ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
En línia, a través de l’aplicació Zoom, a 1 de juliol de 2020, sent les 12:00 hores, es reuneix amb
quòrum suficient (32 municipis, 28 presents i 4 amb delegació de vot) en primera convocatòria
l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i
Solidària.
S’inicia l’Assemblea amb la benvinguda per part del President de l’Associació XMESS i
Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de
Barcelona, n’Álvaro Porro González, agraint als assistents la seva assistència.
A les 12h05’ es dona pas al punt primer de l’Ordre del dia de l’Assemblea.
-----------------------------------------------------------------------Primer.- Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea
S’aprova per unanimitat dels presents i representants l’acta de l’assemblea del 30 de
novembre de 2019 a Mataró.
Segon.- Informe de Presidència i de la Comissió Tècnica
N’Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, planteja que davant el context actual cal estar
atents a les noves oportunitats que puguin sorgir per tal d’expandir l’economia social i
solidària.
Exposa que ha anat teixint diferents interlocucions com Ajuntament de Barcelona i com a
XMESS, com ara amb l’AESCAT, la Taula del Tercer Sector, la Fundació ECOM, la Federació
d’Empreses d’Inserció de Catalunya, etc. En aquest sentit, cal generar mesures que ajudin a
esmorteir l’impacte negatiu per la davallada de l’activitat econòmica. També ha mantingut
contactes amb el Fòrum Social de les Economies Transformadores que tindrà una segona
onada a l’octubre i també amb la Xarxa d’Ateneus Cooperatius que manifestar voler tenir un
contacte més fluid amb la XMESS per cobrir necessitats que no estiguin cobertes.
També explica els contactes que ha fet amb Madrid, amb la nova direcció d’economia social i
la voluntat de col·laborar amb el Ministerio, així com els contactes mantinguts amb en Josep
Vidal, Director General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat
de Catalunya. Finalment informa que s’està treballant amb l’ACM i amb la FMC, com a pas
previ per a signar un conveni entre la Generalitat i la XMESS.
Tercer.- Informació, debat i aprovació, si escau, de la incorporació de nous membres
En Pere Tres, Ajuntament de Sabadell, informa dels diferents ajuntaments que han fet els
tràmits per a la incorporació a la XMESS com a nous membres. Són els següents ajuntaments:
Algerri (Noguera, Ponent), Amposta (Montsià, Terres de l’Ebre), Mediona (Alt Penedès,
Penedès) i Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental, Regió metropolitana).
S’aprova per unanimitat dels presents i representants la incorporació dels nous membres.
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S’agraeix a totes les persones que ho han fet possible i als equips de govern. La XMESS vol ser
una eina i un espai útil per a fer polítiques d’impuls de l’ESS i fer de veu conjunta, per poder
compartir informació i que hi hagi cert compromís per a moure i impulsar aquetes polítiques.
Es dona pas a la intervenció dels nous membres:
Des d’Algerri, la tinent d’alcaldessa i regidora, ens exposa que volen aportar el seu gra de sorra
en l’economia social. Tenien projectes amb l’Ateneu Coopera i això els ha dut ara a ser
presents a la XMESS.
Des d’Amposta, el regidor d’Economia Social i Innovació, ens explica que fa un any que té el
càrrec i un dels objectius que té és impulsar l’Economia social i solidària.
Mediona vol agrair el suport que han rebut des de Vilanova i els Monjos i la votació a favor.
Són a la XMESS per coherència política, entenen l’economia al servei d’allò social, des de la
dinamització municipal creuen que l’economia social i solidària pot actuar com un motor de
canvi per a tenir una societat més justa i més equitativa.
En Xavi Rubio, Ajuntament de Barcelona, afegeix que Reus podrien passar pel ple de juliol la
adhesió com a nous membres de la XMESS. Tàrrega i Gavà no han pogut arribar a temps per a
l’Assemblea i tenen voluntat de fer-ho. Finalment posa en valor que la XMESS es va pluralitzant
al territori.
Quart. - Debat i aprovació, si escau, dels comptes i la memòria d’activitat de 2019
La Marina Gilaberte, Ajuntament de Barcelona, presenta el quart punt iniciant-lo amb una
explicació de com s’organitza la XMESS pel que fa als comptes. La Comissió executiva formula
o eleva els comptes i la Comissió tècnica, formulen i avaluen els comptes. Finalment
l’Assemblea els tanca.
Exposa que s’ha fet una auditoria interna com a acte de transparència.
Seguidament es passa a votar l’aprovació dels següents documents: Balanç de situació 2019 i
2018, Compte de resultats 2019 i 2018, Estat de canvis del Patrimoni net 2019, Memòria de
tancament.
Tots els documents queden aprovats per unanimitat dels presents i representants.
Cinquè. - Debat i aprovació, si escau, l’ajornament fins segona assemblea ordinària de 2020
el debat sobre les quotes 2021 a 2023 i sobre les noves quotes per Consells Comarcals
S’aprova per unanimitat dels presents i representants, l’ajornament fins la segona assemblea
ordinària de 2020 el debat sobre les quotes de 2021 a 2023 i les noves quotes per Consells
Comarcals.
Sisè. - Debat i aprovació, si escau, del Pla de treball 2020
En Blai Collado, Tàndem Social, exposa el procés que ha tingut el Pla de Treball del 2020, el
qual es debaté i aprovà, inicialment, a l'Assemblea de Mataró (novembre de 2019) i es treballà
i concretà, intensament, a la jornada de càrrecs electes del 28 de febrer de 2020 a Cardedeu.
Afegeix que s’ha adaptat a la nova situació de crisi sòcio-econòmica i, per tant, a la readaptació de les polítiques públiques d’impuls de l’Economia Social i Solidària i a les
necessitats diferents dels municipis membres de la XMESS.
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Tot seguit, passa a detallar les accions realitzades des de la Trobada de càrrecs electes a
Cardedeu.
•

