ACTA REUNIÓ COMISSIÓ EXECUTIVA XMESS
Data i hora: 16-06-2020
Hora inici: 12h Hora finalització: 13:30 h - En línia a través de l’aplicació Jitsi.
Persones assistents telemàticament amb dret de vot: Presidència Álvaro Porro (Ajuntament
Barcelona), Vice presidència Imma Ferret (Ajuntament Santa Margarida dels Monjos), vocalia
Antoni Vidal (Ajuntament Salt), vocalia Enric Garriga (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú), vocalia
Sergi Morales (Ajuntament Mataró), i vocalia Ramon Arribas (Ajuntament de Cardedeu).
Persones assistents telemàticament amb dret a veu: Xavi Rubio (Barcelona), Txell Carbó (Sta.
Margarida i els Monjos), Assumpta Badia (Salt), Betlem Parés (Manlleu), Montse Luque
(Manlleu), Judith fatjó (Vilanova i la Geltrú), Marta Castillo (Mataró), Rafael Galvez (Santa
Coloma de Gramenet), Blai Collado i Jaume Oller (Tàndem Social).
S’excusen vocalia Esteve Serrano (Ajuntament Santa Coloma de Gramenet), vocalia Francesc
Castellana (Ajuntament Sabadell) i la secretaria Eudald Sellarès (Ajuntament de Manlleu).I Pere
(Sabadell).
Ordre del dia:
1. Benvinguda i introducció
2. Convocatòria Assemblea Ordinària virtual XMESS pel dimecres 1 de juliol. Aprovació
dels punts que van a debat i aprovació de l’Assemblea i dels documents oportuns:
a. Aprovació , si escau, de l’acta de l’Assemblea del 30 de novembre de 2019
(Mataró)
b. Informació, debat i aprovació, si escau, de nous ajuntaments membres a la
XMESS. Previsió de 5 minuts d’intervenció dels nous membres, una vegada
aprovada la seva adhesió
c. Debat i aprovació, si escau, dels comptes i memòria activitat XMESS durant
l’any 2019 i informació de la seva auditoria
d. Presentació i proposta d’aprovació , si escau, de l’ajornament a segona
assemblea ordinària del 2020, del debat sobre quotes dels membres de la
resta mandat (2021-23) i de les noves quotes per Consells Comarcals que
s’adhereixin
e. Debat i, aprovació si escau, del Pla de Treball 2020 després Jornada d’Electes
(Cardedeu, 28 de febrer 2020) i accions durant i després crisi covid 19.
f. Informe de presidència i comissió tècnica:
i. Proposta de webinar Agroecologia 14 de juliol
ii. Treball de mentories, assessoraments i recull bones pràctiques;
informes previs de detecció necessitats de l’ESS i possible fons de
crèdit i altres
iii. relació amb Ecosistema (en especial relacions amb FMC i ACM,
Generalitat i AESCAT),
iv. FESC de la XES i FSMET
v. Xarxa Ateneus Cooperatius (XAC)
(amb la seva possible intervenció Generalitat i XAC a l’Assemblea)
g. Altres sobrevinguts a proposta membres Comissió Executiva i Tècnica
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-----------------------------------------------------------------------1. Benvinguda i introducció
S’inicia la sessió amb una benvinguda del Xavi de Barcelona agraint als assistents la seva
assistència i anunciant que en breu es connectaran Mataró i Salt, amb la qual cosa hi haurà
quòrum.
Previ a l’inici de l’ordre del dia en Xavi exposa que no tenim lligada la plataforma virtual per a
fer l’assemblea de l’1 de juliol i demana si en sabem d’alguna que suporti la connexió. L’Álvaro
de Barcelona comenta que el Webex de l’ajuntament de Barcelona suporta reunions de més de
50 persones. L’Enric de Vilanova i la Geltrú ofereix el compte zoom municipal de pagament fins
a 100 persones. Tàndem està mirant amb quina plataforma fer-ho. Si el 17/06 no es tingués lligat
s’enviaria l’ordre del dia de l’assemblea i més endavant s’informarà de la plataforma.
Segueix en Blai presentant l’ordre del dia. En Ramon de Cardedeu demana si es pot anar
comentant tema per tema directament.
2. Convocatòria Assemblea Ordinària virtual XMESS pel dimecres 1 de juliol. Aprovació
