XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Reunió Comissió Executiva – 2 de març de 2018 (Barcelona)
Hora inici: 12h Hora finalització: 14h10’
Lloc: Barcelona Activa (C/Llacuna, 162 Sala Món, Barcelona)
Persones assistents amb dret de vot: Presidència Álvaro Porro (Ajuntament Barcelona),
Vicepresidència Andreu Clemente (Ajuntament Santa Margarida i els Monjos) i Vocalies Aída
Llauradó (Ajuntament de Badalona), Núria Moreno (Ajuntament de Mataró), Enric Domenech
(Ajuntament de Mieres) i Eduard Navarro (Ajuntament de Sabadell).
Persones assistents amb dret a veu: Xavier Rubio i Marina Gilaberte (Ajuntament Barcelona), Rafa
Gálvez (Ajuntament de Badalona), Susana Ferrer (Ajuntament Girona), Pablo Bolancer
(Ajuntament Santa Coloma de Gramanet), Betlem Parés (Ajuntament de Manlleu), Sílvia Gasca
(Ajuntament de Mataró) i Elisa Segués (Ajuntament de Sabadell).
Convidats: en qualitat de Secretaria Tècnica (ST) Laura Hernàndez (LabCoop, SCCL).
Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2. Validació de la memòria tècnica 2017
3. Validació tancament de comptes 2017
4. Validació de nous membres
5. Informe tècnic d’estat i de proposta d’execució del desenvolupament del pla de treball 2018
6. Aprovació de l’encàrrec de la Comissió executiva a l’Ajuntament de Barcelona per iniciar les
licitacions de transició necessàries
7. Convocatòria Assemblea ordinària 12 d’abril
8. Debat estratègic:
a) Estratègia política institucional
b) Acceptació, drets i deures de les entitats col·laboradores i el procediment d’adhesió
9. Precs i preguntes

Tots els acords es prenen per unanimitat dels presents, amb 6 vots a favor.
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Aprovades per unanimitat dels presents les actes dels dies 26/10/2017, 10/11/2017 i
5/12/2017.
2. Validació de la memòria tècnica 2017
Es valida la memòria tècnica 2017 presentada per a ser portada a l’Assemblea General del
12/04/2018.
3. Validació tancament de comptes 2017
Es valida el tancament de comptes 2017 presentat per a ser portat a l’Assemblea General del
12/04/2018, però es demana que es detalli el pressupost previst inicialment i es detalli
l’executat amb detall de totes les partides assumides per l’Aj. de Barcelona.

