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 27 de novembre de 2020, sent les 10:00 hores, es
reuneix amb quòrum suficient en primera convocatòria l’Assemblea General Ordinària de
l’Associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
A les 10h05’ es dona pas al punt primer de l’Ordre del dia de l’Assemblea.
-----------------------------------------------------------------------Primer.- Benvinguda i Informe de Presidència
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.
N’Álvaro Porro, exposa com estan avançant les relacions amb la Generalitat de Catalunya, el
FMC, l’AESCAT i la Confederació del Tercer Sector Social.
Inicia l’informe parlant de la reunió tècnica amb la Confederació del Tercer Sector on es va fer
palesa la voluntat de col·laboració amb la XMESS sobretot en l’àmbit territorial i en la jornada
de Compra Pública Responsable.
Pel que fa al FMC, resta pendent que es materialitzi per escrit un acord en el que es reconegui
el paper de la XMESS com agent representatiu de l’ESS. Hi ha mot bona predisposició des de
presidència, però el tema està encallat amb la secretaria tècnica de la federació. També s’estan
teixint relacions amb l’ACM.
Amb l’AESCAT hi ha una interlocució oberta i fluïda.
En referència a la Generalitat, pel que fa als Ateneus, s’estan preparant les noves bases per a
l’any vinent i ens explica els canvis significatius que hi hauran. En els 4 anys de trajectòria dels
ateneus des de la Direcció General es percep que els itineraris per tirar endavant les seves
accions han tingut una durada mitja de 3 anys, per la qual cosa, es plantegen una plurianualitat
en la convocatòria futura (reconeixement com ateneu cooperatiu per 3 anys amb el finançament
corresponent). Aquests itineraris s’inicien amb una diagnosi del territori, accions de
sensibilització i formació, així com assessoraments i acompanyaments per a la creació i
consolidació de cooperatives. En el futur es plantegen una composició mínima de 15
cooperatives/entitats d’ESS per ateneu, alguns canvis de distribució del territori, creació de
cercles territorials o sectorials i millores en la governança. Com a novetats, volen afavorir el
relleu empresarial, impulsar l’ecosistema, generar mercat social i introduir les pràctiques
remunerades per a estudiants universitaris. En Xavi Rubio afegeix que la XMESS i els Ateneus
som instruments complementaris d’ajuda mútua entre els membres de la Xarxa.
En relació a la Llei d’ESS, recorda que en Josep Vidal va participar a l’Assemblea de Mataró i es
va comprometre a que la XMESS pogués col·laborar en la Llei. Just ahir va expressar que això no
podrà ser donat que ha costat tancar un acord amb l’AESCAT amb qui han estat treballant i ara
tornar a obrir el debat podria posar en risc els acords assolits. Hi ha el compromís del Josep Vidal
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per tal que ens passin el document de bases de la futura llei abans de la sessió de presentació
del 11/12 per poder-lo treballar i validar amb els municipis de la XMESS. N’Àlvaro Porro emplaça
als municipis interessats en revisar aquest document sobretot de cara al desenvolupament de
l’articulat de les bases i fer arribar la seva petició a través de la secretaria tècnica.
En Xavier Rubio, Ajuntament de Barcelona, afegeix que queda pendent una jornada de càrrecs
electes en format presencial per a tractar temes importants per a l’ESS del nostre territori (per
exemple, paper estratègic de la XMESS en la Llei, en l’ecosistema ESS, Next Generation...)
N’Àlvaro Porro conclou que caldria convidar al Josep Vidal per tal que intervingués com a punt
de l’ordre del dia de la propera Assemblea (a finals de març-principis d’abril).
Segon.- Informació sobre el Programa Next Generation
N’Álvaro Porro, exposa la informació que es té fins al moment sobre el Programa de fons
europeus Next Generation, sobre el qual hi ha molta expectació, però molta incertesa. Tot i la
confusió, sembla que hi ha la voluntat des del Ministerio de contemplar un percentatge per a
entitats d’ESS o intentar assegurar canals per poder accedir.
Quan tinguem informació més clara proposa que com a XMESS s’estableixi un grup de treball
específic per tal que els municipis més motivats estiguin en contacte i puguin plantejar un
projecte com a xarxa.