dels punts que van a debat i aprovació de l’Assemblea i dels documents oportuns:
a. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea del 30 de novembre de 2019
(Mataró)
b. Informació, debat i aprovació, si escau, de nous ajuntaments membres a la
XMESS. Previsió de 5 minuts d’intervenció dels nous membres, una vegada
aprovada la seva adhesió
Hi ha 5 municipis confirmats o gairebé confirmats: Algerri (Noguera, Ponent), Mediona (Alt
Penedès, Penedès), Torelló (Osona, Catalunya Central) i Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental,
Regió metropolitana) i Amposta (Montsià, Terres de l’Ebre).
Hi ha 3 municipis amb moltes possibilitats: Gavà (Baix Llobregat, Regió Metropolitana), Reus
(Baix camp, Camp de Tarragona) i Tàrrega (Urgell, Ponent).
Hi ha 2 municipis amb baixes possibilitats: Lleida (Segrià, Ponent) i Tarragona (Tarragonès, Camp
de Tarragona).
La Betlem de Manlleu explica que va estar parlant amb la gerent del Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura sobre l’adhesió de Torelló i des del Consorci miraran quants ajuntaments es volen
sumar. No sap si Torelló ha fet tots els tràmits i exposa que se’n cuidarà del tema.
Pel que fa a ser més estrictes amb les noves incorporacions, l’Álvaro apunta que si els
ajuntaments nous que s’han interessat, compleixen els requisits i tenen el vistiplau del ple i
accepten assumir els compromisos, els donaríem per acceptats des de la XMESS. Ara bé proposa
que més endavant, per a finals de 2021 o 2022, caldria pensar un procés d’autoavaluació dels
municipis respecte els compromisos amb la XMESS, cal protocol·litzar-ho.
c. Debat i aprovació, si escau, dels comptes i memòria activitat XMESS durant
l’any 2019 i informació de la seva auditoria
Després de l’anterior Comissió Executiva, es van enviar els Comptes Anuals i altres informacions
requerides per la mateixa.
La Marina de Barcelona explica els documents que s’han de tenir en compte i aprovar:
 Balanç de situació 2019 i 2018
 Pèrdues i Guanys 2019 i 2018
 Estat de canvis del Patrimoni net 2019
 Memòria de tancament
Remarca que els comptes estan auditats externament i que caldria que les representants
polítiques de la comissió executiva votin a favor de la formulació dels comptes de l’associació
prèvia a l’assemblea, aleshores Secretaria i Presidència podran presentar el document signat a
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l’auditoria i aquesta signarà els comptes. L’assemblea haurà d’aprovar la formulació i també
s’informarà de l’auditoria.
S’aprova per unanimitat dels assistents la formulació dels comptes.
d. Presentació i proposta d’aprovació, si escau, de l’ajornament a segona
assemblea ordinària del 2020, del debat sobre quotes dels membres de la
resta mandat (2021-23) i de les noves quotes per Consells Comarcals que
s’adhereixin
e. Debat i, aprovació si escau, del Pla de Treball 2020 després Jornada d’Electes
(Cardedeu, 28 de febrer 2020) i accions durant i després crisi covid 19.
En Blai resumeix on ens trobem pel que fa a:
- Bones pràctiques: recollida i sistematització de 42 bones pràctiques. El 17/06 s’iniciarà
la difusió de les fitxes tant a canals propis de la XMESS com a directoris de bones
pràctiques existents de fora de Catalunya.
- Mentories i assessoraments: s’han recollit i valorat de 5 sol·licituds. Dilluns 22/06 es
farà el primer assessorament. En totes es faran assessoraments i en algunes es farà un
format híbrid entre assessoria i mentoria. S’ha ampliat el termini i s’ha deixat el procés
permanentment obert. La idea és fer un total de 20 h de mentories i 60 h
d’assessoraments durant l’any 2020.
- Comunicació: s’han publicat 9 articles (incloent el vídeo de compra i contractació