•

•

•

Bones pràctiques: s’han recollit i sistematitzat mitjançant fitxes 41 bones pràctiques de
14 municipis de la xarxa entre abril i juny. Un total de 38 bones pràctiques estan
vinculades directament amb la resposta a les problemàtiques derivades de COVID-19,
així com amb l’aprofitament de les oportunitats generades. S’han agrupat segons
siguin accions sòcio-comunitàries; contenció de les conseqüències durant COVID-19;
foment de la reactivació de l’ESS post COVID-19 i mecanismes de treball, col·laboració i
transmissió d’informació a distància. Un total de 3 bones pràctiques no estan
vinculades directament amb la COVID-19. Aquestes fitxes pretenen fer una foto ràpida
de la bona pràctica per veure si interessa contactar amb el municipi.
Assessoraments i mentories: La secretària tècnica té unes hores per acompanyar els
municipi, a més les bones pràctiques poden esdevenir assessoraments que es fan
entre els diferents municipis membres de la XMESS, i que serveixen per exemple per a
no repetir errors. S’han recollit i valorat 5 sol·licituds entre abril i juny, amb necessitats
en els àmbits de la Contractació Pública Responsable; els Marketplace per donar a
conèixer l’Economia Social i Solidària i el consum responsable; el Registre
d’organitzacions de l’Economia Social i Solidària i el Suport formatiu i inserció
sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat des de l’Economia Social i
Solidària. Els assessoraments s’han iniciat durant el mes de juny. Es passa enllaç a la
notícia publicada a la web de la XMESS sobre assessorament i mentories i es visualitza
el vídeo de la mentoria de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sobre contractació i
compra pública responsable.
Comunicació: La Laia de Comunicació ens explica les diferents accions de comunicació
que s’han estat fent des que van començar la seva activitat a partir de la darrera
assemblea de Cardedeu. Anima als municipis membres a que s’utilitzi el canal de
Telegram que s’ha creat i que dinamitzen, actualment compta amb 50 membres. Han
elaborat i difós 14 articles (incloent el vídeo de compra i contractació pública
responsable), 3 butlletins (que consta amb 191 seguidors). Estant dinamitzant el
compte de Twitter i ja ha suposat un increment de 93 persones seguidores i en aquest
sentit anuncien que el nou canal de Youtube també servirà per a enregistrar les
jornades.
Relacions amb l’ecosistema: S’han mantingut contactes amb els següents agents de
l’Economia Social i Solidària: Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), Xarxa
d’Economia Solidària (XES), Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) i Fòrum
Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET); i la Xarxa d’Ateneus
Cooperatius. Alhora s’han mantingut relacions amb agents de les Administracions
Públiques, com són la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i la Generalitat de Catalunya.

