ACTA REUNIÓ COMISSIÓ EXECUTIVA XMESS

Data i hora: 10-11-2020
Hora inici: 12h Hora finalització: 14:15h
En línia a través de l’aplicació Jitsi.
Persones assistents telemàticament amb dret de vot: Presidència Álvaro Porro (Ajuntament
Barcelona), Vicepresidència Imma Ferret (Ajuntament Santa Margarida dels Monjos), vocalia
Enric Garriga (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú), vocalia Sergi (Ajuntament Mataró).
Persones assistents telemàticament amb dret a veu: Xavi i Marina (Barcelona), Toni Bayona i
Pere (Sabadell), Assumpta (Salt), Montse (Manlleu), Judith (Vilanova i la Geltrú), Yago
(Cardedeu), Àngel i Alejandra (Mataró), Pablo (Santa Coloma de Gramenet), Blai i Jaume
(Tàndem).
S’excusen Esteve Serrano (Ajuntament Santa Coloma de Gramenet), Francesc Castellana
(Ajuntament Sabadell), Ramon Arribas (Ajuntament Cardedeu), Eudald Sellarès (Ajuntament de
Manlleu), Antoni Vidal (Ajuntament Salt).
Ordre del dia:
1. Benvinguda i Introducció
2. Convocatòria de l’Assemblea ordinària
3. Elements de l’Assemblea a tractar durant la present Comissió executiva
3.1. Informe de Presidència
3.2. Informació, debat i aprovació, si escau, de nous membres
3.3. Estat de situació del Pla de treball 2020
3.4. Debat i aprovació, si escau, del Pla de treball 2021
3.5. Debat i aprovació, si escau, de la proposta de quotes 2021
3.6. Debat i aprovació, si escau, del pressupost 2021
3.7. Webinar “Cooperativisme d’habitatge per a Administracions Públiques: concepte,
beneficis, reptes i experiències”
-----------------------------------------------------------------------1. Benvinguda i Introducció
Feta la prèvia presentació d’en Toni Bayona, gerent de promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Sabadell, i de l’Alejandra, tècnica de Mataró, s’inicia la sessió amb una benvinguda del
president de la XMESS, l’Álvaro, agraint als assistents la presència.
2. Convocatòria de l’assemblea ordinària
En coherència amb la situació sanitària i mesures preventives, s’acorda que l’Assemblea es
torni a fer virtual el 27 de novembre de 10 a 13 h i que es conduirà mitjançat dos enllaços en
una plataforma que permeti més de 50 connexions: l’enllaç zoom de l’Ajuntament de Vilanova

1

i la Geltrú per l’Assemblea (10 a 12 h) i l’enllaç zoom de Tàndem per acollir el Seminari online
sobre cooperativisme d’habitatge (12 a 13 h).
S’informa que els representants polítics no presents avui hauran de validar els acords presos
per correu electrònic.
3. Elements de l’Assemblea a tractar durant la present Comissió executiva
Es repassen els punts a treballar a l’Assemblea del 27 de novembre.
3.1.

Informe de Presidència

Es descriuen les relacions amb l’ecosistema, en concret amb:
-

-

-

-

Direcció General d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya: Pel tema del
conveni i la participació en la Llei d’ESS. El conveni continua encallat de moment.
Impulsen que siguem reconeguts per una entitat municipalista, com la FMC, per ser
reconeguts com a representants en temes d’ESS.
Federació Catalana de Municipis: arrel de la reunió amb la seva presidenta, l’alcaldessa
de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, hi ha voluntat política de fer un conveni, però de
moment no hi ha resposta.
AESCAT: En Jaume de Tàndem descriu el projecte Fons Europeus i les vies d’entrada al
fons (Generalitat, projectes d’àmbit empresarial i Ministerios). Encara no està clar com
funcionarà, ens compartirà informació per veure quin paper tindran els ajuntaments i
la possibilitat de presentar un projecte entre municipis.
Confederació Tercer Sector: han demanat entrevista a la XMESS per col·laborar.
L’Àlvaro fa una crida a les representants polítiques que estaria bé si s’afegissin a la
reunió amb Barcelona.

Acords:
Donada la rellevància del contingut del projecte de Fons Europeus, s’acorda incloure’l com a
punt de l’ordre del dia per a l’Assemblea.
S’acorda també crear un grup de treball entre els membres de la xarxa per sondejar un
primer paquet de propostes conjunt entre els municipis.
S’acorda treballar en una proposta conjunta de la xarxa per a presentar-se al concurs de la
mà de l’informe amb les actualitzacions de Tàndem.
3.2.

Informació, debat i aprovació, si escau, de nous membres

En Xavi de Barcelona anuncia les noves incorporacions (Reus, Tàrrega i Vic). Es proposa que
durant els 5 min de la intervenció expliquin les seves polítiques públiques en clau ESS.
S’acorda per unanimitat dels assistents l’adhesió dels 3 nous municipis membres i es donen
per informats dels que estan en tràmit i amb opcions d’arribar a Assemblea.
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3.3.

Estat de situació del Pla de treball 2020

En Blai de Tàndem repassa totes les actuacions dutes a terme durant el 2020, contrastant els
resultats esperats amb els resultats assolits i la valoració de cada actuació.
Com a conclusions, l’Àlvaro de Barcelona agraeix la bona feina feta tant de l’assistència
(Tàndem) com des de la comissió tècnica, resumint que la xarxa ha crescut en aquest any tant
complicat, donant resposta a l’emergència Covid i posicionant-se com a referent d’ESS. Per
altra banda, cal treballar encara la llei d’ESS i el conveni amb la Generalitat.
3.4.

