
Assemblea General Ordinària – 12 d’Abril de 2018 – Manlleu 



#MunicipisESS 

Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l’acta anterior  

2. Debat i aprovació de la memòria tècnica 2017  

3. Debat i aprovació dels estats de comptes 2017  

4. Aprovació de nous membres  

5. Informe pla de treball 2018  

6. Informe econòmic previst 2018  

7. Precs i preguntes 



#MunicipisESS 

1. Aprovació de l’acta anterior 



#MunicipisESS 

2. Debat i aprovació  

de la memòria tècnica 2017 

 



#MunicipisESS 

Memòria tècnica 2017 

Treball reproductiu 

4 sessions de treball Comissió executiva 

• 9/06 (Barcelona) 

• 26/10 (Barcelona) 

• 10/11 (Barcelona) 

• 5/12 (Online) 

6 sessions de treball Comissió tècnica 

• 25/05 (Mataró) 

• 21/06 (Manlleu) 

• 12/07 (Barcelona)   

• 6/09 (Cardedeu) 

• 24/10 (Barcelona) 

• 6/11 (Barcelona) 

Associació registrada 

Plena operativitat XMESS (CCC, quotes, ...) 

Gestió amb proveïdores (secretaria tècnica, assessorament legal, ...)  



#MunicipisESS 

Memòria tècnica 2017 

OBJECTIUS PLA DE 
TREBALL 2017-2019 

PROPOSTES D'ACCIONS 2017-2019  
2017 2017 

Previst Executat 

Línia estratègia I. AJUDAR A ENFORTIR L’ESS A CADA MUNICIPI    

Objectiu 1. Treballar 
conjuntament els 
membres de la xarxa 

Eines i metodologies de diagnosi i mapeig: recopilar metodologies disponibles que permetin fer mapeig. Homogeneïtzar llenguatge i 
estratègies. Consensuar i aprofitar instruments i recursos existents. Proposar metodologia inicial perquè cada territori faci una diagnosi de 
partida (indicacions) i instruments per avaluar l'estat i evolució de l'ESS (quantitatius, comparativa...) 

    

Promoure la realització de mapeig/diangnosi de l'ESS dels municipis adherits en els seus territoris     

Compartir informes, experiències, informació, per detectar necessitats no cobertes (o no contemplades) per l'ESS     

Compartir i debatre les diferents modalitats de serveis municipals d'ESS dutes a terme pels membres de la xarxa     

Treballar el perfil competencial, rols i funciona del tècnic/a especialista en ESS     
Formació: impulsar una formació especialitzada en ESS pels equips tècnics. (P.ex.Formació de postgrau). Donar suport a una formació com el 
programa Estàrter. 

    

Sensibilitzar els equips tècnics i polítics dels municipis vers l'ESS. Compartir estratègies per sensibilitzar els equips tècnics i polítics municipals     

Mercat social: facilitar i promoure iniciatives de mercat social per donar resposta a les necessitats no cobertes afavorint així el creixement de 
mercat social municipal, supramunicipal, metropolità 

    

Objectiu 2. Generar i 
compartir recursos 
entre els membres 
de la xarxa 

Organitzar i promoure 3 trobades anuals amb tots els membres de la xarxa.     

Generar un catàleg (a la pròpia web/intranet, oberta) que reculli les formacions dels municipis/comarques en matèria d'ESS. Obrir 
formacions dels ajuntaments als membres de la Xarxa. 

    

Fer una relació d'experteses de persones de la pròpia xarxa amb l'objectiu de tenir-les referenciades per a poder fer consultes.     

Creació d’un banc de pràctiques locals, nacionals i internacionasl amb “èxits” i “fracassos”.     

Elaborar documents i materials que ajudin als municipis en el treball i promoció de la de l'ESS en el seu territori (ex. Materials de difusió, etc)     
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Memòria tècnica 2017 

2 sessions de treball plenàries 

• 12/07 (Barcelona) – 18 municipis, 20 persones 

• 6/09 (Cardedeu) – 14 municipis, 14 persones 

˗ Reprendre el treball 
compartit, cooperatiu i 
col·laboratiu 

˗ Estat de l’associació 
˗ Tasca C.Executiva i C.Tècnica 
˗ Treball per grups 
˗ Trobada de Mataró de 4 

d’octubre 
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Memòria tècnica 2017 

1 trobada 

• 4/10 (Mataró) – 22 municipis, 25 persones 

Objectius:  
˗ Conèixer 6 experiències, millorar-les i identificar 

aspectes per facilitar la seva replicabilitat a altres 
municipis.  

˗ Contribuir a anar generant material per anar 
replicant experiències, bones pràctiques,... 

