XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Reunió Comissió Executiva – 26 d’octubre 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), Secretaria Eudald
Sellarès (Ajuntament Manlleu) i Vocalia Eduard Navarro (Ajuntament de Sabadell).
Persones assistents amb dret a veu: Xavier Rubio i Marina Gilaberte (Ajuntament Barcelona),
Albert Bosch (Ajuntament Girona), Betlem Parés (Ajuntament de Manlleu), Elisa Segués
(Ajuntament de Sabadell), Pablo Bolancer (Ajuntament Santa Coloma de Gramanet) i Txell Bonet
(Ajuntament Santa Margarida i els Monjos).
Persones que exerceixen dret a vot per correu electrònic: Vocalies Núria Moreno (Ajuntament
Mataró), Enric Domènech (Ajuntament Mieres) i Esteve Serrano (Ajuntament Santa Coloma de
Gramanet).
Convidats: en qualitat de Secretaria Tècnica (ST) Laura Hernàndez (LabCoop, SCCL).
Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior
2. Estat del treball de la XMESS des de juny a octubre 2018. Perspectiva de treball de novembre
2018 a juny 2019
3. Assemblea general del 22 de novembre a Terrassa
4. Debat estratègic a abordar: la relació entre XMESS i Ateneus Cooperatius; propostes de la
Direcció General de la Generalitat
5. Precs i preguntes
Prèvia
S’acorda, en funció del que estableix l’article 20.6 dels estatuts i remarcant el caràcter
d’excepcionalitat, que s’enviarà digitalment la present acta a tots els membres de la comissió
executiva per tal que els representants amb dret a vot no presents puguin emetre el seu vot per
correu electrònic en relació als acords proposats a la reunió d’avui.
Tots els acords es prenen per majoria, amb 7 vots a favor i 2 que no ha exercit el dret a vot.
1. Aprovació acta sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió del 15 de juny de 2018.
2. Estat del treball de la XMESS des de juny a octubre 2018. Perspectiva de treball de novembre
2018 a juny 2019
S’informa de l’estat de treball de la XMESS del 2018, el que es presentarà a l’assemblea.
Treball reproductiu:
 3 sessions de treball Comissió executiva: 2/03 , 15/6 i 26/10 (Barcelona)