Debat i aprovació, si escau, del Pla de treball 2021

L’Àngel de Mataró fa una prèvia destacant la bona feina i posant en valor la tasca que des de
l’XMESS s’ha fet al 2020, i no només això, sinó que creixerà i s’intensificarà al 2021.
En Xavi de Barcelona manifesta que seguirem amb l’esforç i bons resultats del treball virtual,
donant resposta a la crisi amb els recursos que disposem i nous i, treballant en un debat
estratègic de la Xarxa com a agent cada cop amb més rellevància en l’ecosistema.
En Blai de Tàndem exposa el Pla de treball per al 2021, destacant que és un Pla de creixement,
ampliant el que ha funcionat bé.
En Xavi de Barcelona exposa que el 2020 hem donat sortida a una nova realitat treballant
virtualment i que com a mínim ens mantindrem en aquesta situació fins el maig-juny del 2021.
Recorda que tenim municipis amb una trajectòria d’activitat dins la XMESS i uns 10-15
municipis que no estan tan actius com ho havien estat, caldria estudiar com donar resposta a
aquesta pluralitat. Realça que tenim cada cop més un paper rellevant en l’ecosistema ESS i cal
fer una reflexió estratègica, acompanyant als que estan arribant i als que ja hi són.
L’Àlvaro afegeix que la virtualitat a la XMESS ens pot ajudar inclús en les Comissions Executives
després de la Covid-19. Afegeix que es podria mirar de socialitzar els aprenentatges adquirits
en els assessoraments mitjançant gravacions, etc i en aquest sentit li sembla molt bé la guia
ABC i les jornades, afegint que per a les noves jornades es podria organitzar l’ampliació
d’alguna de les temàtiques tractades com l’agroecologia si el tema suscita interès.
L’Alejandra de Mataró exposa que podríem definir un pack mínim del que hauria de fer un
municipi de la XMESS.
En aquest sentit, en Xavi recorda que des de Mataró s’han compromès a fer-nos arribar una
proposta en aquest sentit.
En la línia que proposa l’Alejandra, en Sergi de Mataró, afegeix que cal treballar els continguts
del web, incorporant un mètode d’acollida/benvinguda dels nous membres, així com de
detecció de necessitats i acompanyament per aquells municipis més “adormits”. Alhora
proposa treure documents o guies dels temes treballats en els diferents grups de treball per tal
que quedin a disposició de la resta d’ajuntaments i en puguin fer ús.
En Yago opina que com a xarxa estaria bé especialitzar-nos en alguns temes i ser els referents
catalans en aquests temes.
L’Àlvaro proposa pensar en una identificació del municipi sobre en quina fase es troba, des de
la perspectiva tècnica i política.
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L’Àlvaro és de l’opinió que les jornades i formacions es facin presencials quan es pugui i les
reunions més de tràmit es facin de manera virtual. Pel que fa als materials generats dels
assessoraments, jornades, etc és més partidari de penjar àudios (podcasts). Afegeix que caldria
treballar per afegir al web un catàleg de proveïdores d’ESS que vulguin oferir els seus serveis
als ajuntaments. En aquest sentit, veu bé fer una crida a sumar aquelles organitzacions que hi
estiguin interessades i crear un directori de proveïdores en temàtiques concretes com ara el
món cultural, el sector agroalimentari i de transició ecològica i el de del desenvolupament
local.
S’acorda treballar amb Secretaria Tècnica un format per a sondejar des dels propis municipis
de la Xarxa.
3.5.

Debat i aprovació, si escau, de la proposta de quotes 2021

S’aprova la proposa de congelació de quotes per al 2021.
Per a l’Assemblea es farà un quadre per tal que cada municipi sàpiga quina quota li pertoca.
3.6.

Debat i aprovació, si escau, del pressupost 2021

En Xavi descriu el pressupost i informa que aquest any caldrà licitar l’assistència tècnica i
l’assistència de comunicació pel que queda de mandat i s’acorda per unanimitat el pressupost.
L’Àlvaro de Barcelona afegeix que caldria fer una darrera ullada al pressupost revisant tot el
comentat a la present Comisssió Executiva. En Xavi de Barcelona afegeix que els grans
números no canviarant gaire tenint assegurat quines són les quotes dels municipis.
3.7.

Webinar “Cooperativisme d’habitatge per a Administracions Públiques:
concepte, beneficis, reptes i experiències”.

Aquest webinar té com a objectiu clarificar conceptes bàsics, beneficis i reptes que presenta el
model i exposar un seguit d’experiències.
S’acorda allargar uns 15-30’ el webinar si cal ampliar-ho per resoldre dubtes i preguntes.
L’Àlvaro creu que és un tema molt potent i que caldria fer-ne publicitat tant dins com fora de
la Xarxa perquè ho aprofitin també altres actors.

Tots els presents amb dret a vot aproven per assentiment tots els acords.
No s’incorpora cap tema més a tractar i es tanca la sessió a les 14:15h.
Eudald
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Secretaria XMESS

Barcelona, 11 de novembre de 2020
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