Seguidament, en Blai passa a detallar les properes accions a realitzar durant l’any 2020:
•
•

Bones pràctiques: Es vol donar continuïtat a la difusió de les bones pràctiques
recollides.
Assessoraments i mentories: S’ha ampliat el termini de sol·licitud, deixant-lo
permanentment obert. Es preveu la realització d’un total d’unes 20h de mentories i
60h d’assessoraments durant el 2020.
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•
•
•

•
•

Comunicació: Es publicaran articles i butlletins segons les necessitats i es mantindrà un
suport comunicatiu constant.
Relacions amb l’ecosistema: Es treballarà per tal de donar continuïtat a les relacions
existents amb l’ecosistema.
Jornades: S’anuncien les dues properes jornades previstes:
o Jornada virtual de treball titulada “Agroecologia post COVID-19: com arribar al
consum final des de l’Economia Social i Solidària?” el proper dimarts 14 de
juliol de 11.00h a 13.00h. Es facilita enllaç a un article sobre la jornada així com
al formulari d’inscripció.
o Jornada de Compra Pública Responsable en col·laboració amb el Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local (data i ubicació
pendent).
o L’Álvaro, Ajuntament de Barcelona, afegeix una proposta sobre les
cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, perquè és un tema emergent i força
nou. Aquesta jornada podria ser virtual comptant amb vàries entitats d’àmbit
català que estan treballant en aquest tema.
Assemblees: Per a la segona assemblea ordinària de l’any 2020 hi ha el compromís
amb Salt per a celebrar-ho al seu municipi de manera presencial.
Altres elements d’interès: En Jaume de Tàndem exposa que un dels elements d’interès
és la identificació de necessitats de l’Economia Social i Solidària no cobertes i exemples
de polítiques per abordar-les. Alguns exemples es veurien agrupats en les següents
temàtiques: Repensar els models de negoci de les organitzacions d’ESS; Generar
models de negoci digitals dins de l’ESS; Compensar la disminució d’ingressos (present i
futura) de les organitzacions d'ESS; Donar resposta a l’increment de necessitats de
suport emocional. En Xavi Rubio de l’Ajuntament de Barcelona exposa un altre
element d’interès, la proposta d’un possible Fons de crèdit, una iniciativa per ajudar a
finançar projectes i iniciatives de l’Economia Social i Solidària. Es faria en col·laboració
amb entitats financeres ètiques per tal de permetre garantir l’accés a crèdits a
empreses, projectes o entitats amb poc suport, ja sigui per manca d’avals o per
trajectòries més curtes que impossibiliten tenir un històric de crèdit favorable. La
XMESS funcionaria com a aval de l’entitat, ajudant als projectes amb una clara vessant
social i econòmicament viables optar per unes condicions favorables alhora de
sol·licitar noves línies de crèdit i finançament. Això permetria oferir liquiditat, crear
noves línies d’actuació i reactivar l’economia, i més en el marc de la recessió
econòmica causada per la covid 19. Per tant la proposta que es llança és que la XMESS
pugui signar un acord de col·laboració amb entitats financeres ètiques, com Coop57 o
Fiare Banca Ètica, servint de pont entre aquestes i les entitats al territori i permetent
que els ajuntaments de municipis més petits puguin donar suport a l’ESS local a través
d’aquest mecanisme.