4. Validació de nous membres
Es validen les peticions d’entrada a l’associació dels municipis Palau-Solità i Plegamans, Prats de
Lluçanès i Sobremunt, per a portar a votació a l’Assemblea General del 12/04/2018.
Es valida la petició d’entrada a l’associació de Collbató, sempre i quan dit municipi ratifiqui el
seu interès per formar part de l’XMESS.
S’acorda donar validació a la petició d’entrada a l’associació i corresponent votació a
l’Assemblea General, als municipis de Callús i Vilassar de Mar, sempre i quan aprovin pel seu
ple municipal l’adhesió a l’XMESS i aportin tota la documentació necessària.
Es comenta que la Comissió executiva serà informada d’aquells municipis que vagi aprovant
pels plens municipals l’adhesió a l’XMESS i que en funció del moment i volum de peticions es
plantejarà fer una Assemblea extraordinària a l’estiu o es deixarà la votació per l’Assemblea
general de l’últim trimestre.
Es comenta que aquells municipis que aproven per ple municipal l’adhesió a l’XMESS, mentre
no s’aprova la seva adhesió en assemblea, se’ls convidà a participar ja en tots els espai de
l’XMESS i se’ls mantindrà informats com un municipi soci.
5. Informe tècnic d’estat i de proposta d’execució del desenvolupament del pla de treball 2018
S’informa que en 2 mesos ja hi ha resultat plausibles.
- S’ha començat a treballar en la fitxa per fer una radiografia de les entitats sòcies. Al mes
d’abril es tindran els resultats que han de permetre prioritzar actuacions pel 2018. Així
mateix, permetrà generar intercooperació entre municipis.
- S’ha participat a diferents espais on l’XMESS ha estat convidada (per exemple, el Consell
d’ESS de Terrassa)
- S'ha presentat proposta de participació amb una activitat al GSEF'18-Global Social Economy
Forum (Bilbao)
- S’estan donant a conèixer als socis de l’XMESS i es promou la difusió dels esdeveniments en
matèria d’ESS que tinguin lloc en els diferents municipis
- S’està a punt de tancar el Pla de comunicació
- Es va fer una trobada a Girona per treballar el pla de comunicació amb una bona
representació municipal
6. Aprovació de l’encàrrec de la Comissió executiva a l’Ajuntament de Barcelona per iniciar les
licitacions de transició necessàries
S’informa que, com es sap, el pressupost d’ingressos real de l’associació són les quotes. A
banda, l’Aj. de Barcelona també fa una aportació de 12.000€/any. Els serveis jurídics de l’Aj. de
Barcelona van aprovar aquesta aportació, es fes en espècie o en efectiu, però va posar la
condició que caldria que l’Aj. de Barcelona rebés l’encàrrec de l’Associació XMESS en concepte
de: gestió de determinades accions que fossin d’interès de l’associació i que també fossin
d’interès prioritari per Barcelona.
Així mateix, s’informa que, si bé l’auditoria es farà a final d’any però es facturarà al 2019, el
servei de gestoria que garanteixi la gestió comptable, fiscal i administrativa electrònica, s’haurà
d’assumir, per aquest 2018, dins d’aquests 12.000€. S’explica que de cara a final d’any,
principis del 2019, el servei de gestoria serà aportat pel Grup Aj. de Barcelona amb una única
gestoria per diferents associacions de les que l’Aj. de Barcelona és sòcia.
La secretaria de l’associació emetrà un certificat d’aquest punt i el farà arribar a lAj. de
Barcelona.
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7. Convocatòria Assemblea ordinària 12 d’abril
S’aprova el plantejament de jornada proposat per la comissió tècnica executiva pel matí del 12
d’abril:
- De 9h-10h, prèvia celebració de l’assemblea, es convidarà als nous municipis que s’adhereixen
a l’XMESS o que tenen interès per fer-ho en breu (Collbató, Palau-Solità i Plegamans, Prats de
Lluçanès, Sobremunt, Calaf, Callús, Senan, Arenys de Munt i Vilassar de Mar). Se’ls hi explicarà
l’XMESS i s’atendrà consultes.
- De 10h-12h, celebració Assemblea General. S’aprova l’ordre del dia proposat introduint la
convidada del DGESTSCiA.
- De 12h-14h, l’Aj. de Manlleu explicarà quina és la seva política pública d’ESS i es donaran a
conèixer algunes experiències del municipi en les que l’Aj. de Manlleu hagi jugat algun paper
per donar-los-hi suport (Maresmon, Fundació TAC Osona, Sambucus,..).
8. Debat estratègic
a) Estratègia política institucional
S’inicia el debat a partir de com l’XMESS s’ha de relacionar amb d’altres administracions
públiques que es pensi que pot ser d’interès per a elles el paper de l’XMESS.
Cal valorar i establir el canal de comunicació i relació amb les diferents institucions.
Cal posar sobre la taula els temes principals d’interès, és a dir, el suport econòmic i el
legislatiu.
Després de debatre, s’acorda fer el següent:
 Enviar una carta de presentació a la Generalitat (DGESTSCiA), a les 4 Diputacions, a la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACMC), a l’Associacióde Micropobles de Catalunya i a l’AESCAT.
 Es convidarà al DGESTSCiA a l’Assemblea General del 12/04/18, perquè expliqui
l’estratègia dels Ateneus Cooperatius i com pot intelocutar l’XMESS amb aquests.
 Es mantindrà una reunió amb l’AESCAT (formada per la XES, CCC, Federació Mutualitats i la
Taula del 3er sector), demanant la presència d’un/a representant de cada una de les
entitats sòcies.
 Totes les entitats sòcies de l’XMESS poden fer d’”ambaixadores” de l’XMESS
S’apunta que a nivell de comunicació es podria establir que 2 municipis siguin els que
mantinguin la interlocució continuada amb cadascuna de les administracions principals.
Aquesta funció podria ser rotativa. Queda obert aquest punt.
b) Acceptació, drets i deures de les entitats col·laboradores i el procediment d’adhesió
Mentre no es disposa de RRI que reguli els dret i deures de les entitats col·laboradores i el
procediment d’adhesió, cal decidir quines possibilitats es donen per a les possibles entitats
col·laboradores.
En concret, ha sorgit aquesta necessitat ara perquè l’Aj.de Manresa no pot adherir-se a
l’XMESS perquè està intervinguda i el seu secretari no autoritza el pagament de quota.
Tanmateix, té molt interès a participar a l’XMESS i s’ofereix a ser entitat col·laboradora i
aportar en espècie el que calgui per cobrir simbòlicament el que li correspondria com a
quota.

Es debat entorn a l’aspecte econòmic i s’acorda que aquest no ha de ser limitador, i que el
que importi sigui la implicació i participació a l’XMESS.
S’acorda acceptar la proposta de l’Aj. de Manresa i s’estableix que el procediment a seguir
sigui, per a qualsevol entitat que vulgui ser entitat col·laboradora:
- Acord per ple municipal
- Comunicació a Presidència de l’XMESS
- Aprovació en Assemblea
9. Precs i preguntes
 Reflexió: com s’hauria de comunicar com a xarxa? (Pla de Comunicació: llenguatge inclusiu i
de com s’incorpora el gènere a la comunicació).
S’acorda que la Comissió tècnica executiva recopili el “llibre d’estil” de cada municipi i que el
GT de Comunicació faci una proposta. S’acorda la que decisió final es prengui per consens
perquè tothom se senti còmode.
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