Temàtiques: 
˗ Emprenedoria social: Santa Margarida i els Monjos 

i Sant Boi de Llobregat 
˗ Clàusules socials: Vilanova i la Geltrú i Girona 
˗ Comunicació: Barcelona i ESStem treballant 

(Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola Vallès i 
Barberà Vallès) 

 



#MunicipisESS 

Memòria tècnica 2017 

OBJECTIUS PLA DE 
TREBALL 2017-2019 

PROPOSTES D'ACCIONS 2017-2019  
2017 2017 

Previst Executat 

Línia estratègica II. INICIDIR I RELACIONAR-SE AMB ALTRES ACTORS  

Objectiu 1. Incidir en 
les polítiques 
públiques d’ESS i 
d’altres àmbits 
relacionats, dutes a 
terme per 
administracions 
supramunicipals 

Convidar a diferents institucions (Generalitat, Diputacions) a cada acció o esdeveniment que organitzi la xarxa, en l'àmbit que correspongui 
segons la temàtica de cada cas 

    

Estudiar accions per facilitar i accelerar el prestigi de l'ESS (beques, premis, segells,...)     

Aprofitar recursos existents: Cursos de l'oficina de la Diputació de Barcelona; aracoop; Ateneus cooperatius; Confederació de Cooperatives 
de Catalunya i federacions de cooperatives; Entitats i moviments socials del territori: XES-FESC, Taula del 3er sector, Economies feministes, 
Moviment de l'economia col·laborativa pel procomú (Barcola, Procomuns), Xarxa Innovació Social del Vallès, Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la 
sostenibilitat, XISC, etc. 

    

Treballar de pinça entre administracions per tal de millorar l'ordenació del finançament públic vers l'ESS, evitant així duplicitats i fer que els 
fons públics esdevinguin més eficients en termes d'impacte i resultats. 

    

Generar una comissió que redacti un posicionament com a xarxa en relació a una fiscalitat local i global que afavoreixi les iniciatives d'ESS.     

Objectiu 2. Relacionar-
se amb els actors i 
xarxes representatives 
a escala nacional i 
internacional de l’ESS 

Participar en diferents espais i esdeveniments en que la xarxa sigui convidada.     
Promoure sortides a llocs d’interès en ESS.     
Participar en jornades internacionals relacionades amb l'ESS.     
Conèixer, contactar i, si escau, establir relacions amb iniciatives d'ESS de fora de Catalunya per intercanviar coneixements (activitats i 
territori). 

    

Col·laborar amb els bancs de bones pràctiques (http://www.cities-ess.org/, Ateneus cooperatius)     
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Memòria tècnica 2017 

Participació VI Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) 

• 21/10 (Barcelona) - Taula rodona: L'Associació Xarxa de Municipis per 
l'ESS: nova interlocutora per al foment de l'ESS als municipis 

˗ Presentar la XMESS 
˗ Establir un diàleg obert amb 

altres ens locals i entitats de 
l'àmbit, per tal de resoldre 
dubtes i recollir inquietuds i 
propostes concretes 
d'actuació i col·laboració 
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Memòria tècnica 2017 

Participació a Fòrum Ets Menorca  - Plataforma entitats i Consell 
Insular de Menorca- (24 i 25 de novembre de 2017) 

•Ajuntament de Barcelona i Manlleu expliquen les polítiques públiques  
locals d’ESS i la XMESS 
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Memòria tècnica 2017 

OBJECTIUS PLA DE 
TREBALL 2017-2019 

PROPOSTES D'ACCIONS 2017-2019  
2017 2017 

Previst Executat 

Línia estratègica III. COMPARTIR CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIES  

Objectiu 1. 
Comunicar i fer 
visible la xarxa i les 
seves accions  

Elaborar un pla de comunicació 2017-2019     
Accions del pla de comunicació 2017     

Actualitzar el web     

Ampliar el web (http://www.mess.cat/) dotant-lo d'intranet + Espai debat/notificacions + Wiki + Divulgar experiències     

Activar xarxes socials     

Pensar i desenvolupar altres canals de comunicació (Ex. elaborar documentals, vídeos...)     

Objectiu 2. Divulgar 
les experiències 
d’ESS fetes en els 
municipis 

Identificar i recopilar les iniciatives locals i territorials d'ESS mitjançant mapeigs, estudis, balanços, projectes actuals, per divulgar utilitzant els 
canals de la xarxa, generant documents, realitzant actes/activitats,... 

    

Objectiu 3. Tenir el 
relat de la xarxa en 
ESS 

Coproduir el relat. Crear un document de treball on es reculli la relatoria: qui som, d'on venim i on volem anar?     

