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CODI ÈTIC
DE LA CRIDA
PER SABADELL
Amb la voluntat de (re)apropiar-nos col·lectiva i popularment de la ciutat, la Crida per Sabadell presenta aquest Codi
Ètic, un compromís de tots i totes les seves membres a dur a terme l’activitat política basada en l’honestedat, l’ètica, el
rigor i la transparència. Totes les persones que actuen en nom de la Crida o en representació dels i les seves membres,
tant per actuacions remunerades o no, cal que el respectin i el compleixin.
Complir-lo és part de la responsabilitat de cadascú. Considerem indispensable que tots i totes puguem confiar en totes
i cadascuna de les persones que integrem la Crida per Sabadell, de manera que estiguin sempre presents el respecte
i el compromís amb la comunitat per sobre de qualsevol altre valor. I aquest document així ho ratifica.
En el supòsit que es doni una vulneració d’aquest Codi Ètic, la Mesa nomenarà una Comissió de Codi Ètic perquè tracti
la vulneració detectada. Aquesta comissió valorarà els fets i farà una proposta de resolució a la Mesa. La Mesa haurà
de convocar una Assemblea General Extraordinària de la Crida per Sabadell per debatre la proposta de la comissió
de Codi Ètic i prendre la decisió consensuada que es consideri més oportuna.
Totes les persones de la Crida amb representació orgànica o institucional hauran de signar prèviament aquest Codi
ètic i de conducta.
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1.
CODI DE PRÀCTIQUES POLÍTIQUES
Tant els càrrecs públics com les persones que formem part de la Crida per Sabadell:
a) Treballarem per denunciar i eliminar qualsevol conducta sexista, homòfoba i/o racista, i promourem noves formes de relacionar-nos des del treball col·lectiu, el debat i el respecte.
b) Com a representants de la Crida no podem rebre regals o donacions monetàries de cap persona o institució. En
l’hipotètic cas que això passi, es valorarà si cal fer denúncia pública. Si els diners o regals han arribat per voluntat
aliena a la nostra, hauran de ser retornats.
c) No acceptarem tractes de favor de cap mena.
d) En el cas d’invitacions, convits a fòrums o a actes d’institucions privades, els membres de la Crida faran el possible per pagar el cost de l’entrada o cobert.
e) En cap cas farem ús d’informació privilegiada per a finalitats diferents de les pròpies del càrrec.
f) En el supòsit que un membre de la Crida fos imputat per algun delicte en un cas de corrupció deixarà automàticament el seu càrrec orgànic o electe.
g) Els recursos públics, tant humans, com econòmics com materials (mòbils, portàtils,...), que l’administració posi al
servei dels càrrecs electes i de confiança no seran utilitzats per a finalitats particulars.
h) Els càrrecs electes i de confiança prioritzaran els mitjans de transport sostenible i l’ús del transport públic i/o
col·lectiu en l’exercici de les seves funcions, sempre que sigui possible.
i) Els càrrecs electes i de confiança exerciran les seves responsabilitats d’acord amb els continguts del programa
electoral de la candidatura i al servei del conjunt de la ciutadania, més enllà dels interessos personals o sectorials.
j) Els i les membres de la Crida utilitzaran argumentacions polítiques en la defensa dels seus posicionaments.
k) La Crida no utilitzarem el teixit associatiu de la ciutat en benefici de la nostra pràctica política.
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2.
TRANSPARÈNCIA, DESPESES I FINANCES ÈTIQUES
2.1. Transparència
a) El calendari de reunions i actes seran públics i es podran consultar, als canals oficials de la Crida.
b) Les qüestions de tresoreria es faran públiques semestralment a l’assemblea dels ingressos i despeses generades
per la Crida.
c) S’informarà de la tasca política del grup municipal mitjantçant un butlletí amb una freqüència mínima d’un per
any, mitjançant la web i les xarxes socials.
d) Caldrà que tots els càrrecs electes, els de lliure designació i els adherits i adherides a la Crida informem públicament de totes les dades que estiguin al nostre abast per l’elaboració d’auditories ciutadanes.
e) Els càrrecs electes, mentre duri el seu exercici, actualitzaran cada any la declaració de béns i la lliuraran a La
Crida per Sabadell perquè la posi a disposició pública.
f) Si durant l’exercici com a càrrecs electes i de confiança han de deliberar o votar sobre afers en els quals s’hi troben implicats o implicades directa o indirectament per interessos de tipus personal, faran pública aquesta col·lisió
d’interessos i s’abstindran de deliberar o votar.