En Jaume, de Tàndem Social, exposa que tenim dues vies obertes, una és que la Generalitat doni
suport als 7/8 projectes que s’han presentat des de l’ESS en la recerca de projectes que va fer
(àmbit energètic, de les cures, de finançament, de la cultura i distribució) i d’altra banda, que
CEPES doni suport a aquests projectes. Convida a que si des de la XMESS tenim projectes
moure’ns per arribar a CEPES via AESCAT o Confederació.
N’Àlvaro anima als municipis assistents a pensar idees que podrien agafar empenta i que
compten amb un suport financer per tal de poder fer una proposta des de la XMESS. Cita dues
idees: 1) projecte conjunt entre municipis vinculat a espais d’incubació d’ESS (Barcelona,
Terrassa); 2) generar un instrument entre l’administració i el cooperativisme d’habitatge com
ara una cooperativa de segon grau participada per municipis i entitats per tal d’adquirir edificis
i solars.
En Jaume de Tàndem afegeix que no hi ha limitació en presentar projectes, de més de 10 milions
d’euros que siguin públics i privats. Arrel de la pregunta de l’Alba de Tàrrega, en Jaume afegeix
que s’aposta pel cofinançament amb més pes privat que públic.
En Sergi Morales, Ajuntament de Mataró, mostra l’interès del seu municipi en un projecte
conjunt en la línia del que comenta l’Àlvaro d’impulsar espais incubadora. En aquest sentit
explica que tenen el Cafè del Mar que és un viver d’empreses cooperatives on volen fer-hi un
espai de Coworking que esdevingui un espai de referència en ESS. També trasllada una proposta
de Som Mobilitat per a treballar una línia de treball amb el vehicle elèctric compartit. Apostar
per un projecte de mobilitat sostenible compartida.
En Jaume de Tàndem, exposa que Som Energia tenen un projecte gran de comunitats
energètiques públic-privat i busquen suports des dels ajuntaments. Tant el sector de la mobilitat
com l’energètic són àmbits on es necessita el suport municipal.
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N’Àlvaro Porro demana a la secretaria tècnica fer una ullada als projectes presentats i identificar
en quins tindria sentit la participació dels ajuntaments i tot seguit preparar una trobada per
treballar-ho amb els municipis interessats, comptant amb la presència d’alguns actors clau.
Finalitza el punt demanant també a la comissió tècnica que es faci una petició més formal a la
confederació.
Atesa la durada de l’informe de presidència i debat posterior, s’acorda continuar amb els
següents punts de l’odre de dia d’una manera molt més ràpida.
Tercer.- Aprovació, si escau, de l’acta de la darrera assemblea
S’aprova per assentiment dels presents i representants l’acta de l’assemblea ordinària virtual de
l’1de juliol de 2020.
Quart. - Informació, debat i aprovació, si escau, de la incorporació de nous membres
N’Álvaro Porro, Ajuntament de Barcelona, informa dels diferents ajuntaments que han fet els
tràmits per a la incorporació a la XMESS com a nous membres. Són els següents ajuntaments:
Reus, Tàrrega i Vic.
S’aprova per unanimitat dels presents i representants la incorporació dels nous membres.
S’agraeix a totes les persones que ho han fet possible i als equips de govern.
Durant el 2020 s’han adherit doncs 7 nous municipis membres: Algerri, Amposta, Mediona i Sant
Quirze del Vallès el juliol; i Reus, Tàrrega i Vic el novembre. Total membres: 47 + 1 col·laborador.
Pel vincle existent, l’Eudald Sellarès, Ajuntament de Manlleu i Jordi Estiarte, Ajuntament de
Bellpuig, volen donar especialment la benvinguda a Vic i Tàrrega respectivament.
Cinquè. - Intervenció dels nous membres
Es dona pas a la intervenció dels nous membres:
Des de l’Ajuntament de Reus, la Montserrat Pagès, excusa l’absència del regidor Carles Prats i
expressa que tenien moltes ganes de formar part de la XMESS i ja al Ple de juliol van formalitzarne l’adhesió. Comencen a tenir activitats en ESS al 2016 quan treballen en contacte amb l’Ateneu
cooperatiu CoopCamp.
