Procés d’elaboració i aprovació del Pla de treball 2020 de l’associació XMESS
1. El 17 de maig del 2017 neix l’associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària
–XMESS, en assemblea fundacional celebrada a Barcelona.
2. El Pla de treball pel període 2017-2019 que s’aprova a l’assemblea fundacional, recull quins
han de ser els criteris que han de regir /guiar l’actuació de la XMESS, i quina és la finalitat de
la XMESS. Aquests són els criteris i finalitat que han orientat l’elaboració de la present
proposta de Pla de Treball per l’any 2020.
3. La Proposta de Pla de Treball 2020, ha estat elaborat per la Comissió Tècnica de l’Executiva
en funcions a partir de les propostes fetes pels municipis en sessió tècnica de treball celebrada
a Cabrils (18/09/2019), i en base al mandat de la darrera assemblea celebrada a Sabadell el
10/04/2019.
4. Aquesta proposta de Pla de treball es porta a aprovació de l’assemblea ordinària de la
XMESS, prevista pel 29 de novembre del 2019, després d’haver estat:
o Compartida una primera proposta amb tots els municipis membres i col·laboradors.
o Obert el període d’esmenes a dita proposta.
o Introduïdes les esmenes acurades fetes pels municipis membre en el període d’esmenes.

PROPOSTA DE PLA DE TREBALL 2020
INTRODUCCIÓ
Criteris generals que han de regir/guiar l'actuació de la XMESS (aprovats a l’Assemblea
fundacional de la XMESS)


La XMESS entén l'economia social i solidària com el conjunt d'iniciatives
socioeconòmiques, formals o informals, col·lectives però també individuals que:
1. Prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per
sobre del lucre.
2. Quan són col·lectives, la propietat també ho és i la gestió és democràtica.
3. Actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació,
la inclusió i el compromís amb la comunitat, i apunten cap a la transformació de
l’economia i la societat.
4. Són independents respecte als poders públics.



La visió de l'economia ha der ser en setit ampli, és a dir, l'economia s'ha de concebre en la
seva dimensió econòmica i productiva (empreses cooperatives i no cooperatives,
emprenedoria, mercats i diners) i en la seva dimensió sòciocomunitària (horts comunitaris,
el treball de les cures, les xarxes d’intercanvi, les monedes socials, economia col·laborativa
pel pro-comú,...).



La XMESS ha de promoure una visió de l'ESS més transformadora, i no tant com una
economia marginal o assistencial. Les actuacions de la XMESS d’impuls a l’ESS han de
tenir fixats objectius i indicadors per mesurar-ne l’assoliment.



La XMESS ha de desplegar l’ESS en les polítiques públiques municipals i comarcals que
siguin transversals; no sols com una àrea més que necessita una política pública, sinó com
un actor per impulsar el conjunt de polítiques públiques.



La XMESS ha de tendir a no duplicar funcions, serveis i recursos existents i tendir a la
complementarietat amb d'altres institucions i/o espais.



La XMESS ha de fomentar i generar aliances territorials de les entitats locals i
supramunicipals tenint en compte les diferents demarcacions, projectes i realitats.



La XMESS ha de treballar conjuntament amb el teixit social i comunitari d’ESS, tenint en
compte els ritmes i els processos d’autogestió i autodecisió.



Els municipis i comarques de la XMESS han d'aplicar-se a sí mateixos els prinicipis i valors
de l’ESS, essent proporcionals, coherents, entre allò que es di i allò que es fa.



La XMESS treballarà per una educació transformadora.

