Acta d’acords de la Comissió Executiva de l’Associació Xarxa de Municipis per
l’Economia Social i Solidària (XMESS)
Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS)
NIF - G67046573

Data de la reunió: 21 de setembre de 2022
Modalitat: Virtual
Ordre del dia:






Benvinguda a nous membres
Resultats del grup de treball de futur XMESS:
o Proposta d’estructura tècnica
o Opcions alternatives a sectorilització
o Conveni XMESS-Generalitat de Catalunya
Calendari activitats i òrgans de governança XMESS
Altres (licitacions)

Persones assistents amb dret a vot:
1. Presidència (Ajuntament de Barcelona) Álvaro Porro González
2. Vicepresidència (Ajuntament de Santa margarida i Els Monjos) Imma Ferret
Raventós
3. Vocalia (Ajuntament de Mataró) Sergi Morales Diaz
4. Vocalia (Ajuntament de Salt) Toni Vidal i Sastre
5. Vocalia (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) Jaume Carnicer i Mas
Excusen l’assistència:





Secretaria (Ajuntament de Manlleu) Eudald Sellarès i València
Vocalia (Ajuntament de Sabadell) Montserrat González Ruiz
Vocalia (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet) Esteve Serrano Ortín
Vocalia (Ajuntament de Cardedeu) Ramon Arribas i Quintana

Acords presos (per unanimitat dels presents):
I.

II.

S’estima i valora positivament la proposta d’estructura tècnica treballada pel grup
de treball futur XMESS i es convida a continuar concretant-la per poder
presentar-la en una nova executiva i, sobretot, portar a debat i aprovació a la
propera Assemblea. S’acorda estudiar la figura de contracte d’alta direcció per
complementar el seu encaix a la proposta ja treballada de coordinació.
S’estima i valora positivament el treball sobre possibles alternatives a la
sectorialització, treballades pel grup de treball futur XMESS i es convida a

III.

IV.

V.

continuar concretant-la per poder presentar-la en una nova executiva i, sobretot,
portar a debat i aprovació a la propera Assemblea.
S’estima i valora positivament la proposta de conveni amb la Generalitat de
Catalunya; s’acorda concretar-la i presentar-la en una reunió, amb la Direcció
General ES, on hi participaran diferents membres de l’executiva.
S’aprova treballar per convocar Assemblea Ordinària (en format virtual*) i
coincident amb la trobada d’electes presencial, divendres 11 de novembre a
salt (Gironès), durant tot el matí i migdia. Es proposarà a participar, a
l’Assemblea, la secretaria tècnica del programa de Comunalitats així com
promotores de Comunitats Energètiques des de l’ESS.
S’estima poder convocar una licitació pels serveis de gestoria.

Acta signada per:
Presidència de l’Associació Xarxa de
Municipis per l’Economia Social i
Solidària.

Secretaria de l’Associació Xarxa de
Municipis per l’Economia Social i
Solidària.
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