El Sr. Eudald Sellarès i València, amb NIF 33.957.800 W, Secretari de l’Associació Xarxa de
Municipis per l’Economia Social i Solidària, amb CIF G67046573, inscrita al Registre de
d’Organitzacions Associatives dels Ens Locals de Catalunya amb el número C030/17.

CERTIFICA:
Que segons consta al Llibre d’actes de l’Associació, el dia 19 de novembre de 2021 es va celebrar
al Centre Cívic La Fàbrica de Cabrils, d’acord amb l’article 4.3 dels Estatuts, una sessió de
l’Assemblea General Ordinària, amb la presència de quòrum suficient en primera convocatòria.
Actuava de president el Sr. Álvaro Porro González i de secretari el Sr. Eudald Sellarès i València.
Assistiren presencialment 21 membres, dels quals 11 membres amb representants legals; 10
membres de forma virtual, dels quals 8 amb representants legals i hi hagué delegacions de vot
de 7 membres, per tant un participació amb dret a vot total de 26 membres, segons la llista
d’assistents que figura al peu d’aquesta acta. Entre d’altres, es van prendre i aprovar per
unanimitat dels assistents el següents acords:

“Setè. - Debat i aprovació, si escau, de la proposta de modificació de l’article 14 i de l’article
16 dels Estatuts de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària
Per tal que les assemblees virtuals a partir del 2022 siguin vàlides cal que estigui inclòs dins els
Estatuts. Caldrà debatre i aprovar aquest punt en Assemblea.
(...)
Onzè. - Modificació dels Estatuts de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i
Solidària
En Xavier Rubio, persona tècnica de l’Ajuntament de Barcelona i en representació de la Comissió
Tècnica, afegeix aquest punt a l’ordre del dia i explica que l’Assemblea general té la potestat de
modificar els Estatuts, en concret cal fer la modificació de l’article 14 i l’article 16 per tal de poder
fer les assemblees virtuals a partir de l’1 de gener de 2022. Recorda que tothom va rebre la
proposta i l’informe.
Aquests articles ho han de preveure expressament de cara a l’1 de gener de 2022, per això cal
aprovar-ho avui.
La redacció dels articles modificats quedaria així:
Article 14. convocatòria de l’Assemblea General
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la seva
presidència, com a mínim dos cops a l’any:
a) Dins el darrer trimestre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’activitats de l’any següent.
b) Dins el primer semestre de l’any, després del tancament econòmic, per aprovar els comptes
i la memòria de l’exercici anterior.

2. La presidència, quan ho sol·liciti un 10% dels membres de l’Associació, ha de convocar
l’Assemblea General amb caràcter extraordinari. L’assemblea extraordinària ha de tenir lloc en
un termini màxim de trenta dies a comptar de la seva sol·licitud.
3. La convocatòria de l’Assemblea General ha de contenir, com a mínim:
- L’ordre del dia
- El lloc, que podrà ser diferent del domicili social previst en aquests Estatuts
- La data
- L’hora de la reunió en primera convocatòria
4. Un nombre de membres que representi almenys el 10% d’aquests pot sol·licitar a la
presidència la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’Assemblea General, la qual
els hi haurà d’incorporar. Si aquesta ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de formular en el
primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista per a la
reunió, a fi que es pugui informar tots els membres de l’ampliació de l’ordre del dia.
5. La convocatòria de l’Assemblea General Ordinària s’ha de comunicar, com a mínim, quinze
dies abans de la data de la reunió, per correu electrònic dirigit a tots els membres, o pels mitjans
telemàtics previstos al Reglament de Règim Intern. Per raons d’urgència, degudament
justificades per la Comissió Executiva, es podrà convocar l’Assemblea General Extraordinària,
amb un termini de 10 dies, com a mínim, abans de la data de celebració d’aquesta.
6. Com a mínim tres dies abans de la data de la reunió, les persones convocades han de tenir a
disposició l’acta de la sessió anterior i qualsevol altre documentació relativa als temes per tractar
en la reunió. Aquesta documentació es pot enviar per via digital. Aquest termini s’haurà de
respectar igualment en els casos de convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària amb
caràcter d’urgència.
7. Si en l’Assemblea General es pretén tractar de l’exercici de l’acció de responsabilitat contra
membres de la Comissió Executiva o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar en
el mateix acte una sessió extraordinària de l’Assemblea General amb aquest punt com a únic
punt de l’ordre del dia.
8. Les reunions es poden dur a terme per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de
comunicació que no impliquin la presència física dels assistents, sempre que quedi garantida la
seva identificació, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en la deliberació i
l’emissió del vot. En aquest cas, s’entén que la reunió se celebra en el lloc on es trobi la persona
que la presideix. En les reunions virtuals s’ha de considerar l’assistència d’aquells que hagin
participat en la multiconferència i/o videoconferència”.
Article 16. Acords de l’Assemblea General
1. L’Assemblea General pot adoptar qualsevol acord que no sigui contrari a la Llei, als estatuts o
a les finalitats de l’Associació.
2. Els acords s’adopten, tret de les excepcions previstes en els paràgrafs següents, per majoria
simple de vots dels seus membres presents o representats. Hi ha majoria simple quan hi ha més
vots afirmatius que negatius.
3. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents per prendre els acords
relatius a:
a) L’aprovació del pressupost, del pla estratègic si n’hi ha, del pla d’actuació anual, dels comptes
anuals, de la gestió dels òrgans de govern i de les quotes dels membres per al funcionament de
l’Associació.
b) La resolució dels expedients disciplinaris per faltes molt greus dels membres, així com la
revisió dels expedients sancionadors a petició dels afectats.