En Xavi Rubio, Ajuntament de Barcelona, anuncia que s’incorporen a l’Assemblea l’Albert, el
Gerard i la Laura de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i informa que posteriorment intervindran.
Setè. - Precs i peguntes
En el torn de preguntes es demana més informació sobre el Fons de crèdit, en concret si els
ajuntaments farien d’avaladors. En Xavi Rubio, Ajuntament de Barcelona, explica que en el cas
de Barcelona, es tracta d’una subvenció a fons perdut a Fiare per part de l’Ajuntament de
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Barcelona i llavors ells generen aquest fons de crèdit per a les organitzacions d’economia social
i solidària. Si es retornen els crèdits poden fer servir altre cop el fons per a tornar a donar
crèdits.
Des de Mataró afegeixen que l’ajuntament de Mataró ho van crear amb Coop57 i l’ajuntament
avala el 501%. Ofereixen parlar amb el seu interventor per ajudar a nivell tècnic.
En Josep Sánchez, Ajuntament Arenys de Munt, exposa que al seu ajuntament pel que fa a
concedir microcrèdits li posen traves pel capítol 8 i en aquest sentit es posaran en contacte
amb l’Ajuntament de Mataró per tal de poder-ho desencallar.
En Miguel, Ajuntament de Cabrils, explica que van estudiar generar una línia de crèdits,
utilitzant normativa de Manresa i la Generalitat els va dir que això no ho podien fer. Treballen
en poder donar ajudes reintegrables i que les puguin retornar en un temps; estan treballant en
tenir garanties.
En Xavi Rubio, Ajuntament de Barcelona, suggereix que es creï un grup de treball per a
treballar el fons de crèdit i de partida l’Ajuntament del Prat s’hi apunta.
Vuitè. - Presentació de bones pràctiques què hem fet i què podem seguir fent els municipis
de la XMESS per donar resposta a COVID 19?
Tot seguit en Blai, de Tàndem Social, ens presenta el llistat de bones pràctiques del què hem
fet i què podem seguir fent per donar resposta a la crisi generada per la COVID-19 des dels
municipis de la XMESS, agrupades segons siguin:
Iniciatives que ja existien i que la reacció davant la COVID-19 ha permès reforçar o re
dimensionar, dins les quals s’han presentat les 14 bones pràctiques següents:
1. La utilitat dels convenis com marc estable de relació i com a instrument per a la
reacció (Barcelona)
2. Crèdit cooperatiu per la reactivació (Barcelona)
3. Reactivem l’Economia Social i Solidària amb la coordinació i l’acord de l’àmbit
(Barcelona)
4. Pol·linitzar l’ESS tot adaptant els programes existents i creant-ne de nous (Barcelona)
5. Manteniment del Mercat de Pagès ecològic de Cardedeu durant COVID-19 (Cardedeu)
6. Temps x Temps. Xarxa d’intercanvi de serveis a les persones i economia comunitària
(Manlleu)
7. Actuacions virtuals (eina de suport mutu i espai de visibilitat) per acompanyar
l’aplaçament de Fira alTERna’t d’Economia Social i Solidària d’Osona (Manlleu)
8. Adaptació del Punt del Voluntariat (Mataró)
9. Virtualització del Maig Cooperatiu sota el lema “L’ESS no s’atura” (El Prat del
Llobregat)
10. Intercooperació per fer arribar la producció dels Horts Municipals a les persones en
situació vulnerable (El Prat de Llobregat)
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11. Festival “Esperanzah! A casa” (El Prat de Llobregat)
12. Posada en funcionament d'una borsa de voluntariat (Salt)
13. Musica als balcons per a gent gran amb l’Escola municipal de música (Vilanova i la
Geltrú)
14. Guanyem corrent, cursa ciutadana solidària (Vilanova i la Geltrú)
Dins aquest primer grup de bones pràctiques la Txell de l’Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos ens presenta la bona pràctica “Modificacions del Banc del temps per COVID-19:
Activitats en línia i obertes i coordinació amb els Bancs del temps de tota la comarca”.
Noves iniciatives impulsades davant la COVID-19 i que es mantindran en un futur, dins de les
quals s’han detectat les següents 11 bones pràctiques:
15. Creació d’una Comissió d’emergència i una graella compartida de seguiment
(Arbúcies)
16. Xarxa solidària Cabrils FEM#XARXASOLIDÀRIA (Cabrils)
17. Estudi de viabilitat per a la creació d’una moneda local que fomenti l'economia
local i l’Economia Social i Solidària en un context post COVID-19 (Cabrils)
18. Bases específiques per a subvencions al sector comercial i de serveis (Cabrils)
19. Campanya de sensibilització “Som la teva pagesia” (Cardedeu)
20. Cardedeu a domicili. Servei de repartiment durant COVID-19 (Cardedeu)
21. Pla de xoc per donar resposta a la crisi COVID-19 (Castellar del Vallès)
22. #cuidemnosmontornes, xarxa de voluntariat (Montornès)
23. Projectar i transmetre els valors de l’Economia Social i Solidària a l’ecosistema
Maker partint de les iniciatives solidàries realitzades durant COVID-19 (Vilanova i la
Geltrú)
24. Xarxa Ciutadana de Suport en col·laboració amb el teixit associatiu (Vilanova i la
Geltrú)
25. Incorporació de l’ESS en un nou Pla de Dinamització Econòmica (Vilanova i la
Geltrú)
Dins aquest segon grup de bones pràctiques en Xavier de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