 9 sessions de treball Comissió tècnica: 25/01, 9/02, 2/03, 25/04, 23/05, 15/06, 11/07, 21/09
i 26/10 (Barcelona)
 Gestió amb proveïdores (secretaria tècnica, assessorament legal i fiscal, comunicació,
assegurances).
Es comenten les problemàtiques en els processos contractuals degut a la nova Llei de
contractació i el fet de ser una entitat de dret públic i que depèn de l’Aj. de Barcelona (no
perquè és Presidència sinó perquè és l’entitat més gran), amb el que suposa a nivell de
lentitud en processos interns.
LE1. Ajudar a enfortir l’ESS a cada municipi
 Trobada 18/01 (Girona) – 15 municipis, 23 persones. Treballar el pla de comunicació des
d’una perspectiva oberta i participativa, que permeti definir què i com es comunicarà des de
la Xarxa durant els propers dos anys per tal d’impulsar l’ESS.
 Trobada 12/04 (Manlleu) – 17 municipis, 19 persones. Presentar els projectes d’ESS de
l’Ajuntament de Manlleu.
 Trobada 28/06 (Vilanova i la Geltrú) – 21 municipis, 38 persones + 2 DiBa. Presentar els
projectes d’ESS de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Com donar resposta des de l’XMESS
als reptes i necessitats expressats pels municipis. Prioritzar i concretar accions del pla de
treball. Conèixer que fan els altres i fer contactes
 Trobada 18/10 (El Prat de Llobregat) – 14 municipis, 19 persones + 1 DiBa. Presentar els
projectes d’ESS de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Donar a conèixer 3 iniciatives d’ESS
del municipi: COV, Espigoladors i CPS Francesc Palau. Treballar la proposta de pla de treball
oct’18-juny’19
LE II. Incidir i relacionar-se amb altres actors
 Relacions institucionals: S’ha mantingut reunions amb la Direcció General d’ESTSCTA de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, s’ha contactat amb Diputació de
Girona, de Lleida i de Tarragona, AEACAT, Associacio Catalana de Municipis i Federació de
Municipis de Catalunya i està pendent establir contacte amb l’ Associació de Micropobles de
Catalunya.
 Nous municipis: Els municipis interessats en adherir-se a la XMESS són: Calaf, Amposta,
Ulldecona, Pinell de Brai, Sant Feliu de Buixalleu, Barberà del Vallès, Senan, Arenys de Munt,
Vilassar de Mar, Gavà, Rubí i Hospitalet de Llobregat. Es recorda la conveniència de
convidar-los a participar en els diferents espais que organitzi la XMESS. Es fa èmfasi en
contactar amb L’Hospitalet de Llobregat per veure com està el procés adhesió.
Santa Margarida i els Monjos vam mantenir reunió amb Amposta, Ulldecona i Pinell de Brai,
i la conclusió va ser que s’ho miraran amb calma però la impressió és que sí tenen interès a
adherir-se.
 Participació GSEF, 1-3/10 (Bilbao) Terrassa, Barcelona i Sabadell en el marc de la delegació
conjunta catalana acordada amb la Generalitat de Catalunya
 Participació VII Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), 27/10 (Barcelona), Taula
rodona: Xarxa de Municipis per l'ESS: enxarxant sobiraniESS
 Participació de la C.Tècnica en representació de la XMESS (22/05/2018). Missió d’intercanvi
de CITIES amb l’Amèrica llatina i del nord a Barcelona (Girona, Santa Coloma de Gramanet,
Santa Margarida i els Monjos, Badalona, Barcelona, Mataró, Manlleu, Sabadell)
LE III. Compartir coneixements i experiències
 Pla de comunicació, executat per La Clara Comunicació

XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
 Web millorada
 Activat compte Twitter
 Web ampliada, divulgació experiències
- Informe Recull d’iniciatives municipals de suport a l’ESS
- Informació de totes les trobades realitzades amb el recull de documentació que es
presenta i/o genera a cadascuna d’elles
Per altra banda, es valida la proposta de pla de treball de novembre 2018 a juny 2019 traient
l’elaboració del Codi ètic de l’XMESS. S’adjunta a la present acta el pla de treball. Així mateix, es
valida la proposta econòmica 2019.
Es debat al voltant del Codi ètic apuntant diferents opinions. Per una banda es proposa pensar
en un document que sigui un terme mig, algun mecanisme que permeti avaluar els
compromisos adquirits pels municipis socis. D’altra banda, s’apunta que d’aquí al juny, a la
pràctica, serà difícil tenir alguna cosa elaborada, per tant, com a molt caldria buscar un
document mínim.
3. Assemblea general del 22 de novembre a Terrassa
Es proposa fer l’assemblea formal amb el mínim temps necessari i passar a treballar
tècnicament el més aviat possible. Es veu interessant generar un espai de treball mixt entre
representants polítics i tècnics al voltant d’Ateneus Cooperatius i la Guia "ABC de l'ESS als
municipis". Es delega en la comissió tècnica amb el suport de secretaria tècnica a preparar dita
sessió de treball.
S’acorda enviar tota la documentació amb prou temps per tal de fer la sessió d’assemblea àgil.
En cas que d’aquí a l’assemblea hi hagi alguna aprovació per ple municipal d’adhesió a la
XMESS d’algun municipi, s’acorda acceptar dita adhesió.
4. Debat estratègic a abordar: la relació entre XMESS i Ateneus Cooperatius; propostes de la
Direcció General de la Generalitat
Es recorda el que va dir el Director General d’Economia Social, el Tercer Sector Social, les
Cooperatives i l’Autoempresa a la reunió de la sessió anterior (15/06/2018).
Presidència ha parlat telefònicament el 26/10 amb el Director General i es confirma que els
compromisos queden ferms. La revisió de l’ideari de la Xarxa d’Ateneus arribarà més tard del
previst, però és manté l’interés que l’XMESS aporti opinió.
Es debat al voltant de si la XMESS ha de formar part del Consell Assessor de l’aracoop i de si es
convenient participar o no al debat de definició de l’ideari. Es preguntarà què vol dir formar
part del Consell Assessor.
Finalment la comissió executiva proposa sí formar part del Consell i sí participar en la
construcció de l’ideari. Es demanarà a l’assemblea un mandat reforçat, així com començar a
treballar conjuntament.
5. Precs i preguntes
Cap prec ni pregunta.

