XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Reunió Comissió Execu va – 13 de novembre de 2019 (Barcelona)
Hora inici: 12h Hora ﬁnalització: 14h15’
Lloc: Barcelona Ac va (C/Llacuna, 162 Sala Emprèn, Barcelona)
Persones assistents amb dret de vot: Presidència Álvaro Porro (Ajuntament Barcelona), VicePresidència Esther Marmaneu (Ajuntament Santa Margarida i els Monjos), Secretaria Eudald
Sellarès (Ajuntament Manlleu) i Vocalia Sergi Morals (Ajuntament Mataró).
Persones assistents amb dret a veu: Xavier Rubio (Ajuntament Barcelona), Francesc Castellana i
Elisa Segués (Ajuntament Sabadell), Pablo Bolancer (Ajuntament Santa Coloma de Gramenet), Txell
Carbó (Ajuntament Santa Margarida i els Monjos), Susana Poblador (Ajuntament Badalona), Àngel
Remacha (Ajuntament Mataró), Albert Bosch (Ajuntament Girona) i Betlem Parés (Ajuntament
Manlleu).
Persones que exerceixen dret a vot per correu electrònic: Vocalies Esteve Serrano (Ajuntament
Santa Coloma de Gramenet), Glòria Plana (Ajuntament Girona) i Montserrat González (Ajuntament
Sabadell).
Convidats: en qualitat de suport administra u Ferran Molero (Calidoscoop, SCCL) i en qualitat de
suport tècnic Laura Hernàndez (LabCoop, SCCL)
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Assemblea 29/11/2019: ordre del dia
3. Nova Comissió Execu va
4. Proposta pla de treball 2020
5. Quotes 2020
6. Proposta pressupost 2020
7. Nous municipis membres
8. Precs i preguntes

Prèvia
S’acorda que, en funció del que estableix l’ar cle 20.6 dels estatuts i remarcant el caràcter d’excepcionalitat, s’enviarà digitalment la present acta a tots els membres de la comissió execu va 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 han exercit el dret a vot.
1. Aprovació acta sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior (20 de setembre de 2019).
2. Assemblea 29/11/2019
Mataró, a l’equipament Cafè de Mar, acull l’Assemblea ordinària que ndrà lloc el 29/11/2019.

L’ Ordre del dia que es proposa per part dels municipis assistents és:
9h Primera convocatòria (recepció amb cafè)
9h 30’ Segona convocatòria
Benvinguda a càrrec de l’Ajuntament de Mataró
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2. Debat i aprovació, si escau, de la Comissió execu va. Presentació de la candidatura
proposada per l’Ajuntament de Barcelona.
3. Debat i aprovació, si escau, del Pla de treball 2020
4. Debat i aprovació, si escau, de les Quotes 2020
5. Debat i aprovació, si escau, del Pressupost 2020
6. Aprovació de nous membres
7. Precs i preguntes
11h30’ Explicació de polí ques públiques d’ESS a Mataró
Un cop ﬁnalitzada l’Assemblea:
12h15’-13h Intervenció del Director General d’Economia Social, Tercer Sector, les Coopera ves i
l’Autoempresa, Sr. Josep Vidal, que presentarà els Ateneus Coopera us i l’estat d’elaboració de
la Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya
Es valida l’ordre del dia de l’Assemblea del 29/11/2019.
3. Nova Comissió Execu va
Per conﬁgurar la candidatura de la nova Comissió Execu va, a part del criteris de diversitat polí ca, territorial i dimensió dels municipis, s’ha ngut en compte la implicació real dels representant polí cs. La diversitat territorial és la que ha costat més.
Finalment la candidatura que es presenta està conﬁgurada per (s’adjunta a la present acta la
candidatura enviada):
 Presidència: Barcelona
 Vicepresidència: Santa Margarida i els Monjos
 Secretaria: Manlleu
 Vocalies que es mantenen: Sabadell, Mataró i Santa Coloma de Gramenet
 Vocalies noves: Cardedeu, Salt i Vilanova i la Geltrú
 Vocalies que són baixa: Girona, Badalona i Mieres
Així mateix, es volen buscar els instruments per donar cabuda a la con nuïtat de par cipació
tècnica dels municipis que han estat implicats ﬁns ara.
4. Proposta Pla de treball 2020
Sabadell esmena el pla de treball posant l’atenció en que cal comunicar el perquè els municipis
estan aquí, recordar quin és el públic ﬁnalista de tota l’acció que fa la XMESS i perquè es treballa en xarxa. Es vol reforçar la idea de transmetre què és polí ca pública en ESS.
Aquesta esmena es valida per part dels municipis presents i s’incorpora al pla de treball 2020.
Es proposa que a l’Assemblea abans de presentar el pla de treball la nova C.Execu va faci una
exposició de mo us amb el següent con ngut:
- S’ha detectant en el període pre-assemblea una alta taxa de canvi en la representació polí ca
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- Malgrat la voluntat de ser pedagògics en l’exposició i explicació del pla de treball es constata
que no ho ha estat del tot
- Fer un punt de situació previ al pla de treball 2020 que l’emmarqui (Relat i Estatuts)
- Proposar per principis del 2020 fer una jornada especíﬁca pels representants polí cs (què és
la xarxa, quin és el seu recorregut, compar r mirada, compar r quin és el rol).
Presidència expressa que durant aquests primer mandat hi hagut bona voluntat i predisposició
per part dels responsables polí cs però a la pràc ca ha mancat implicació polí ca. Gràcies a
l’impuls tècnic l’ha Xarxa ha avançat, i per aquest nou mandat agradaria que hi hagi més implicació polí ca.
Barcelona exposa que davant el pla de treball sempre es pregunta si el que es proposa és concret, és realista i serà ú l per fer les polí ques públiques d’ESS en els municipis. En termes de
concreció i de realitat, s’expressa que acompleix aquests dos ítems. En termes d’u litat és bona
la impressió; es destaquen algunes accions (per exemple, les accions 1, 4, 5 i 6). L’acció 2 és
molt concreta, el que és important és que es facin accions en matèria de CPR (compra pública
responsable) i que s'entén que hi ha altres accions que ho recullen. L’acció 9 és clau per a Barcelona (2021 Barcelona serà capital mundial per a l’alimentació sostenible) i es creu que l’espai
de la Xarxa és molt bo, és un espai on es troben municipis urbans i rurals que pot permetre desplegar accions del i pel sector primari. Pel que fa a les accions «relació amb tercers» potser es
troba a faltar la relació amb l’Estat i les Diputacions.
Manlleu posa de relleu l’acció que es faci pel col·lec u de joves. És un públic al que no s’està arribant i cal fer accions per acostar-s’hi. Així mateix, s’expressa que el pla de treball 2020 ha de
ser con nuista i que de cara a l’elaboració del pla de treball del nou mandat (2021-2023) es podria recollir més opinió a la jornada de principis d’any amb representants polí cs.
Es proposa que per fomentar la par cipació a l’assemblea estaria bé pensar alguna dinàmica
que permès que els membres expressessin opinió, posicionaments, interès per determinades
temà ques. S’encarrega a la comissió tècnica que faci una proposta que facili dita par cipació
en el marc de l’assemblea.
Es valida la proposta de pla de treball 2020.
5. Quotes 2020
La proposta que es presenta només s’aplicarà durant el 2020. Es manté el criteri anterior, és a
dir, quota per tram de població i l’únic que s’ha fet ha estat actualitzar-la en base a l’actualització oﬁcial de població de l’INE’18. Això afecta a algun municipi, però en cap cas és rellevant.
Per aquesta assemblea es volia portar a votació la proposta de quotes pels Consells Comarcals,
que consisteix en determinar la quota també per trams de població restant de dit volum de població la que correspon als municipis ja membres de la Xarxa.
Sabadell expressa que la capacitat de ﬁnançament dels consells comarcals és diferent a la dels
municipis; de fet el criteri de la població no és un criteri de ﬁnançament pels consells comarcals. Aquesta reﬂexió, més alguns dubtes que es tenen pel criteri proposat per la comissió tècnica, fa que es proposi ajornar el debat del criteri d’establiment de quotes dels consells comarcals
per a la primera assemblea del 2020.