ens presenta la bona pràctica "Els plaers del Prat”, una iniciativa de l'economia social en temps
de confinament.
I altres bones pràctiques no agrupades en les anteriors categories, que no existien abans de la
COVID-19, sinó que s’han creat específicament i han sigut útils però tampoc es preveu
mantenir-les en un futur i aquelles que no tenen una vinculació directa amb COVID-19. Dins
aquest bloc s’han presentat un total de 14 bones pràctiques:
26. Xarxa de solidaritat ciutadana #fescaliu per abastir les de bombones de butà
(Arbúcies)
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27. Entrega de mascaretes fruit d’una donació de la ciutat de Mianyang (Castellar del
Vallès)
28. Col·laboració sòcio-empresarial per a la producció local de materials de protecció
(Manlleu)
29. Curs “Com comunicar-nos de forma no sexista?” (Manlleu)
30. Programa Soledat COVID-19 (Mataró)
31. Prestació econòmica retornable per a persones afectades en expedients de
regulació d'ocupació i d'ocupació temporal (ERTO i ERO) per COVID-19 (Mataró)
32. Mesures de conciliació i tele treball per a persones treballadores municipals davant
COVID-19 (Mataró)
33. Dossier de mesures socioeconòmiques i sociolaborals davant COVID-19 (Mataró)
34. Registre de voluntariat específic COVID-19 (Sabadell)
35. Km Solidari de la Plataforma Vàlua (Sabadell)
36. Jornades de Nadal Responsable (Sabadell)
37. Programa de Ràdio Escola a Ràdio Salt, un nou programa dels centres escolars
municipals per comunicar-se amb l'alumnat i les seves famílies (Salt)
38. Creació d'una pàgina web amb tota la informació d'interès respecte a COVID-19
(Salt)
39. Repartiment de mascaretes d’un sol ús a persones grans per part de persones
treballadores de l’Ajuntament i membres del govern municipal (Sant Adrià del Besòs)
Novè.- Presentació de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC)
L’Albert, de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, presenta l’origen i funcionament dels Ateneus
Cooperatius i com treballen de manera unificada com a xarxa i amb un ideari compartit. Han
detectat molts dèficits i necessitats a cada territori. Actualment reben moltes demandes, tant
des dels ajuntaments com des de les entitats de l’economia social i solidària. Apunta que
veuen més necessària que mai fer una proposta de treball conjunt entre la XMESS i la XAC
perquè ambdues són portes d’entrada de necessitats del territori. En aquest sentit, volen
aportar formació i informació. Destaca que hi ha ateneus en què les administracions hi
participen, amb convenis i com a entitats col·laboradores. Manifesta una voluntat d’aliança
tècnic-estratègica per tal que els municipis de la XMESS estableixin convenis i es treballin
conjuntament línies estratègiques que comparteixen la XMESS i la XAC.
N’Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, conclou que cal generar un espai de treball per
establir aquesta relació estable perquè creu que ha de ser positiu per ambdues parts, per tal
de complementar-nos al màxim possible. Emplaça a treballar-ho dins la comissió executiva de
cara al setembre.
Desè.- Presentació de la Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya
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N’Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, inicia el punt destacant que la relació amb la
Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de
Catalunya, Josep Vidal, és molt fluïda.
Josep Vidal, Director General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la
Generalitat de Catalunya, exposa la necessitat d’un marc normatiu en economia social i
solidària, perquè hi ha espais on l’Economia Social està molt clara i en d’altres que queda difús.
Apunta que han aparegut noves iniciatives que segueixen els valors de l'Economia Social i
Solidària i el municipalisme i la XMESS hi tenen un paper importantíssim a l’hora d’impulsar-la.
Ens presenta les bases de la futura Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya. Estan
treballant-hi conjuntament amb l’AESCAT i hi volen incorporar la XMESS en el tram final del
consens.
Exposa que malgrat les dificultats hi ha oportunitats per a enfortir aquest altre model
econòmic. I conclou la seva exposició apuntant que cal ser integradors i contundents amb els
requisits a complir per a ser considerats com a economia social i solidària i alhora no ser tan
estrictes perquè la diversitat no hi sigui.
N’Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, proposa contactar al setembre amb la Direcció
General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya.
Onzè.- Conclusions i tancament
N’Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, agraeix a totes les persones assistents la seva
participació a l’assemblea, que ha comptat amb 52 persones participants (representants
polítics i tècncs) en el moment àlgid, i es dona per finalitzada l’assemblea.

Queden aprovats tots els punts de l’assemblea per assentiment, per quòrum de 32 membres
amb dret a vot.
La sessió finalitza a les 14:00h.

Álvaro Porro González
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