pública responsable), 2 butlletins (el 17 se’n publica un amb les bones pràctiques i
l’assemblea), un canal de Telegram amb 49 membres i el compte de Twitter amb més
de 82 seguidores.
- Relacions amb l’ecosistema: es va escriure una carta a la FMC i a l'ACM. De la FMC
sabem que l’han rebut i de l’ACM no s’ha rebut cap resposta. Es trucarà a totes dues
secretaries generals per a fer reunió. Hi ha contacte amb la XES, el FSMET i la FESC i s’ha
reprès el contacte amb Ajuntaments. La FESC es farà virtual i durarà un mes. LA FSMET
és farà a l’octubre en paral·lel a la FESC. Si la pandèmia ho permet es farà una activitat
física. El 26/06 es farà un webinar en el marc de la FSMET on s’explicarà alguna de les
bones pràctiques de la XMESS. En aquesta línia l’Àlvaro apunta que no hi ha hagut gaires
novetats, manté els contactes amb l’AESCAT i ara està fent ronda amb les diferents
federacions de segon nivell (ECOM, DINCAT,...), també en tindrà amb FEICAT i la
Federació de centres especials de treball. Es compromet ha trucar al Josep Vidal per a
què confirmi la seva presència a l’Assemblea. Havien d’enviar-nos prèviament
l’esborrany de la Llei d’Economia Social i Solidària. En Xavi comenta que des la XAC ens
han de confirmar l’assistència a l’assemblea.
Noves accions a realitzar durant l’any 2020:
- Mentories i assessoraments: s’ha deixat el procés permanentment obert i hi haurà nova
difusió al setembre.
- Jornades:
o S’ha estat treballant en una Jornada virtual el dimarts 14 de juliol de 11.00h a
13.00h “Agroecologia post COVID-19: com arribar al consum final des de
l’Economia Social i Solidària?”. En aquest sentit l’Àlvaro, tot felicitant la bona
feina, afegeix la consideració que potser caldria revisar les experiències sobretot
perquè les dues experiències que s’explicarien a l’inici són de fora de Catalunya,
li sembla bé com a inspiració però considera que aquí a Catalunya estan passant
moltes coses i cal donar-les a conèixer. Creu que cal tenir un espai on es dediqui
temps a conèixer també projectes d’aquí, des de Barcelona per exemple
voldrien explicar que seran la Capital mundial per a l’alimentació sostenible el
2021 i el projecte CIAP. Afegeix també que en el programa de la jornada s’ha
posat èmfasi en els supermercats cooperatius i això té sentit per a municipis
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grans, i per tant no posaria tan d’èmfasi en els supermercats per poder parlar
de projectes més implementables en municipis més petits membres de la xarxa.
o Està pendent l’organització a partir de setembre d’una “Jornada de Compra
Pública Responsable” en col·laboració amb el Col·legi de Secretaris, Interventors
i Tresorers d'Administració Local (ubicació pendent). Es remarca que molts
assessoraments van sobre aquest tema. La Betlem afegeix que li sembla molt
bé aquesta segona jornada i en aquest sentit comenta que si pot ser una manera
de participar-hi, des de Manlleu recentment s’ha aprovat l’obertura del
procediment de licitació del contracte del servei de neteja de determinades
dependències municipals el qual preveu clàusules socials i hi ha un lot reservat
a Centre Especial de Treball (CET) o empreses d’inserció. En Xavi afegeix que
aprofitant la mentoria, vídeo i expertesa de Vilanova i la Geltrú, seria el grup
natural per a treballar aquest tema i que la jornada podria ser presencial o
telemàtica. L’Álvaro afegeix que considera que en aquests moments hi ha dos
sectors que poden fer de tractor: a) l’agroecologia, que ja s’està treballant; b) el
cooperativisme d’habitatge, creu que caldria plantejar fer quelcom al respecte
aquest any perquè estan passant coses ara amb més o menys implicació