La finalitat de l’Associació és promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària per mitjà
de fixar objectius i estratègies comunes, així com fomentar la cooperació i l’acció conjunta en
polítiques públiques entre els seus membres.
Per a la consecució de la finalitat esmentada, l’Associació es proposa:
Llegenda
 Línies estratègiques amb els seus corresponents objectius
 Línies d’actuació
 Accions anuals (quadre)

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE LA XMESS
LE1. Ajudar a enfortir l’ESS a cada municipi
(Què poden fer els municipis/comarques, què està en les “seves mans” per enfortir l'ESS “dins el
municipi/comarca”)

 Treballar conjuntament els membres de la Xarxa
 Generar nous recursos útils per als membres de la Xarxa
LE2. Incidir i relacionar-se amb altres actors
(Com poden els municipis/comarques incidir en polítiques públiques i fomentar les relacions externes. Què
poden fer per incidir en allò que no està “en les seves mans” per enfortir l'ESS)




Incidir en les polítiques públiques d’ESS i d’altres àmbits dutes a terme per administracions
supramunicipals
Relacionar-se amb els actors i xarxes representatives a escala nacional, estatal i internacional
de l’ESS

LE3. Compartir coneixements i experiències
(Compartir les entitats de la Xarxa els seus coneixements i experiències entre elles. Fer visible i donar a
conèixer la Xarxa)





Comunicar i fer visible la Xarxa i les seves accions
Divulgar les experiències d’ESS fetes en els municipis
Tenir el relat de la Xarxa en ESS

LÍNIES D’ACTUACIÓ DE LA XMESS
1. Generar estudis, metodologies, indicadors, etc, per homogeneïtzar llenguatges i estratègies
en matèria d’ESS.
2. Escalar accions de foment i creació de mercat social. Ex.: Compra pública responsable,
clàusules socials, monedes locals.
3. Aconseguir un compromís polític per crear un servei d'ESS a cada municipi. Es fomentarà la
diversitat de formes segons cada ens local.
4. Impulsar l'emprenedoria social col·lectiva.
5. Harmonitzar una fiscalitat local que afavoreixi les iniciatives d’ESS.
6. Difondre i promocionar l’ESS (ciutadania, centres educatius,...).
7. Compartir recursos, formar i assessorar els equips municipals/comarcals d’ESS.
8. Compartir coneixements i experiències d’ESS.
9. Facilitar assistència tècnica i donar suport als municipis en l'impuls de polítiques públiques
en ESS.
10. Incidir perquè l’ESS es consideri un element transversal en tots els àmbits a diferents
institucions (Generalitat i Diputacions: ocupació, educació, medi ambient,....).

11. Motivar/donar prestigi a l’ESS.
12. Establir acords amb administracions supramunicipals i xarxes preexistents.
13. Harmonitzar una fiscalitat global que afavoreixi les iniciatives d’ESS.
14. La XMESS és un model de referència per a d’altres territoris, i al mateix temps hem de fer
aprenentatge de les existents arreu.
15. Compartir estratègies internacionals. Ex. Trobada internacional a Barcelona. “Lobby
internacional” – Ex. Directives, Reglaments,... del Parlament europeu.
16. Desenvolupar un pla de comunicació de la xarxa i, per tant, de les accions que es fan.
17. Difondre les iniciatives locals d’ESS fora del municipi.
18. Coproduir el relat.
LA XMESS APOSTA PER REFORÇAR EL TREBALL EN XARXA I DONAR
CONTINUÏTAT A LES LÍNIES D'ACTUACIÓ DEL 1r PLA DE TREBALL


Perquè l'objectiu de la XMESS, és promoure, reforçar i consolidar l'ESS, no substituir a
l'àmbit, mitjançant objectius i estratègies comunes en la construcció de polítiques públiques
d'ESS a diferent escala;



Perquè hi ha política pública d'ESS si hi ha necessitats o problemes a resoldre, als quals
sigui possible donar resposta des de les bones pràctiques de l'ESS, resultant en una millora
de la vida de les persones;



Perquè per a la consecució d'aquesta finalitat és imprescindible consolidar espais, eines i
productes propis que facilitin cooperar, compartir recursos, intercanviar experiències,
acordar un marc ampli però comú en la definició de les bones pràctiques, impulsar accions
conjuntes per donar visibilitat a aquestes pràctiques i dotar d'eines i assistència tècnica que
faciliti als municipis impulsar les pròpies polítiques públiques en la matèria;



Per què hi ha camí per recórrer com a xarxa i com a municipis, i en pro de la transparència,
en el relat de perquè l'aposta pública per l'impuls de l'ESS pot significar una millora en la
satisfacció de les necessitats i la reducció de les desigualtats.