2.2. Finançament i despeses
a) Gestionarem tots els fons econòmics de la Crida per Sabadell, en la mesura del possible, mitjançant entitats
d’economia social, solidària o cooperatives de crèdit.
b) Les persones que resultin electes i de lliure designació, hauran de procurar que el cobrament de les retribucions
per aquest càrrec es gestionin en comptes corrents d’aquest tipus d’entitats.
c) Gestionarem totes les despeses de “campanya” o “estructura”, provisió de béns, materials o serveis, mitjançant
l’economia cooperativa, col·laborativa, de proximitat i respectuosa amb el medi ambient, o bé, de la pròpia autogestió, en la mesura de lo possible. En cap cas la Crida per Sabadell es finançarà amb crèdits d’entitats bancàries.
d) Usarem de forma racional, respectuosa, coherent i transparent els recursos públics. I en aquest context, denunciarem qualsevol abús o pràctica no ètica que es detecti en l’exercici de les funcions institucionals d’altri.
e) Les possibles dietes es destinaran integrament a promoure l’autoorganització i l’apoderament popular, així com
els possibles excedents.e) Destinarem els excedents o les possibles dietes, íntegrament, a promoure l’autoorganització i l’apoderament popular, sense absorbir els moviments i les lluites en la dinàmica institucionals.
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3.
ACCIÓ POLÍTICA INSTITUCIONAL
COL·LECTIVA I POPULAR
3.1. Càrrecs i mandats
a) L’exercici de les responsabilitats dels càrrecs electes i de confiança de la Crida per Sabadell és temporal; en conseqüència, per tal de garantir la necessària renovació d’equips i d’idees, i d’acord amb la premissa que la política
és un servei i no una professió, ens autolimitem en la continuïtat dels mandats en un període màxim de 8 anys a
comptar des de l’accés al càrrec.
b) El càrrec electe municipal no podrà ser compatible amb altres càrrecs polítics remunerats.
c) Un cop cessat o esgotat el període màxim d’un càrrec, en el període de dos anys posteriors, el càrrec electe que
ja ha plegat, no podrà accedir a cap organisme públic o privat que durant el seu mandat hagi supervisat, hagi
mantingut una relació contractual o hagi estat creat en virtut dels poders que el càrrec li conferia.
d) Els càrrecs electes i de confiança de la Crida per Sabadell rendiran comptes a l’assemblea i estaran sotmesos a
processos de control extern o d’informació ciutadana que garanteixin l’adequada transparència i control de l’activitat.
e) En la mesura que l’assemblea cedeix la seva representativitat als càrrecs electes, la seva activitat política i la
seva continuïtat queda subjecte a la voluntat de l’assemblea. L’acta de regidor o regidora serà retornada, si així ho
considera l’assemblea de la Crida per Sabadell, en el moment que aquesta ho decideixi.

3.2. Retribució per funcions de representació política i tècniques de lliure designació
a) Pel que fa a la retribució dels càrrecs de representació, ha de prevaldre un criteri de representativitat social
equitativa a les condicions materials de la majoria de la població i classes populars, i cal que alhora sigui una
retribució digna i suficient.
b) La retribució neta dels i les alliberades de la Crida, fora de l’àmbit institucional, en cap cas serà superior a 2,5
vegades el SMI.
c) La retribució neta dels i les regidores que tinguin dedicació exclusiva o parcial, en cap cas serà superior a 2,5
vegades el SMI.
d) La retribució per assistència dels i les regidores en cap cas serà superior a 2,5 vegades el SMI.
e) La comissió econòmica farà una proposta concreta de les retribucions a la mesa al inici de la legislatura, posteriorment es ratificarà per l’assemblea de la Crida per Sabadell.

Codi ètic de la Crida per Sabadell, IV Assemblea General · Febrer de 2015

5

DOCUMENT 1

DOCUMENT
DE CONCURRÈNCIA
A LES ELECCIONS
DEL MAIG DE 2015
El fet de concórrer a les eleccions municipals possibilita també obtenir representació als òrgans supramunicipals existents, com els Consells Comarcals i les Diputacions, mitjançant la suma dels vots obtinguts entre les candidatures que
comparteixin un determinat paraigües electoral.
La participació de la Crida per Sabadell en aquests organismes supramunicipals no implica l’acceptació d’aquestes
institucions públiques com a tals, ans el contrari, partim d’una consideració crítica pel què fa a la seva existència,
representativitat, funcionament i utilització de les mateixes.
Tot i això, valorem la importància d’obtenir-hi representació per les possibilitats que es té de disposar d’informació
rellevant de cara l’acció política de la Crida per Sabadell, les CAV i les CUP.
Després d’informar-nos sobre totes les opcions possibles i valorar quins avantatges i inconvenients té cada opció, des
de la Mesa de la Crida fem la proposta de concórrer a les eleccions municipals del maig de 2015 de la següent
manera:
COALICIÓ
CRIDA PER SABADELL-CAV (Candidatures Alternatives del Vallès) -PA (Poble Actiu)
(per poder entendre aquest document, caldrà llegir el document que s’adjunta de les CAV (Annex 1), document
que també haurem d’esmenar i aprovar el mateix dia de l’assemblea del 12 de febrer).