municipal com ara algun format de jornada virtual o presencial. En Xavi afegeix
que es podria fer durant el segon semestre i l’Àlvaro afegeix que a l’assemblea
també es pot parlar de voluntats perquè hi ha actors a qui se li pot fer encàrrec
per a fer-ho.
Assemblees: Es recorda que hi ha el compromís de fer la segona assemblea ordinària de
2020 presencial a Salt.
Relacions amb l’ecosistema: S’exposa que es mantenen relacions amb FMC i l’ACM;
amb la Generalitat de Catalunya, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i l’AESCAT; i amb la
XES, el FSMET i la FESC.
Altres elements d’interès:
o Identificació de necessitats no cobertes: s’ha fet un petit buidatge de necessitats
de l’ESS i exemples de polítiques per abordar-les; és un document viu i obert i
anima a que si identifiquem tendències les compartim.
o Possible Fons de crèdit: s’ha redactat un document que es compartirà en el
correu de la convocatòria de l’assemblea.
f. Informe de presidència i comissió tècnica:
i. Proposta de webinar Agroecologia 14 de juliol
ii. Treball de mentories, assessoraments i recull bones pràctiques;
informes previs de detecció necessitats de l’ESS i possible fons de
crèdit i altres
iii. relació amb Ecosistema (en especial relacions amb FMC i ACM,
Generalitat i AESCAT): es considera que es pot treballar a nivell tècnic
sobre el contingut del conveni i treballar en paral·lel la legitimitat del
conveni.
iv. FESC de la XES i FSMET: L’Assumpta de Salt apunta que la participació
virtual a la FESC també pot ser una trobada de càrrecs electes durant la
fira, i adaptar-nos al format virtual.
v. Xarxa Ateneus Cooperatius (XAC)
(amb la seva possible intervenció Generalitat i XAC a l’Assemblea):
restem pendents de saber si assistirà a l’Assemblea en Josep Vidal de la
Generalitat.
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g. Altres sobrevinguts a proposta membres Comissió Executiva i Tècnica
Pel que fa a la Presentació de bones pràctiques ”què hem fet i què podem seguir fent els
municipis de la XMESS per donar resposta a COVID-19?” s’exposa que consistirà en una activitat
de 20 minuts, amb un debat amb iniciatives que ja existien i que la reacció davant COVID-19 ha
permès reforçar o re dimensionar i d’altra banda Bones pràctiques de noves iniciatives
impulsades davant COVID-19 i que es mantindran en un futur. Cal una bona pràctica de cada
grup per presentar-la durant 5’ i tot seguit obrir un breu espai de debat. Les bones pràctiques
poden esdevenir mentories per aplicar-ho als diferents municipis. A l’Álvaro li sembla molt bé
aquesta part i opina que és millor retallar de l’altra part de la jornada perquè aquesta altra part
de les bones pràctiques és més engrescadora. En Xavi afegeix que per això es va pensar en
començar l’assemblea amb les noves adhesions. L’Enric de Vilanova i la Geltrú demana si es
veurà el vídeo que han fet recentment a l’assemblea i en Xavi respon que si que es veurà el vídeo
per tal que els municipis puguin veure què estem fent a la XMESS i puguin aplicar-ho al seu
municipi.
S’aproven tots els punts de la comissió executiva per assentiment, per quòrum de 7.
Abans de cloure la comissió l’Àlvaro afegeix que si la Comissió Executiva s’ha fet fa poc temps, ¡
no hi ha masses nous elements es podria aprovar per correu electrònic.
La sessió finalitza a les 13:30h.

digitalment
TCAT P Eudald Signat
per TCAT P Eudald
Sellarès
Sellarès València València - DNI DNI 33957800W
Data: 2020.06.17
33957800W 15:29:52 +02'00'

51943678H ALVARO PORRO
(R: G67046573)
2021.02.11 14:19:46 +01'00'

..............................................
Presidència

.......................

XMESS

Secretaria XMESS

Barcelona, 16 de juny de 2020

5