L’Alba Pijuan de l’Ajuntament de Tàrrega mostra el seu entusiasme per l’adhesió del seu
municipi a la xarxa amb el qual ja hi haurà tres municipis de les Terres de Ponent (Bellpuig,
Tàrrega i Algerri) a la XMESS i esperen poder estendre la taca d’oli de l’ESS. Es posa a la disposició
de la XMESS en tant que és la vicepresidenta de la FCM alhora que responsable de la comissió
social de l’entitat.
La regidora Bet Piella des de l’Ajuntament de Vic, expressa el seu agraïment al suport rebut per
part de l’Ajuntament de Manlleu per a l’adhesió a la xarxa. Des que el juliol es van adherir al
Pacte per una Economia per la Vida van veure la necessitat de fer xarxa i adherir-se a l’alTERna’t.
Manifesta que són un equip molt jove amb ganes de fer coses en clau ESS. Veuen en la XMESS
la oportunitat de tirar endavant projectes que, validats políticament, tindran un recolzament
tècnic molt important. La Núria presenta els treballs iniciats i de futur d’ESS entre els quals el
17/12 faran una jornada de Transició Energètica.
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Sisè. - Estat de situació del Pla de treball 2020
Molt ràpidament, en Xavier Rubio, Ajuntament de Barcelona, fa un repàs breu de les conclusions
del Pla de treball 2020, on es posa en valor el treball en la reestructuració de les activitats
previstes atesa la pandèmia (reactivació de la virtualitat per sobre la presencialitat).
Setè. -. - Debat i aprovació, si escau, del Pla de treball 2021
En Xavier Rubio, Ajuntament de Barcelona, explica les línies principals del contingut del Pla de
treball 2021, per una banda, confiant en què les activitats presencials tindran lloc a partir del
segon semestre, i per l’altra informant que es treballarà en aquelles activitats que han funcionat
(assessoraments, mentories i jornades virtuals temàtiques).
Afegeix que en la Jornada de Càrrecs Electes que es faci caldria fer-hi una reflexió estratègica
sobre la xarxa, tot i que ja representem 2/3 de la població del país queda molt territori per a
representar.
En Blai, de Tàndem, apunta les accions realitzades i de futur en Comunicació, així com els reptes
en el web i de transparència.
En Sergi Morales, Ajuntament de Mataró, des del grup de treball de fons de crèdit, posa en valor
els grups de treball, espais que permeten compartir experiències, generar materials de molta
utilitat pels membres de la xarxa.
En Miguel Doñate, Ajuntament de Cabrils, exposa que un dels grans valors de la xarxa són les
assessories i els acompanyaments per a recolzar-nos entre els municipis membres en els
diferents processos.
Tots els documents queden aprovats per assentiment dels presents i representants.
Vuitè.- Debat i aprovació, si escau, de la proposta de quotes 2021
En Xavier Rubio, Ajuntament de Barcelona, exposa la proposta de quotes per al 2021, a mode
de resum, es proposa mantenir les quotes del 2020 i, presentar les quotes dels Consells
comarcals, tot i què encara no n’hi ha cap membre. A més, proposa fer trobades bilaterals de
municipis durant el mes de desembre a tots els qui vulguin treballar durant el 2021 les
assessories i mentories.
S’aprova per assentiment dels presents i representants la proposta de quotes de 2021.
Novè.- Debat i aprovació, si escau, del pressupost 2021
S’exposa el pressupost per al 2021 i s’aprova per assentiment dels presents i representants.
Desè. - Conclusions i tancament de l’assemblea
L’Eudald Sellarès, Ajuntament de Manlleu, exposa que és important fer créixer la XMESS i
reprendre de seguida que es pugui les activitats presencials i en concret anant a Salt que ha
quedat pendent aquest 2020.
En Xavier Rubio, Ajuntament de Barcelona, agraeix a totes les persones assistents la seva
participació a l’Assemblea, que ha comptat amb 46 participants en el moment àlgid, i es dona
per finalitzada l’Assemblea.
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Queden aprovats tots els punts de l’Assemblea per assentiment, per quòrum de 16
representants presents més 7 vots delegats.
S’emplaça a totes les persones assistents a connectar-se a la Jornada de Cooperativisme
d’Habitatge que es celebra just en acabar l’Assemblea.
La sessió finalitza a les 12:00h.
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