Elaborar el codi ètic: principis i valors de la XMESS     

http://www.mess.cat/
http://www.mess.cat/
http://www.mess.cat/
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Memòria tècnica 2017 

Pla de comunicació 

• Procés de selecció proveïdora (La Clara Comunicació) 

Web actualitzada 

Activat compte Twitter 

Coproduir relat 

• Relat llarg  
http://xmess.cat/qui-som/  

• Relat curt  
http://xmess.cat/vols-adherir-thi/  

 

http://xmess.cat/qui-som/
http://xmess.cat/qui-som/
http://xmess.cat/qui-som/
http://xmess.cat/vols-adherir-thi/
http://xmess.cat/vols-adherir-thi/
http://xmess.cat/vols-adherir-thi/
http://xmess.cat/vols-adherir-thi/
http://xmess.cat/vols-adherir-thi/
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3. Debat i aprovació  

dels estats de comptes 2017  
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Balance de Situación 

Empresa: XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL 

Período: de Enero a Diciembre 

Fecha: 06/04/2018 

Activo 2017 

      B) ACTIVO CORRIENTE 32.150,00 

      III.  Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 24.575,00 

          4300    CLIENTES 24.575,00 

      VII.  Efectivo otros activos líquidos equivalen 7.575,00 

          5720    BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E 7.575,00 

      TOTAL ACTIVO (A + B) 32.150,00 

Balance de Situación 

Empresa: XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL 

Período: de Enero a Diciembre 

Fecha: 06/04/2018 

Pasivo 2017 

      A) PATRIMONIO NETO 32.150,00 

      A-1) Fondos propios 32.150,00 

      IV. Excedente del ejercicio 32.150,00 

      TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 32.150,00 

Debat i aprovació  

dels estats de comptes 2017  
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Debat i aprovació  

dels estats de comptes 2017  
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4. Aprovació de nous membres 
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Membres 

• Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental) 

• Ajuntament de Collbató (Baix Llobregat) 

• Ajuntament de Prats de Lluçanès (Lluçanès, Osona) 

• Ajuntament de Sobremunt (Lluçanès, Osona) 

• Ajuntament de Callús (Bages) 
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Entitat col·laboradora 

• Ajuntament de Manresa (Bages) 
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5. Informe pla de treball 2018  
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Pla de Treball 2018 - 2019 

OBJECTIUS PLA DE TREBALL 
2017-2019 

PROPOSTES D'ACCIONS 2018-2019  

2018 2019 

1er 
Semest

re 

2on 
semest

re 

1er 
Semest

re 
Línia estratègia I. AJUDAR A ENFORTIR L’ESS A CADA MUNICIPI    

Objectiu 1. Treballar 
conjuntament els membres de 
la xarxa 

Eines i metodologies de diagnosi i mapeig: recopilar metodologies disponibles que permetin fer mapeig. Homogeneïtzar 
llenguatge i estratègies. Consensuar i aprofitar instruments i recursos existents. Proposar metodologia inicial perquè cada 
territori faci una diagnosi de partida (indicacions) i instruments per avaluar l'estat i evolució de l'ESS (quantitatius, 
comparativa...) 

      

Promoure la realització de mapeig/diagnosi de l'ESS dels municipis adherits en els seus territoris       

Compartir informes, experiències, informació, per detectar necessitats no cobertes (o no contemplades) per l'ESS       

Compartir i debatre les diferents modalitats de serveis municipals d'ESS dutes a terme pels membres de la xarxa       

Treballar el perfil competencial, rols i funcions del tècnic/a especialista en ESS       

Formació: impulsar una formació especialitzada en ESS pels equips tècnics. (P.ex.Formació de postgrau). Donar suport a 
una formació com el programa Estàrter. 

      

Sensibilitzar els equips tècnics i polítics dels municipis vers l'ESS. Compartir estratègies per sensibilitzar els equips tècnics i 
polítics municipals 

      

Mercat social: facilitar i promoure iniciatives de mercat social per donar resposta a les necessitats no cobertes afavorint 
així el creixement de mercat social municipal, supramunicipal, metropolità 

      

Objectiu 2. Generar i 
compartir recursos entre els 
membres de la xarxa 

Organitzar i promoure 3 trobades anuals amb tots els membres de la xarxa.       

Generar un catàleg (a la pròpia web/intranet, oberta) que reculli les formacions dels municipis/comarques en matèria 
d'ESS. Obrir formacions dels ajuntaments als membres de la Xarxa. 

      

Fer una relació d'experteses de persones de la pròpia xarxa amb l'objectiu de tenir-les referenciades per a poder fer 
consultes. 

