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Benvinguda i Informe de Presidència
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Informació sobre el Programa
Next Generation
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Aprovació, si escau, de l’acta de la
darrera assemblea
Assemblea ordinària virtual
de l’1 de juliol de 2020
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Informació, debat i aprovació, si escau,
de la incorporació de nous membres
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Informació, debat i aprovació, si escau,
de la incorporació de nous membres

Reus

Tàrrega

Vic

7 nous municipis membres durant 2020: Algerri, Amposta, Mediona i
Sant Quirze del Vallès el juliol; Reus, Tàrrega i Vic el novembre
Baixa voluntària d’1 municipi durant 2020: Sant Boi de Llobregat
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Intervenció de nous membres
3 minuts per municipi
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Estat de situació del Pla de treball 2020
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Estat de situació del Pla de treball 2020

El Pla de Treball del 2020 ha tingut el següent procés:
• Es debaté i aprovà, inicialment, a l'Assemblea de Mataró
(novembre de 2019)
• Es treballà i concretà, intensament, a la jornada de càrrecs
electes del 28 de febrer de 2020 a Cardedeu
• Es va adaptar a la situació de crisi sòcio-econòmica i, per tant, a
la re-adaptació de les polítiques públiques d’impuls de
l’Economia Social i Solidària i a les necessitats diferents dels
municipis membres de la XMESS, presentant-se a l’Assemblea de
juliol
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Estat de situació del Pla de treball 2020
Bones pràctiques
Recollida, concreció (mitjançant reunions) i sistematització (mitjançant fitxes) de 41 bones
pràctiques de 14 municipis de la xarxa, la majoria de les quals vinculades directament amb la
resposta a les problemàtiques derivades de COVID-19, així com amb l’aprofitament de les
oportunitats generades (https://xmess.cat/wp-content/uploads/2020/06/200617-XMESSSistematització-de-bones-pràctiques.pdf)

Bones pràctiques d’accions sòcio-comunitàries
Bona pràctica 1
Descripció de la bona pràctica
Títol de la bona
pràctica

Sistematització de
bones pràctiques
Juny de 2020

Nom i contacte de la
persona referent
Organitzacions
impulsores
Necessitat que resol
la iniciativa i persones destinatàries

Breu descripció de
la implementació

Recursos necessaris

• Xarxa de solidaritat ciutadana #fescaliu per abastir les llars vulnerables de bombones de butà
• Josep Maria Ribera:
jrtalleda@ajarbucies.cat

Temàtica o sector de
la bona pràctica

• Accions sòcio-comunitàries COVID-19

• Ajuntament d’Arbúcies

Territori d’impacte de
la bona pràctica

• Arbúcies

• Increment de necessitats per part de la gent gran i les persones en situació de vulnerabilitat del territori,
especialment en relació amb l’accés a bombones de butà
• L’Ajuntament ha impulsat una iniciativa que promou que les persones que compren bombones de butà puguin
apadrinar una bombona per la gent gran o les famílies en situació de vulnerabilitat del municipi
(http://arbucies.cat/ca/13592?fbclid=IwAR3chpFsKCO_NIDmneD1bOzKlYUaAwNwRMI6bROSq3-MlvvOpe4jpNabqg)
• Alhora, el servei s’ha complementat amb una iniciativa de voluntariat jove per tal de cobrir altres necessitats
• La concreció de la iniciativa i la gestió de la mateixa ha sigut possible gràcies a un estudi previ que havia realitzat
l’Ajuntament per tal d’identificar i fer seguiment de les necessitats de la gent gran del territori
• Estudi de necessitats
socials de la gent gran

Evidència d’èxit,
indicadors i resultats

• Més de 160 persones ateses

Elements susceptibles de ser replicats i transferits
Dificultats afrontades
i com s’han superat
Potencial
d’aprenentatge i
transferència