4. Es poden adoptar acords sense reunió—a instància del president de l’associació, de dos terços
dels membres de la comissió executiva o d’un 20 % dels associats— mitjançant l’emissió del vot
per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin
garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n
garanteixi l’autenticitat. S’entén que l’acord s’adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i
en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.
5. Els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l’Associació
s’adoptaran en sessió extraordinària, convocada amb aquestes finalitats, en la qual estiguin
presents o representats més de la meitat dels membres. L’aprovació es fa per majoria absoluta
dels assistents. Si no s’assolís aquest quòrum d’assistència en primera convocatòria,
s’adoptarien per majoria de dos terços dels vots presents o representats en segona
convocatòria. A la convocatòria, s’informarà de manera suficient sobre la necessitat d’aquest
quòrum.
6. La votació dels acords és a mà alçada. Tanmateix, ha de ser secreta si ho sol·liciten, almenys,
el 10% dels membres presents o representats en la reunió.
7. El dret de vot es pot exercir per delegació, per correu o per mitjans telemàtics, d’acord amb
els mecanismes necessaris per fer-ho de conformitat amb el previst al Reglament de Règim
Intern.
8. Els membres que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’associació, no puguin votar un
determinat punt de l’ordre del dia no es computen per establir la majoria necessària per adoptar
l’acord, llevat que aquest tingui com a objecte la resolució d’un procediment sancionador, la
destitució de la persona afectada com a membre d’un òrgan o l’exercici de l’acció de
responsabilitat contra aquesta persona.
9. Els acords adoptats segons aquests Estatuts vinculen tots els membres de l’Associació,
incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar, excepte
en l’aprovació dels projectes i aportacions extraordinàries.

S’aprova per unanimitat dels presents i representants la modificació dels Estatuts de l’Associació
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
S’adjunta com a annex nº 1 el text refós dels Estatuts resultant d’aquesta modificació.
(…)
La sessió finalitza a les 14:30 h. S’encomana i apodera al secretari per tal que pugui formalitzar
els anteriors acords i presentar el certificat corresponent davant del registre d’associacions,
amb la facultat d’esmenar-los i complementar-los si fos necessari, i fer tots aquells altres actes
que siguin necessaris fins a la seva inscripció.

Membres participants amb dret a vot i assistència presencial o virtual:
1. Ajuntament de Barcelona amb el vots delegats dels Ajuntaments de Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià del Besos, Reus, i Sabadell (5 vots)
2. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 1 vot

3. Ajuntament d’Arbúcies, 1 vot
4. Ajuntament de Mataró, amb el vot delegat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (2 vots)
5. Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, 1 vot
6. Ajuntament de Montornès del Vallès, 1 vot
7. Ajuntament de Salt, amb el vot delegat de l’Ajuntament de Girona (2 vots)
8. Ajuntament de Cardedeu , amb el vot delegat de l’Ajuntament de Manlleu (2 vots)
9. Ajuntament de Maçanet de la Selva, 1 vot
10. Ajuntament de Palafrugell, 1 vot
11. Ajuntament de Cabrils, 1 vot
Membres participants amb dret a vot i assistència virtual:
12. Ajuntament d’Argentona 1 vot
13. Ajuntament de Vic 1 vot
14. Ajuntament de Bellpuig d’Urgell, amb el vot delegat de l’Ajuntament de Tàrrega (2 vots)
15. Ajuntament d’ El Prat de Llobregat, 1 vot
16. Ajuntament de Celrà, 1 vot
17. Ajuntament d’Amposta, 1 vot
18. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 1 vot ”
I a fi de que consti, expedeixo el present certificat amb el vist i plau del president, el dia 25 de
novembre de 2021.
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