PLA DE TREBALL 2020-ACCIONS

Accions

Instruments

Àmbit d’interès temàtic i/o
d’impacte de l’acció

Calendari
1er
Trim

2on
Trim

3er
Trim

4rt
Trim

Responsabilitat
en l’execució
directe

Impacte
pressupostari

CPR
Feminismes
1. Celebrar entre 3-4 jornades amb temàtiques d’interès per a
Jornades,
Joves
responsables tècniques i polítiques de diferents àrees
formacions, tallers Transició ecològica
municipals
Involucrar més la
participació política

CT
ST

Pressupost
ordinari

2. Treballar amb el Col·legi de Secretaris per a consensuar
diversos models de contractació

CPR

GT
ST

3. Crear elements comunicatius per difondre la XMESS dins
dels ajuntaments/consells comarcals

Identitat/relat

4. Seguir alimentant la BDd d’iniciatives de suport a l’ESS
per part dels ajuntaments/consells comarcals

Línia
Línia
d’Actuació Estratègica

L.A.7
L.A.8

L.E.1

Pressupost ordinari

L.A.1
L.A.2

L.E.1

CT
C

Conveni

L.A.6
L.A.15

L.E.1
L.E.3

Coneixement/consolidació

ST

Pressupost ordinari

L.A.8
L.A.16

L.E.1
L.E.3

5. Retransmetre en streaming les jornades i generar vídeos

Coneixement/consolidació

C

Pressupost
ordinari

L.A.8
L.A.16

L.E.1
L.E.3

6. Elaboració d’una 2a Guia pràctica que ampliï i
complementi la «Guia de l’ABC»

Coneixement/consolidació

Pressupost ordinari

L.A.1

L.E.1

Pressupost
ordinari

L.A.3
L.A.15

L.E.1
L.E.3

7. Complementar el web amb documentació en matèria de
política pública en ESS
8. Generar un grup de treball per incorporar la
interseccionalitat a totes les actuacions de la XMESS
9. Generar un grup de treball per incorporar la transició
ecològica a totes les actuacions de la XMESS

Materials

Coneixement/consolidació

Governança

10. Elaboració del Reglament Règim Intern que contemplen
els estatuts
11. Donar visibilitat als intercanvis pràctics entre municipis, a
través del web, per inspirar-ne de nous
12. Obrir i difondre les formacions i les jornades que fan els
membres de la XMESS i complementar-les amb la difusió de
l’oferta d’interès que promouen d’altres entitats i institucions

CT
GT
ST
C
ST
C

Conveni

Conveni

Conveni

Identitat/relat

GT

Pressupost ordinari

L.A.1

L.E.1

Identitat/relat

GT

Pressupost ordinari

L.A.1

L.E.1

Pressupost ordinari

L.A.17

L.E.3

Pressupost
ordinari

L.A.8
L.A.16

L.E.1
L.E.3

L.A.16

L.E.3

Identitat/relat
Coneixement/consolidació
Intercooperació
Coneixement/consolidació

CE
CT
GT
C
A
C
A

Conveni

Pressupost ordinari

Accions

13. Millora de l'orientació, a demanda, en matèria de política
pública en ESS pels membres de la XMESS
14. Bossa d’hores d’experteses en temes d’ESS que afecten a
tothom (per exemple, temes estructurals com la contractació
pública))
15. Facilitar assistència tècnica i donar suport als municipis
en l'impuls de polítiques públiques en ESS

Instruments

Mentories,
assessorament

16. Consolidar el programa de mentories
17. Fer incidència en la futura llei d’ESS (finançament,
fiscalitat...)
18. Acordar un conveni amb la Direcció General d’Economia
Social de la Generalitat de Catalunya
19. Continuar participant al Consell assessor del programa
d’Economia Social
20. Participar en actes de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius en
què l’XMESS sigui convidada
21. Mantenir una relació fluida amb l’AESCAT i les seves
entitats sòcies
22. Valorar possible col·laboració amb l’Agència Catalana de
Joventut
23. Establir relació amb el Col·legi de Secretaris,
Interventors i Tresorers d'Administració Local
24. Presentar el Fòrum Social Mundial de les Economies
Transformadores; anar de la mà amb les entitats
organitzadores per explicar el fòrum territorialment