• La iniciativa està alineada amb l’activitat que ja s’estava realitzant, pel què no s’han identificat dificultats
específiques més enllà de la resolució de casos concrets i puntuals
• El fet de disposar d’un estudi previ i amb dades actualitzades (el qual va ser executat mitjançant Plans d’Ocupació)
ha permès disposar d’una informació imprescindible per implementar la iniciativa
• L’adaptació i coneixement del territori ha permès fer un seguiment molt personalitzat
• La incorporació de la persona tècnica d’Economia Social a la iniciativa ha sigut clau per al correcte funcionament
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Estat de situació del Pla de treball 2020
Assessoraments i mentories
Elaboració i difusió d’un vídeo de la mentoria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
(https://xmess.cat/mentories-de-la-xmess-contractacio-i-compra-publica-responsable/).
Realització d’assessoraments a 8 municipis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Algerri (habitatge cooperatiu per dinamitzar cases buides)
Artés (Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central)
Barcelona (fons de reactivació)
Montornès del Vallès (formació i orientació laboral durant COVID i com fer arribar l’ESS a la ciutadania)
Salt (enfortiment i formació a les entitats del territori)
Sant Antoni de Vilamajor (contractació pública responsable)
Terrassa (registre i criteris per organitzacions de l’ESS)
Vilafranca del Penedès (marketplace virtual de consum de proximitat i com donar visibilitat a l’ESS)

Elaboració de 3 productes d’utilitat:
• Estructura d'un lloc web per donar visibilitat a l'ESS del territori (https://xmess.cat/proposta-destructuraweb-sobre-ess-pels-municipis/)
• Estructura d’uns Plecs amb clàusules socials (https://xmess.cat/proposta-de-plecs-amb-clausules-socials/)
• Disseny d'un model de cooperatives d'habitatge en cessió d’ús per a municipis petits (en procés)
Estructura del lloc web
Resum dels apartats
Inici

• Accés directe a cadascun dels apartats del lloc web
• Accés directe als elements destacats (per exemple, nous articles o publicacions, noves convocatòries, etc.)
L’Economia Social i Solidària (ESS)

• Definició d’ESS
• Enllaç a les principals
normatives que regulen l’ESS
a nivell català i estatal
Serveis i polítiques municipals de
promoció de l’ESS

• Polítiques municipals de
promoció de l’ESS (Plans
d’impuls, Plans estratègics,
Plans directors, etc.)
• Serveis municipals de
promoció de l’ESS (formació,
assessorament, espais de cotreball i incubació, línies de
subvenció i finançament, etc.)
• Participació de l’Ajuntament a
xarxes i espais de promoció de
l’ESS

Directori d’organitzacions d’ESS al
municipi

• Informació bàsica de cada
organització
• Cercador d’organitzacions
segons nom i sector d’activitat
• Formulari per afegir informació
al directori
Actualitat de l’ESS

• Notícies de l’Ajuntament
relacionades amb l’ESS
• Publicacions a les xarxes
socials de l’Ajuntament
relacionades amb l’ESS
• Notícies de les xarxes i espais
de promoció de l’ESS on
participa l’Ajuntament
• Publicacions a les xarxes
socials de les xarxes i espais
de promoció de l’ESS on
participa l’Ajuntament

Xarxes i espais de referència de l’ESS
Àmbit català:
• Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària
(XMESS)
• Associació Economia Social Catalunya (AESCAT)
• Confederació de Cooperatives de Catalunya (COOPCAT)
• La Confederació Empresarial del Tercer Sector
• Federació de Mutualitats de Catalunya
• Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
• Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES)
Àmbit territorial: Ateneu Cooperatiu de referència per al
municipi i altres xarxes territorials (dependrà del municipi)
Àmbit estatal:
• Confederación Empresarial Española de Economía
Social (CEPES)
• Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS)
Àmbit europeu:
• European Network of Cities & Regions for the Social
Economy (REVES)
• RIPESS Europa – Economy Solidarity Europe
• Social Economy Europe
Àmbit internacional: RIPESS

A continuació es detallen tots els apartats (excepte l’apartat “Inici”) així com les actualitzacions que requereixen
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Estat de situació del Pla de treball 2020
Jornades i activitats

• Jornada virtual “Agroecologia post COVID-19: com arribar al consum final des de l’Economia
Social i Solidària?” (https://xmess.cat/celebrada-la-jornada-dagroecologia-consum-final-i-ess/)
• Explicació de la XMESS al al Fòrum Social Mundial de les Economies
Transformadores (https://xmess.cat/video-de-la-presentacio-de-la-xmess-al-forum-forum-socialmundial-de-les-economies-transformadores-sobre-politiques-publiques/)
• Activitat “Coneix la XMESS” en el marc de la FESC (https://xmess.cat/exit-de-la-taula-rodona-dela-xmess-a-la-ix-fira-deconomia-solidaria-de-catalunya/)
• Webinar “Cooperativisme d’habitatge per a Administracions Públiques: concepte, beneficis,
reptes i experiències”
• Establiment de contacte amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració
Local per co-organitzar una Jornada de Compra Pública Responsable
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Estat de situació del Pla de treball 2020
Grups de treball, Comissions i Assemblees