A la primera assemblea del 2020 s’ha d’aprovar el pla de treball de tot el mandat, i també s’han
d’aprovar les quotes per tot el mandat. El que es vol és traslladar el debat del criteri de l’establiment de quotes a dita assemblea. L’establiment de quotes està vinculat al que es vol executar
de pla de treball pel nou mandat.
Es pregunta quins ens poden ser membres de la XMESS? D’acord a l’establert als estatuts, només poden ser membres els ajuntaments i els consell comarcals, cap altre ens supramunicipal
que no sigui conformat 100% per organismes públiques, per tant, es descarten per exemple les
mancomunitats.
Sí que es poden fer acords amb d’altres ens supramunicipals, com per exemple, es va fer amb la
Diputació de Barcelona per co-organitzar la jornada de compra pública.
Es valida la proposta de quotes 2020.
6. Proposta Pressupost 2020
Es validen els dos pressupostos: el Pressupost ordinari 2020 i el Pressupost condicionat a l’aprovació de conveni (proposta realista de 20.000€, que està en negociació).
El conveni amb la Direcció General és ﬁnalista, és a dir, per execució d’ac vitat. De fet ja hi ha
sobre la taula una proposta, però la Generalitat va demanar ajornar per manca de garan a
pressupostària.
Es comenta que des del 2017 es comencen a ingressar quotes i s’han anat acumulant amb les
del 2018 i del 2019, això porta a tenir un romanent posi u d’uns 8.000€, malgrat al 2019 s’hagin gastat molt més que l’ingrés de quotes del 2019. També cal tenir en compte que durant l’any
en curs no tots els municipis paguen la quota.
Santa Margarida i els Monjos pregunta si s'incorporessin els consell comarcals els ingressos canviarien? Sí, però no s’han previst perquè no hi ha propostes concretes.
Manlleu remarca que no és tant important créixer amb ingressos per nous membres, sinó que
s’aposta perquè s'incorporin socis amb clara voluntat d’implicar-se a la XMESS i, si cal més ﬁnançament, anar-lo a buscar.
De fet es pot buscar ﬁnançament per ac vitats d’altres manera, com per exemple, l’aportació
de la Diputació de Barcelona o la feina que fan els equips tècnics dels ajuntaments que dediquen hores a la XMESS.
7. Nous municipis membres
Es validen les incorporacions de Bellpuig i Sant Antoni de Vilamajor; els dos ja han complert els
tràmits oﬁcials per poder entrar a la propera assemblea.
Així mateix, es valida la incorporació de Torelló i Amposta en cas que ﬁnalment hagin acomplert
els tràmits oﬁcials per poder entrar a la propera assemblea (a data d’avui no està tot formalitzat).
8. Precs i preguntes
No n’hi ha.
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