Àmbit d’interès temàtic i/o
d’impacte de l’acció

1er
Trim

2on
Trim

3er
Trim

4rt
Trim

Responsabilitat
en l’execució
directe

Impacte
pressupostari

Línia
Línia
d’Actuació Estratègica

Coneixement/consolidació

ST

Pressupost ordinari

L.A.7

L.E.1

Coneixement/consolidació

ST

Pressupost ordinari

L.A.7

L.E.1

Coneixement/consolidació

ST

Pressupost ordinari

L.A.9

L.E.1

Pressupost ordinari

L.A.7

L.E.1

Pressupost ordinari

L.A.9

L.E.2

Conveni

L.A.11

L.E.2

Pressupost ordinari

L.A.11

L.E.2

Conveni

L.A.11

L.E.2

Conveni

L.A.13

L.E.2

Coneixement/consolidació
Expansió
Expansió
Expansió
Expansió
Relacions amb
tercers

Calendari

Expansió

C
A
CE
GT
CE
CE
CT
CT
M
CE
CT

Coneixement/consolidació

GT

Conveni

L.A.11

L.E.2

CPR

CE
GT

Pressupost ordinari

L.A.9

L.E.2

Identitat/relat

CT
M

Conveni

L.A.13

L.E.2

Conveni

L.A.15

L.E.3

Conveni

L.A.15

L.E.3

Pressupost ordinari

L.A.10

L.E.2

26. Difondre la Guia ABC

Expansió

27. Elaborar unes FAQs amb respostes pràctiques
28. Continuar difonent tot el que passa a la XMESS a través
del web
29. Fer difusió del web com a eina pràctica de coneixement
de polítiques públiques d’ESS

Coneixement/consolidació

C
A
CT
ST
C
ST

Coneixement/consolidació

C

Pressupost ordinari

L.A.15

L.E.3

Expansió

C
A

Conveni

L.A.10

L.E.2

25. Crear un canal de continguts audiovisuals a Internet

Coneixement/consolidació
Xarxes socials

Web

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PLA DE
TREBALL
La XMESS es dota d’una organització interna i aplica una metodologia que fa possible
desenvolupar el Pla de treball anual (esfera reproductiva).
Equips i espais d’implementació, coordinació i seguiment del desplegament del Pla:
Equips

Funcions

CE – Comissió executiva
CT – Comissió tècnica

Periodicitat de trobada

Titularitat

Trimestral

9 municipis

Mensual

9 municipis

ST – Secretaria tècnica

Ad hoc

A demanda

Proveïdora

GT – Grup de treball

Ad hoc

A demanda

Sòcies

M – Membres

Ad hoc

A demanda

Sòcies

C – Comunicació

Ad hoc

A demanda

Proveïdora

A – Administració

Ad hoc

A demanda

Proveïdora

Indicadors i mecanismes d’avaluació, seguiment i acompliment del Pla:
S’estableixen els següents indicadors:
 D’execució - Recull el procés de realització de l’acció (pendent, en procés o finalitzada).
 D’utilitat - L’acció és útil per als municipis membres? Respon a l’expectativa? (Poc,
suficient o molt).
 D’impacte – L’acció realitzada ha generat poc, suficient o molt impacte un cop finalitzada.
En funció de cada acció l’impacte assolit tindrà a veure amb volum de persones, amb
expansió territorial (fina on arriba), etc.
S’estableixen els següents mecanismes que han de permetre mesurar els indicadors establerts:
 Elaboració d’eines (enquestes)
 Espais de reflexió (jornades, sessions de treball)
 Responsabilitat de decisió (comissió executiva, comissió tècnica)