• Creació de Grups de treball per l’organització d’activitats (Jornada d’agroecologia i activitat FESC)
• Creació del Grup de treball “Fons de crèdit”, des del qual s’ha elaborat el document “Elements
clau per crear un Fons de crèdit de l'ESS al municipi” (pendent de publicació)
• Realització de 3 Comissions executives
• Realització de 7 Comissions tècniques
• Realització de reunions tècniques específiques segons necessitats
• Realització de la primera Assemblea ordinària virtual de la XMESS (https://xmess.cat/celebradala-1a-assemblea-virtual-de-la-xmess/), incorporant un espai d’intercanvi de bones pràctiques
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Estat de situació del Pla de treball 2020
Comunicació

• Publicació de 4 butlletins
• Publicació de 23 notícies (https://xmess.cat/noticies/)
• Publicació d’una mitjana de 5 tuits/setmana (https://twitter.com/XmessCat)
• Creació i dinamització del canal de Telegram i del canal de Youtube
(www.youtube.com/channel/UC332wjea5vKNI4KiG4l_8lA)
• Difusió de les activitats organitzades pels municipis membres de la xarxa
(https://xmess.cat/prepareu-lagenda-properes-activitats-dess-al-territori/)
• Increment de +54 persones subscrites a la newsletter (+39% respecte el mes de febrer) i +222
persones seguidores a twitter (+41% respecte el mes de febrer)
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Estat de situació del Pla de treball 2020
Relacions amb l’ecosistema i altres actuacions
Relacions amb agents de l’Economia Social i Solidària:
• Contacte amb AESCAT, XES i FSMET i realització d’1 activitat en el marc de la FESC
• Realització d’1 reunió amb Ateneus Cooperatius i invitació a 2 activitats
• Realització d’1 reunió amb La Confederació del Tercer Sector

Relacions amb agents de les Administracions Públiques:
• Contacte amb ACM i amb la Generalitat de Catalunya
• Realització d’1 reunió amb la FMC per subscriure un Acord

Altres actuacions:
• Identificació de necessitats no cobertes (necessitats de l’ESS i exemples de polítiques públiques)
• Identificació d’oportunitats de finançament per la xarxa i els municipis membres
• Adhesió al Pacte per una Economia per la Vida Vida (https://xmess.cat/ens-adherim-al-pacte-per-unaeconomia-per-la-vida/)
Identificació de necessitats no cobertes
Necessitats de l’ESS i exemples de polítiques
Repensar els models de negoci de les organitzacions d’ESS
Redefinir models per adaptar-los al context post COVID-19:
• Creació de clústers sectorials d’organitzacions de l’ESS de Catalunya
• Programes de formació i assessorament
• Intercooperació entre iniciatives d’ESS com a font per repensar models de negoci
Generar models de negoci digitals dins de l’ESS
Generar nous models de negoci pensats des de zero en clau digital:
• Creació d’un clúster digital de l’ESS a Catalunya
• Programes de formació i assessorament per a la digitalització completa
Compensar la disminució d’ingressos (present i futura) de les organitzacions d'ESS
Necessitat 1. Disminució temporal d’ingressos que es preveu recuperar a curt o mig termini
Necessitat 2. Disminució d’ingressos que es preveu recuperar a llarg termini:
• Subvencions a organitzacions de l’ESS
• Compra Pública Responsable
• Suport a la capitalització
Donar resposta a l’increment de necessitats de suport emocional
increment de les necessitats vinculades amb el benestar emocional i la salut mental:
• Recursos perquè les organitzacions de l’ESS puguin accedir a serveis de suport emocional
• Eines per poder treballar la salut mental dins les pròpies organitzacions de la salut mental

