XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Reunió Comissió Executiva – 29 de gener de 2019 (reunió no presencial)
Hora inici: 12h
Lloc: Barcelona
Persones que exerceixen dret a vot per correu electrònic: Presidència Álvaro Porro (Ajuntament
Barcelona), Vicepresidència Imma Ferret (Ajuntament Santa Margarida i els Monjos), Secretaria
Eudald Sellarès (Ajuntament Manlleu) i Vocalies Eduard Navarro (Ajuntament de Sabadell), Glòria
Plana (Ajuntament Girona) i Esteve Serrano (Ajuntament Santa Coloma de Gramanet).
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Encàrrec de gestió, a l’Ajuntament de Barcelona, dels serveis per realitzar esdeveniments i
altres activitats de l’XMESS que es realitzaran a la ciutat de Barcelona
3. Debat, i aprovació si s’escau, del suport a la declaració promoguda per l’ODG entorn a la
ingerència de la UE a la democràcia local
4. Debat, i aprovació si s’escau de la participació de l’XMESS al programa de la UE “Regions
d’economia social europea 2019”
5. Altres temes
1. Aprovació acta sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió del 26 d’octubre de 2018 amb 6 vots a favor (3 municipis no han
exercit el dret a vot).
2. Encàrrec de gestió, a l’Ajuntament de Barcelona, dels serveis per realitzar esdeveniments i
altres activitats de l’XMESS que es realitzaran a la ciutat de Barcelona S’informa de l’estat de
treball de la XMESS del 2018, el que es presentarà a l’assemblea.
Barcelona concreta l’encàrrec que caldria fer‐li a l’Ajuntament de Barcelona (Direcció de
Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidaria i Consum), durant el 2019, vinculats als
serveis necessaris per:
 Desenvolupar algunes de les accions previstes al Pla de Treball del 2019 de la XMESS i que
són, també d’interès prioritari, per Barcelona. Entre d’altres:
o activitats i esdeveniments de l’XMESS que esdevindran a la ciutat de Barcelona
 Donar suport en la gestió administrativo‐tècnica de l’XMESS, en concordança amb les
directrius emeses per l’Ajuntament de Barcelona, donat que l’Associació XMESS està
associada al Grup Ajuntament de Barcelona.
Girona expressa que la proposta és suficientment concreta i raonada.
S’aprova l'encàrrec de la XMESS a l'Ajuntament de Barcelona segons proposta presentada,
amb 6 vots a favor (3 municipis no han exercit el dret a vot).
3. Debat, i aprovació si s’escau, del suport a la declaració promoguda per l’ODG entorn a la
ingerència de la UE a la democràcia local
Barcelona comenta que allò que proposa l'ODG i, per tant el manifest, tindria sentit aprovar‐ho
i signar‐ho. No obstant considera que, al no ser un tema directament relacionat (tot i que sí
indirectament) amb allò que és l’activitat de l’XMESS prefereixen no recolzar‐ho com a XMESS,
ja que caldria un posicionament de tots els municipis membres (i no només de l’Executiva): allò
que tindria sentit, és que directament els ajuntaments haurien de signar‐ho i aprovar‐ho en els
seus òrgans de govern, i no mitjançant l’XMESS.

Així mateix proposa, escriure a l'ODG de perquè no es signa i què es fa, directament com a
XMESS, per tal que avanci l'ESS i no calgui directives com la Bolkestein et alt.
Girona prefereix no recolzar‐ho com a XMESS, ja que caldria un posicionament de tots els
municipis membres i no només de l'Executiva.
Santa Margarida i els Monjos expressa que no és objectiu de l’XMESS posicionar‐se davant
aquesta directiva sinó que afecta més concretament a cada ajuntament. Tot i que com a Xarxa
també es pot debatre ja que si afecta als ajuntaments membres també pot repercutir aquestes
decisions a la Xarxa.
Sabadell esta d’acord amb el posicionament de Barcelona, atès que si bé tindria sentit aprovar‐
la i signar‐la, en no tractar‐se d’un tema directament relacionat amb allò que és l’activitat de
l’XMESS caldria un posicionament de tots els municipis membres. En tot cas farien arribar la
carta i la valoració de la decisió de la Comissió Executiva als ajuntaments membre de l’XMESS,
perquè directament els ajuntaments valorin si ho porten a aprovació i signatura en els seus
òrgans de govern.
Així mateix, recolza la proposta de Barcelona de contactar amb l’ODG com a XMESS per
explicar per què no es signa i donar a conèixer l’XMESS.
Santa Coloma de Gramanet considera que al no ser un tema directament relacionat amb
l'activitat de l’XMESS no la recolzen per aquesta via i, per tant, no voten a favor de signar‐la
com a XMESS.
No s’aprova donar suport a la declaració promoguda per l’ODG, amb 6 vots en contra (3
municipis no han exercit el dret a vot).
4. Debat, i aprovació si s’escau de la participació de l’XMESS al programa de la UE “Regions
d’economia social europea 2019”
Barcelona considera d'interès, per l'XMESS (i també per l'Ajuntament de Barcelona, qui
l'hauria de presentar) presentar una proposta (s’adjunta l'esborrany). Remarca que cal ser
conscients que només es va a obtenir notorietat com a Xarxa, ja que la Comissió Europea no
posa recursos i, només, ofereix "obligacions" com per exemple que caldrà convidar un
representant (que s’entén que la CE li pagarà el viatge i allotjament) i posar els seus logos... I,
a part del reconeixement que tingui l’XMESS, podrien convidar a l’XMESS a Brussel∙les a la
tardor i allà fer intercooperació amb altres xarxes, com per exemple, la francesa RTES. Amb
tot consideren que és interessant fer‐ho.
Girona considera d'interès per a l'XMESS la presència institucional als òrgans d'Economia
social de l'Unió Europea.
Sabadell considera d’interès per l’XMESS presentar la proposta, perquè aporta notorietat com
a Xarxa i si hi ha la possibilitat de ser convidada a Brussel∙les pot ser una bona oportunitat
d’establir contacte amb altres xarxes .
S’aprova la participació de l’XMESS al programa de la UE “Regions d’economia social europea
2019”, amb 6 vots a favor (3 municipis no han exercit el dret a vot).
5. Altres temes
Cap prec ni pregunta.
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