Assessorament i mentories
per a municipis membres de la XMESS
Bases de la convocatòria d’abril de 2020
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El 17 de maig de 2017 es va constituir l'associació Xarxa de Municipis per l'Economia
Social i Solidària (XMESS) amb l'objectiu de promoure, reforçar i consolidar aquest
model socioeconòmic alternatiu i transformador al territori.
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En línia amb aquest objectiu, l’intercanvi de coneixements i metodologies entre
municipis membres, així com l’oferta d’eines per a l’enfortiment han esdevingut un
element clau i s’ha traduït en actuacions com, per exemple:
Les mentories: https://xmess.cat/mentories/
Els recursos: publicacions de la XMESS (https://xmess.cat/publicacions-xmess/) i
el banc de recursos i bones pràctiques en Compra Pública Responsable
(https://xmess.cat/bones-practiques-compra-publica-responsable/)
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Enguany, i tal i com es reflecteix al Pla de Treball 2020 de la XMESS, s’amplia la bossa
d’hores de mentories i, addicionalment, es complementa l’oferta amb una bossa
d’hores d’assessoraments especialitzats als municipis membres. Addicionalment, i
degut a l’excepcionalitat de la crisi del COVID-19, dins d’aquestes mentories i
assessoraments es pretén donar recolzament en la resposta a les problemàtiques
derivades d’aquesta situació i les que se’n poden derivar en el nou escenari que es
presenti posteriorment, així com en l’aprofitament de les oportunitats generades.
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Característiques de les mentories:
• Es tracta que persones d’Ajuntaments amb experteses i trajectòria en el
desenvolupament d’alguna política de l’Economia Social i Solidària (ESS) al seu
municipi puguin acompanyar i compartir el seu bagatge amb d’altres Ajuntaments
que inicien el seu recorregut en l’impuls d’una política similar.
• La durada i modalitat de les mentories s’adaptarà a les necessitats de les persones
participants. A mode orientatiu, es preveu la realització d’un total de 8 hores de
mentories entre maig i juliol de 2020 (inclosos) en paquets de 4 hores per
Ajuntament (2 sessions de 2 hores cadascuna) i 12 hores addicionals en una
segona convocatòria que es llançarà al setembre i que durarà fins al desembre.
Característiques dels assessoraments especialitzats:
• Es tracta de sessions d’assessorament realitzades per persones especialitzades en
el desenvolupament de l’ESS i destinades a respondre a necessitats concretes en
matèria de política pública d’impuls de l’ESS a nivell municipal mitjançant la
transmissió de coneixement específic i d’eines de suport a la presa de decisions. Els
assessoraments podran ser realitzats pel servei d’assistència tècnica de la XMESS
i/o per persones capacitades dels Ajuntaments membres que tinguin disponibilitat.
• La durada i modalitat dels assessoraments s’adaptarà a les necessitats de les
persones participants. A mode orientatiu, es preveu la realització d’un total de 28
hores d’assessorament maig i juliol de 2020 (inclosos) en paquets de 4 hores per
Ajuntament (2 sessions de 2 hores cadascuna) i 32 hores addicionals en una
segona convocatòria que es llançarà al setembre i que durarà fins al desembre.
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Condicions i requisits de participació:
• La participació a les mentories i els assessoraments especialitzats està dirigit
exclusivament als municipis membres de la XMESS i és de caràcter voluntari, gratuït
i autogestionat, tot basant-se en la confiança entre les parts implicades.
• El nombre de sessions, la durada, la modalitat (presencial o a distància) i el
contingut de les mateixes es consensuarà entre les parts implicades i s’adaptarà a
les necessitats del municipi que realitza la petició de mentoria o assessorament.
• Les sessions realitzades en el marc de la present convocatòria s’han de dur a terme
entre els mesos de maig i juliol de l’any 2020 (ambdós inclosos).
• Les persones que sol·licitin el servei han d’enviar el formulari de sol·licitud mitjançant
els mecanismes establerts. Aquest formulari serà avaluat per la Comissió tècnica de
la XMESS, qui decidirà la priorització de les sol·licituds seguint els criteris establerts i
en funció de la demanda rebuda.
• Les persones que presenten la sol·licitud poden escollir, en funció de les seves
necessitats i preferències, si consideren més convenient realitzar mentories o
assessoraments especialitzats. Tot i això, aquesta petició es exclusivament
orientativa i la Comissió tècnica de la XMESS pot decidir quin tipus de servei és més
òptim per cada petició.
• Les persones que presenten la sol·licitud han de tenir la disponibilitat i s’han de
poder comprometre amb el servei.
• Les persones que participen en el servei es comprometen a facilitar que les sessions
realitzades puguin resultar en bones pràctiques que siguin transferibles a altres
municipis i/o a elements que permetin desenvolupar unes FAQs (preguntes
freqüents) que siguin útils per a tots els municipis membres.
• Les persones que presenten la sol·licitud es comprometen a fer arribar a la Comissió
tècnica de la XMESS tota la informació requerida durant la realització del servei.
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Criteris de selecció:
• Necessitat i impacte previst en l’ESS del territori : es valora positivament la definició
de necessitats específiques, que donin resposta a les demandes i realitats del
territori i prevegin un impacte rellevant a l’ESS
• Transferibilitat: es valoren positivament les demandes que presentin elements
susceptibles de ser transferits i/o replicats a altres municipis membres de la xarxa
• Alineació amb la XMESS: es valoren positivament les demandes que estiguin
clarament alineades amb la missió de la XMESS
Davant d’un excés de demanda del servei, es donarà prioritat a les sol·licituds
realitzades per persones amb un alt grau d’implicació (tant amb el propi servei com
amb els òrgans i activitats de la XMESS), a les que permetin reflectir la diversitat (de
necessitats, territorial, de característiques dels municipis i de gènere i
interseccionalitat) i, alhora, a aquelles relacionades amb la resposta, en especial sòcioeconòmica i sòcio-comunitària, a la crisi del COVID-19 i al nou escenari que es presenti
posteriorment. També es tindrà una especial consideració a les sol·licituds
d’Ajuntaments que hagin esdevingut membres recentment (des d’abril de 2019) i/o
que les seves característiques (de trajectòria menor en política pública d’ESS i de pocs
instruments disponibles) facin necessari un suport més intens.

Per presentar una sol·licitud cal omplir i enviarf el formulari (https://xmess.cat/mentories/)
amb data límit el divendres 8 de maig (inclòs)