26
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Estat de situació del Pla de treball 2020
Conclusions:
• Una mitjana de 41 persones han assistit a les activitats
• Les activitats han comptat amb ponències per part de representants de
més de 10 municipis d’una àmplia diversitat
• La valoració mitjana de les activitats és de 8,4 sobre 10, destacant la
valoració de l’Assemblea virtual del juliol (9,2 sobre 10)
• Durant l’any 2020 s’han assolit els resultats esperats, aconseguint
reaccionar de forma àgil davant el context COVID-19 i reforçant el paper
de la XMESS com a xarxa de suport als municipis
• A més, l’any 2020 ha permès identificar les actuacions millor valorades
i amb major impacte per tal de potenciar-les l’any 2021
• S'identifica una creixent rellevància de la XMESS dins de l’ecosistema,
consolidant-se com a referent per a la resta d’agents
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Debat i aprovació, si escau, del
Pla de treball 2021
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Debat i aprovació, si escau, del Pla de
treball 2021
Reptes:
• Reforçar el paper de la XMESS com a xarxa de suport als municipis
donada la importància de l’ESS en el context COVID-19
• Promoure la XMESS com un agent referent dins de l’ecosistema
• Potenciar les actuacions que millor han funcionat durant el 2020
• Sistematitzar l’acollida dels nous municipis membres, així com el
seguiment i la identificació de necessitats de tots els municipis
• Iniciar un procés de reflexió estratègica de la xarxa
• Potenciar la comunicació de les actuacions i els beneficis que aporta la
XMESS als municipis membres
• Posar en valor i equilibrar les tasques reproductives de la xarxa
• Adaptar-se a la virtualitat segons ho requereixi el context
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Debat i aprovació, si escau, del Pla de
treball 2021
Assessoraments i mentories

• Ampliació de la bossa d’hores d’assessoraments i
d’elaboració de productes
• Creació d’un model d’acollida de nous municipis mitjançant
mentories i amb el suport de l’assistència tècnica
• Elaboració d’un “Pack d’iniciació” amb elements i passes
clau per a nous membres
• Establiment d’un sistema de seguiment i recollida de
necessitats dels municipis membres
• Elaboració d’un catàleg de proveïdores de l’ESS partint de
les necessitats de contractació dels municipis membres
19

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

• Realització d’una Jornada de Compra Pública Responsable
en col·laboració amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i
Tresorers d'Administració Local
• Realització d’una Jornada d’una temàtica d’interès
consensuada pels municipis membres
• Realització d’una activitat en el marc de la FESC 2021
• Participació a activitats organitzades per agents referents de
l’ecosistema
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Debat i aprovació, si escau, del Pla de
treball 2021
Grups de treball, Comissions i Assemblees

• Continuïtat del Grup de treball “Fons de crèdit”
• Reactivació del Grup de treball “Llei d’ESS”
• Creació del Grup de treball “Fons de reactivació”
• Realització de Comissions executives i tècniques combinant
la virtualitat i la presencialitat
• Realització d’una Assemblea al març i una altra al
novembre, incorporant espais formatius i d’intercanvi
• Realització d’una Trobada de càrrecs electes per iniciar un
procés de reflexió estratègica de la xarxa
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Debat i aprovació, si escau, del Pla de
treball 2021
Comunicació

• Ampliació de la bossa d’hores de comunicació
• Publicació periòdica de butlletins, notícies i tuits
• Dinamització del canal de Telegram i del canal de Youtube
• Foment de la difusió de les activitats organitzades pels
municipis membres
• Actualització de la pàgina web, incloent l’apartat de
transparència i orientant-se a la fase de desenvolupament
de polítiques públiques de l’ESS en la que es troba cada
municipi (per exemple, iniciació, creixement i consolidació)
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Debat i aprovació, si escau, del Pla de
treball 2021
Relacions amb l’ecosistema i altres actuacions