PROPOSTA DE PLA DE TREBALL MODIFICAT DE LA XMESS (OCTUBRE 2018-JUNY 2019)
Octubre-desembre de 2018

Gener-març de 2019

Abril-juny de 2019

Jornada del Prat: aprovació proposta modificacions al pla
de treball + creació d’un grup de treball de compra
pública responsable (LI.O1.A8) i d’un altre per preparar
la guia “L’ABC de l’ESS als municipis“ (LI.O1.A7 i
LIII.O1.A3) que inclogui eines de diagnòstic i mapatge
(LI.O1.A1+A2), tipus de serveis municipals d’ESS
(LI.O1.A4) perfil competencial, rols i funcions tècnic/a en
ESS (LI.O1.A5), el relat de la XMESS (LIII.O3.A1) i
experiències inspiradores en tots els àmbits
d’intervenció municipal (LI.O2.A5)

Gestionar les xarxes socials i fer newsletter quinzenal
sobre les activitats d’ESS que fan la XMESS, els seus
membres i altres que puguin interessar també a aquests
(LIII.O2.A2 i LI.O1.A5)

Assemblea de la XMESS en què es presenta la guia
“L’ABC de l’ESS als municipis“

Ruta per la FESC (LII.O2.A2)

Jornada tècnica on es treballin: esborrany de la Guia i
experiències i reflexions sobre l’ESS i la inserció
sociolaboral (LI.O1.A3). LBarcelona explica la seva
estratègia d’implantació de finances ètiques.

Ampliar el web amb intranet, espai de debat, calendari
d’accions dels municipis... (LIII.O2.A3)

Penjar al web les fitxes d’experiències (LIII.O1.A3 i
LIII.02.A2). Pensar la manera de com es va actualitzant
aquesta informació.

Ampliar el web (LIII.O1.A3), afegint recursos i experteses
de cada municipi membre (LI.02.A3 i LI.02.A2)

Creació d’un banc de bones pràctiques locals,
nacionals i internacionals de compra pública
responsable (L1.O2.A4)

Generar un formulari (document autoescrit) que permeti
recollir els contactes bilaterals o trilaterals que es
produeixen entre membres de la XMESS (LI.O2.A1)

La comissió de compra pública responsable contacta amb
el Col·legi Oficial de Secretaris (LII.O1.A3) i promou la
figura dels secretaris “ambaixadors” (LI.O2.A3)

Participar al GSEF’18 a Bilbao (LII.O2.A3 I LII.O2.A4)

Participar a la jornada Comun.ESS (LII.O2.A1 i LIII.O1.A1)

+
Jornada sobre compra pública responsable
coorganitzada amb la DIBA, on es convidi altres
administracions (LI.O1.A6 i LII.O1.A1)

Reunions mensuals dels dos grups de treball creats: CPR i
Guia
Assemblea: aprovació definitiva pla de treball modificat i
debat sobre la relació entre XMESS i XAC (LIII.O3.A1???)
Col·laborar amb bancs de bones pràctiques (LII.O2.A5)
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