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1. Introducció del document.

Aquest  Reglament  de  règim intern  de  participació (RRI)  és  fruit  del  procés  de
definició estratègica per als anys 2015-2017 i de les reflexions realitzades en aquest
procés orientades a millorar la participació, la sostenibilitat i l’eficàcia de l’a XES, tant
en la seva esfera productiva com en la reproductiva, la qual cosa ens ha evidenciat
també la necessitat d’introduir les tasques de cura dins de la pròpia organització.

També volem recordar tot i que, la Xarxa d'Economia Solidària en conjunt, i cada un
dels membres que la formem, sabem que les nostres experiències tenen punts febles,
que els riscos tant de recloure's en la marginalitat com de ser integrades en l'economia
mercantil  són  permanents,  que  no  podem  caure  ni  en  el  conformisme  ni  en  el
cofoisme,  que  hem  d'estar  sempre  a  l'aguait  de  no  reproduir  noves  jerarquies  i
desigualtats.

Per això també  la XES impulsa el balanç social,  la col·lecció de llibres d'economia
solidària, la intercooperació, la creació d'un mercat social i la vinculació del sector amb
els moviments socials, eines estratègiques, totes elles, per desenvolupar el sector.

Certament,  no es tracta pas ara  de venerar  l'economia solidària  com la  nova
panacea  a  tots  els  mals  actuals.  L'economia  solidària  no  es  la  solució,  en
majúscula, que ens permetrà assolir un sistema econòmic més just, democràtic i
sostenible; si de cas, n'és tan sols una part que convindrà travar sòlidament amb
d'altres.

Però, per tant, d'idèntica manera també podem afirmar que sense economia solidària
no hi haurà tampoc solució a la catàstrofe social i ecològica a què ens està precipitant,
constantment, el capitalisme des de la seva creació.

-Tipus de membres de la XES:

Fruit d’un procés reflexiu sobre el tipus d'iniciatives econòmiques existents, definim els
tipus de membres que participen a la XES en tant són representatius de la Economia
Social i Solidària. 

-Entitats i/o col·lectius

Entitat  associades amb activtat  econòmica formalitzada,  de diferents  tipus:  petites,
mitjanes i grans.
Iniciatives econòmiques informals: grups de criança, centres socials, bancs del temps,
etc.

Xarxes locals

Entitats de segon grau
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-Persones individuals

Quadre comparatiu tipus de membres: 

Tipologia socis Quotes Observacions
1) Individual 30 €  
2) Entitat associada (inclou entitast de su-
port)
En primer any d'activitat 90 € Criteris de la 

Federació 
CooperativesMida petita 175 €

Mida mitjana 350 €
Mida gran 700 €
3) Entitat adherida (economies informals)
Criteri: facturar menys de 15.000 euros i ocupar
a una o cap persona treballadora Variable

Corresponsabilitat: 1 euro per persona o 
unitat familiar amb els límits de 30 euros mí-
nim i 90 euors màxim. 

Xarxes locals
Sense 
quota

Les entitats que conformen la xarxa local 
paguen les seves quotes individuals 

Entitas de segon grau
Sense 
quota

Si paga una sola quota com a ens de segon 
grau té dret de vot com la resta de sòcies, 
però les entitats que la conformen no. 

Drets i deures de les persones membres

Drets de les persones
 i entitats

Associa-
des Adherides Individual

Descompte a la Fira x x  
Balanç Social complet amb segell x x  
Vota a l'assemblea x x x
Participació a la permanent x x x
Participació gratis a Ecosol i crèdit inicial x x  
Publicitat als mitjans de difusió de la XES x x  
Accés a descomptes d'entitats per convenis amb la 
XES x x  
Suport a concurrència de projectes x x  
Punts a favor en contractacions de la XES x x x
Visibilitat en diferents espais i eines de la XES x x  
Ús del local per reunions amb condicions favorables x x  

2. Organigrama de la Xes:

-Descripció

-Esfera reproductiva: Comissions i grups de treball que tenen com objectiu el vetllar pel
manteniment de la XES prestant suport tècnic.

Composat  per:  secretaria,  comissió  d’economia  i  comissió  de  comunicació.
S'organitzen a través de la comissió Tècnica. 
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-Grup  de  cures  i  participació:  equip  de  persones  facilitadores  que  vetllen  pel  bon
funcionament  de  la  participació  a  la  XES  de  les  diferents  comissions  i  persones
membres.

-Esfera productiva: Comissions i  grups de treball  de les diferents àrees temàtiques
orientades a la consecució dels objectius i visions dels Plans Estratègics.