• Relacions amb agents de l’Economia Social i Solidària:
mantenir el contacte i la pro activitat amb els agents
referents de l’ESS
• Relacions amb agents de les Administracions Públiques:
mantenir el contacte i la pro activitat amb la Generalitat de
Catalunya i ACM i avançar en l’acord amb FMC
• Altres actuacions: incorporació d’una bossa d’hores per a
l’atenció, seguiment i cura dels municipis membres
(captació, quotes, resolució de dubtes sobre el
funcionament de la xarxa, etc.)
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proposta de quotes 2021
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Debat i aprovació, si escau, de la
proposta de quotes 2021
Quotes dels municipis membres:
• Es proposa mantenir les quotes aprovades pel 2020
• En relació a aquells membres que s’adhereixen a la Xarxa a partir la primera
Assemblea de l’any es proposa que:
• Si són suficients es convoqui, abans de 30 de juny, una assemblea
extraordinària online per aprovar la seva adhesió i ingressin la quota anual
• Els membres que ingressin a l’Assemblea ordinària de final d’any no
abonen quota fins l’any posterior
Quotes dels Consells Comarcals:
• Es proposa implementar l’adhesió i les quotes per part de Consells Comarcals a
partir de gener de 2021
• Es proposa el mateix model de quotes que el dels Ajuntaments, però
descomptant la població de la comarca que ja sigui representada a la xarxa
mitjançant la participació del seu Ajuntament (en cas de comarques on ja hi ha
alguns Ajuntaments que són membres de la XMESS)
• Es proposa afegir nou tram entre 500.000 i 1.000.000 habitants (2.000 €)
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Debat i aprovació, si escau, de la
proposta de quotes 2021
Model de quotes de 2021
Nombre d’habitants

Quota (€)

Nombre d’habitants

Quota (€)

0 – 500

25

7.001 – 7.500

375

501 – 1.000

50

7.501 – 8.000

400

1.001 – 1.500

75

8.001 – 8.500

425

1.501 – 2.000

100

8-501 – 9.000

450

2.001 – 2.500

125

9.001 – 9.500

475

2.501 – 3.000

150

9.501 – 10.000

500

3.001 – 3.500

175

10.001 – 20.000

650

3.501 – 4.000

200

20.001 – 40.000

825

4.001 – 4.500

225

40.001 – 75.000

1.025

4.501 – 5.000

250

75.001 – 100.000

1.250

5.001 – 5.500

275

100.001 – 200.000

1.500

5.501 – 6.000

300

200.001 – 500.000

1.775

6.001 – 6.500

325

500.001 – 1.000.000

2.000 (nou tram)

6.501 – 7.000

350

Més d’1.000.000

6.000
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Quotes Ajuntaments 2021
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Debat i aprovació, si escau, de la
proposta de quotes 2021
Quotes Consells Comarcals 2021
Consell Comarcal

Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Aran
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès

Nombre d'habitants
(Idescat 2019) sense
municipis membres

44.424
137.951
58.660
20.155
3.820
120.842
9.971
163.033
87.872
77.199
109.310
661.226
104.473
0
39.274
18.061
19.852
80.549
18.880
56.467
49.838

Quota 2021 (€)

1.025
1.500
1.025
825
200
1.500
500
1.500
1.250
1.250
1.500
2.000
1.500
0
825
650
650
1.250
650
1.025
1.025

Consell Comarcal

Maresme
Moianès
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Vallès Occidental
Vallès Oriental

Nombre d'habitants
(Idescat 2019) sense
municipis membres

280.742
13.483
41.259
37.840
89.323
12.914
6.896
37.035
32.085
9.180
21.610
24.917
22.617
206.129
161.913
13.639
257.454
11.352
14.231
323.581
367.787

Quota 2021 (€)

1.775
650
1.025
825
1.250
650
350
825
825
475
825
825
825
1.775
1.500
650
1.775
650
650
1.775
1.775
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Debat i aprovació, si escau, del
pressupost 2021
Concepte
Ingressos
Quotes 47 municipis adherits
Despeses
Despeses estructurals

Assegurances
Gestoria
Auditoria 2020
Despeses financeres
Manteniment web
Despeses d’activitat

Assistència tècnica
Assistència comunicació
Assistència suport
Activitats
Altres (enviaments)

Pressupost 2021 (€)

Observacions

40.550

Possibles incorporacions 2021:
Fornells de la Selva, Maçanet de la
Selva, Gavà, Granollers, Lleida, Torelló i
altres de la Vall del Ges i Bisaura

40.550
40.550
6.575

600
2.550
3.000
125
300
33.975

21.500
5.400
4.000
2.575
500

Licitació 2 anys + 1 any
Licitació 2 anys + 1 any
Junt a la licitació d’assistència tècnica
Inclou possibles publicacions
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Precs i preguntes
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Assemblea ordinària virtual
Divendres 27 de
novembre de 2020
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