tenir
pressupost per fer més activitats. S’acorda insistir en aquest
conveni.

b. Programació del calendari de reunions, Trobada i Assemblea fins abril
En aquest punt s’explica i s’acorda que es farà una jornada política i tècnica el dia 28
de febrer a Cardedeu, una Comissió Tècnica el 17 de març a Barcelona i una
Assemblea General el 2 d’abril a Salt.

c.

Relació amb la Direcció General d’ES Generalitat (Conveni, Llei, Ateneus i
espai de relació)
S’explica i es debat la relació amb la DG de Cooperatives de la Generalitat i es
recorda la participació del Director General Josep Vidal en la darrera
Assemblea de la XMESS. S’acorda que en la jornada prevista pel 28 de
febrer se’n parlarà.
2. Jornada de treball i d’interrelació de les persones representants polítiques dels
ajuntaments membres de la XMESS (divendres 28 de febrer, Cardedeu)
a. Objectius i metodologia de la jornada
Els membres de la comissió executiva parlen i fan aportacions de com podria i
hauria de ser el contingut de la jornada .Es fan diferents aportacions:
- En quan al contingut: que l’Ajuntament de Cardedeu expliqui les seves polítiques
públiques en ESS i els diferents projectes que està portant a terme. Que
posteriorment es prevegin 3 blocs per debatre sobre:
o Priorització del Pla de Treball aprovat a l’anterior assemblea
o Els Ateneus Cooperatius de la Generalitat de Catalunya
o La nova Llei d’ESS
- En quan a qui participarà: polítics i tècnics de la XMESS i s’invitarà i estarà oberta
als municipis interessats en la XMESS i no socis.
- S’acorda que s’enviarà tota la informació als socis de la XMESS per facilitar la
participació i també que en cas de no tenir documentació de la Generalitat no
s’abordaran els temes.

-

Es parla d’horaris i de propostes de jornada de mati i/o tarda.
S’emplaça a la comissió tècnica (CT a partir d’ara) a treballar-ho amb la coordinació
del tècnic de l’Ajuntament de Cardedeu.

3. Altres temes i sobrevinguts

-

-

-

Altres temes que debaten i acorden els membres són:
Per aconseguir més ingressos, es prioritza treballar per aconseguir nous municipis
interessats a entrar a l’associació que plantejar un increment de quotes. Al mateix temps,
es demana que la CT faci una proposta de quotes per a consells comarcals, la qual s’ha de
poder presentar i aprovar si s’escau en la propera assemblea.
En Francesc Castellana proposa que s’estudiï presentar una sol·licitud de finançament al
catàleg de la Diputació de Barcelona, convocatòria oberta fins el 6 de febrer. Es debat
sobre aquesta possibilitat i s’acorda que des de Sabadell estudiaran la viabilitat donat el
termini tant curt que hi ha.
També s’expliquen visites que s’han fet a petició de municipis ( per exemple, al Camp de
Tarragona) i altres previstes (per exemple a Calaf).
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