      

Creació d’un banc de pràctiques locals, nacionals i internacionasl amb “èxits” i “fracassos”.       

Elaborar documents i materials que ajudin als municipis en el treball i promoció de la de l'ESS en el seu territori (ex. 
Materials de difusió, etc) 

      



#MunicipisESS 

Pla de Treball 2018 - 2019 

OBJECTIUS PLA DE TREBALL 2017-2019 PROPOSTES D'ACCIONS 2018-2019  

2018 2019 

1er 
Semest

re 

2on 
semest

re 

1er 
Semest

re 
Línia estratègica II. INICIDIR I RELACIONAR-SE AMB ALTRES ACTORS  

Objectiu 1. Incidir en les polítiques 
públiques d’ESS i d’altres àmbits 
relacionats, dutes a terme per 
administracions supramunicipals 

Convidar a diferents institucions (Generalitat, Diputacions) a cada acció o esdeveniment que organitzi la 
xarxa, en l'àmbit que correspongui segons la temàtica de cada cas 

      

Estudiar accions per facilitar i accelerar el prestigi de l'ESS (beques, premis, segells,...)       

Aprofitar recursos existents: Cursos de l'oficina de la Diputació de Barcelona; aracoop; Ateneus cooperatius; 
Confederació de Cooperatives de Catalunya i federacions de cooperatives; Entitats i moviments socials del 
territori: XES-FESC, Taula del 3er sector, Economies feministes, Moviment de l'economia col·laborativa pel 
procomú (Barcola, Procomuns), Xarxa Innovació Social del Vallès, Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la 
sostenibilitat, XISC, etc. 

      

Treballar de pinça entre administracions per tal de millorar l'ordenació del finançament públic vers l'ESS, 
evitant així duplicitats i fer que els fons públics esdevinguin més eficients en termes d'impacte i resultats. 

      

Generar una comissió que redacti un posicionament com a xarxa en relació a una fiscalitat local i global que 
afavoreixi les iniciatives d'ESS. 

      

Objectiu 2. Relacionar-se amb els actors i 
xarxes representatives a escala nacional i 
internacional de l’ESS 

Participar en diferents espais i esdeveniments en que la xarxa sigui convidada.       

Promoure sortides a llocs d’interès en ESS.       

Participar en jornades internacionals relacionades amb l'ESS.       

Conèixer, contactar i, si escau, establir relacions amb iniciatives d'ESS de fora de Catalunya per 
intercanviar coneixements (activitats i territori). 

      

Col·laborar amb els bancs de bones pràctiques (http://www.cities-ess.org/, Ateneus cooperatius)       
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Pla de Treball 2018 - 2019 

OBJECTIUS PLA DE TREBALL 2017-2019 PROPOSTES D'ACCIONS 2018-2019  

2018 2019 

1er 
Semes

tre 

2on 
semest

re 

1er 
Semes

tre 
Línia estratègica III. COMPARTIR CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIES  

Objectiu 1. Comunicar i fer visible la xarxa i 
les seves accions  

Elaborar un pla de comunicació 2017-2019       

Accions del pla de comunicació 2017       

Actualitzar el web       

Ampliar el web (http://www.mess.cat/) dotant-lo d'intranet + Espai debat/notificacions + Wiki + Divulgar 
experiències 

      

Activar xarxes socials       

Pensar i desenvolupar altres canals de comunicació (Ex. elaborar documentals, vídeos...)       

Objectiu 2. Divulgar les experiències d’ESS 
fetes en els municipis 

Identificar i recopilar les iniciatives locals i territorials d'ESS mitjançant mapeigs, estudis, balanços, projectes 
actuals, per divulgar utilitzant els canals de la xarxa, generant documents, realitzant actes/activitats,... 

      

Identificar eines i iniciatives existents: locals i territorials (Guies, Ateneus Cooperatius, serveis municipals, 
etc..) comptant amb la complicitat d’altres ens supramunicipals, com consells municipals, diputacions, i 
altres municipis que encara no són membres de la XMESS 

      

Difondre aquestes iniciatives i eines mitjançant la web, les jornades XMESS, convidant als municipis, altres 
ens i xarxes a presentar-les 

      

Objectiu 3. Tenir el relat de la xarxa en ESS 
Coproduir el relat. Crear un document de treball on es reculli la relatoria: qui som, d'on venim i on volem 
anar? 

      

Elaborar el codi ètic: principis i valors de la XMESS       
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6. Informe econòmic previst 2018  
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Informe econòmic previst 2018 
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Informe econòmic previst 2018 
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7. Precs i preguntes 



Moltes gràcies! 

info@xmess.cat 

 

mailto:info@xmess.cat