Organigrama: 

3. Comissió Permanent:

-Objectiu

La  Comissió  Permanent  és  l'òrgan  de  gestió  de  la  XES  en  representació  de
l'assemblea,  que té encomanada la tasca de prendre decisions de manera regular
sobre les  qüestions  polítiques de la  XES.  La Comissió  Permanent  estarà per  una
persona  representant  de  cada  comissió  productiva  i  reproductiva  de la  XES i  per
representants  de  l’Assemblea  General,  elegits  democràticament  per  aquesta.  Les
reunions  de  la  Permanent  continuen  essent  obertes  per  millorar  la  transparència,
l’eficàcia i  la cohesió de la Xarxa. Per tant, totes les persones de la XES hi poden
assistir i hi tenen dret a veu.
El sistema habitual de presa de decisions és mitjançant el consens; en aquells casos
excepcionals en què, per desencallar una situació, s’acordi votar només podran fer-ho
les persones que componen formalment la Permanent. (Vegeu composició) .
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-Composició

-1 persona per cada comissió productiva que serà escollida per les pròpies comissions
i  farà de representació  de la  comissió  i  socialitzarà  a aquesta  el  contingut  de les
permanents.
-3 persones de l'àrea reproductiva (economia, comunicació i secretaria)
-5  persones escollides  per  assemblea:  2  persones en representació  de les  sòcies
individuals i 3 persones en representació de les entitats sòcies.
Aquestes  persones  escollides  per  l'assemblea  són  les  que  composaran  la  Junta
Directiva de l'entitat: president/a, vicepresident/a, tresorer/a i 2 vocals.
Les mateixes tenen les següents tasques: assumir part de relacions institucionals (p.e.
representació a REAS i RIPESS), ser portaveu o xerraire, tenir un rol de dinamitzador
tant a assemblees com permanents.
Total: unes 13 persones (depèn de les comissions productives). Es fixa un quorum de
7 persones assistents amb dret de vot.

-Drets i deures dels/les membres de la permanent:

Dret
Dret  de  veu  i  vot  i  de  proposta  de  temes  per  l'ordre  del  dia  pels  representants
legitimats per comissions i assemblea.
Dret de veu pels que no estiguin en representació de cap comissió ni escollits per
assemblea
Dret d'informació prèvia a la permanent.

Deures
Informar de la no assistència a les reunions.
La funció de representació de les comissions implica socialitzar i fer de pont entre la
comissió representada i la permanent.

-Funcions

La  Comissió  Permanent  delibera  sobre  qüestions  més  orientades  a  definir  criteris
polítics  en  continuïtat  pels  definits  en  Assembles  en  activitats  pròpies  o  d’altres
organitzacions afins, així com la participació en diferents projectes, etc. Tot i que la
gestió tècnica resta delegada a les comissions productives, la Comissió Permanent en
cas de necessitat i/o a petició de les Comissions por participar.

Tipus de funcions:

Elecció de persones representants a REAS, RIPESS EU.
Aprovació del calendari de permanents
Propostes sobre de reformulacions de projectes de la XES com Balanç Social, etc.,
així com la participació en projectes amb pressupost elevat que impliquin un risc per la
organització.
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Creacions noves comissions de l'esfera productiva.
Decisió sobre noves contractacions
Revisió de proposta de pressupost anual
Valoració de proposta de campanya d'incidència
Validació de la creació d'una nova xarxa local XES pendent d’aprovació definitiva a
AG.
Valoracions de la Fira a proposta de la resta de les Comissions.
Seguiment de les comissions i dels projectes
Preparació i dinamització de les assemblees

4. Assemblea General

-Objectius
L'assemblea  és  el  màxim  òrgan  de  representació  de  les  persones  o  entitats
pertanyents a la XES, per aquest motiu les assembles seran regulars i amb màxima
capacitat de decisió en la definició política de la XES i les seves línies estables.

Com a mínim es celebraran 3 assemblees a l'any, però sempre que sigui necessari la
Comissió  Permanent  pot  convocar  una  Assemblea  Extraordinària.  El  funcionament
ordinari es planteja amb la següent proposta de dates:

Gener: assemblea general on s’ aproven els plans de treball i pressupostos anuals per
la seva consecució.

Juny:  assemblea extraordinària on abordar debats estratègics de la ESS. Aquestes
trobades estan previstes com espais d’intercooperació, de coneixement i de motivació
amb part lúdica.

Setembre:   assemblea  extraordinària  on  abordar  debats  estratègics,  reflexius  i
d’autoaprenentatge.

-Composició
Toles les persones membres de la XES, amb dret de veu i vot.

-Funcions

-Escollir els càrrecs de la junta XES, les persones sòcies que participaran activament
en la Comissió Permanent, etc.
-Inclusió de fundacions vinculades a partits polítics com a membres de la XES
-Aprovació de la proposta de pressupostos anuals i dels plans estratègics.
-Decidir sobre totes aquelles qüestions que la Permanent o un percentatge de socis
proposin a l’Assemblea. Es fixa que el 10% de les sòcies membres poden proposar un
punt a l’Assemblea General, així com que el 5% pot aportar un punt a debatre a la
Permanent preparatòria de l’Assemblea.-Les grans decisions estratègiques.

-Drets i deures dels/les entitats membres de la XES:

Dret
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De participació en les diferents assemblees, comissions i grups de treball.
Dret de veu i vot en les assemblees.

Deures
De participació econòmica en les despeses de la XES amb la quota d’abonament amb
les particularitats de les diferents entitats i persones membres descrites al quadre de
règims d’adhesió.
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