1.1 Constitució com a partit polític
Per poder realitzar aquesta coalició, primerament ens haurem de constituir com a partit polític:
Fem la proposta de constituir-nos com a partit polític per diversos motius:
· Autonomia. El fet que ens constituïm com a partit polític “CRIDA PER SABADELL” fa que puguem ser independents en la presa de decisions i en la gestió dels recursos, actuant i construint el que nosaltres considerem més adient
en cada cas.
· Projecte Nou. El fet que ens constituïm com a partit polític fa que la Crida sigui un projecte nou en tots els sentits.
Sense treure importància a totes les lluites que han fet i estan fent possible que puguem concórrer a les eleccions i
que puguem (re)construir Sabadell, és més realista constituir la Crida per Sabadell, també en l’àmbit legal, com una
candidatura nova, transformadora i transparent, en el que tots i totes ens sentim incloses.
Concurrència a les eleccions del maig de 2015, IV Assemblea General · Febrer de 2015

6

· Personalitat jurídica. Si ens constituïm com a partit polític, tindrem personalitat jurídica pròpia. Això vol dir
que ja podrem realitzar tot tipus d’actes i tràmits administratius sense haver de dependre d’altres col·lectius, així
com assumir nosaltres la responsabilitat d’aquests.

1.2 Coalició formal entre Crida per Sabadell i Poble Actiu, amb acord de les CAV
Aleshores, es proposa concórrer com a Coalició formal entre el partit CRIDA PER SABADELL i el partit Poble Actiu, amb
la proposta d’acord polític que fan les CAV.
Aquesta coalició es pot presentar amb la denominació que considerem més oportuna.
A les darreres eleccions municipals es crea una coalició d’àmbit estatal (denominació comuna de la coalició) entre CUP i Poble Actiu (Poble Actiu
és una eina de la CUP), que permet que cada candidatura municipal adopti la denominació que vulgui, sempre que aquesta denominació inclogui
el nom d’una de les dues organitzacions que conformen la coalició (denominació específica de la candidatura).
En aquestes properes eleccions municipals es crearia una nova coalició en la qual participarien totes les candidatures locals de les CAV, més la
CUP-Poble Actiu i altres que vulguin. Això permet que els vots d’aquesta candidatura local sumin per a la coalició Candidatures locals-CUP-PA
comarcal i provincialment (en les condicions de la proposta de les CAV) i que la denominació que transcendeix públicament sigui la que se li
dóna a la candidatura local (és a dir, que a les paperetes hi pot constar “CRIDA PER SABADELL”, o “CRIDA PER SABADELL-PA”, o “CRIDA
PER SABADELL-CAV”, o “CRIDA PER SABADELL-CAV-PA”). Així es desprèn de l’acord de la Junta Electoral Central de 14 d’octubre de 2010.
Aquesta és la fórmula que se sol utilitzar quan es volen fer coalicions més àmplies. Cada partit “gran” té una segona marca que
utilitza com a paraigües per no perdre els vots supramunicipals de candidatures properes però que no formen part o no tenen vinculació orgànica amb el partit matriu. Aquesta fórmula permet fer servir un altre nom però que no tindria un pacte formal. En el cas que
algú no vulgui deixar l’acord en la informalitat (un partit o entitat local, per exemple), s’hauria de subscriure un acord entre particulars
(desvinculat de la Junta Electoral Central) especificant les condicions de l’acord (és el nostre cas, signaríem un acord polític).
Aquesta proposta de coalició es proposa des de les CAV. És a dir, en cas que s’aprovi el document que s’adjunta de les
CAV, la faríem totes les candidatures que integren les CAV.
Aleshores, les CAV ja no tindrien personalitat jurídica, sinó que es signaria un acord polític amb la CUP en el que es recollís que la pràctica,
la decisió política i la imatge de la coalició a nivell de Vallès Occidental la gestionarien les CAV. A escala de Diputació s’hauria de compartir
tal com queda recollit a la proposta que es fa des de les CAV. Les CAV es mantindrien políticament, tot i que no tindrien valor legal de cara a
les eleccions. Constaria a la papereta de votació com una subdenominació comarcal. De fet, només que hi consti un dels partits que signa la
coalició ja n’hi ha prou perquè sumi els vots supramunicipals.

1.3 Qüestions a tenir en compte
(LO 6/2002 de 27 de juny, de Partits Polítics)
Les promotores d’un partit polític han de ser persones físiques, majors d’edat, que es trobin en ple exercici dels seus
drets, no estiguin subjectes a cap condició legal per a l’exercici d’aquests i no hagin estat penalment condemnats
per associació il·lícita, o per algun dels delictes greus previstos als Títols XXI i XXIV del Codi Penal (delictes contra la
Constitució i delictes contra la Comunitat Internacional).
L’acord de constitució s’ha de formalitzar mitjançant Acta fundacional, que haurà de constar en document públic i
contenir, en tot cas:
·
·
·
·
·

Identificació personal dels i les promotores
Denominació del partit que es proposa constituir
Integrants dels òrgans directius provisionals
Domicili
Estatuts pels quals s’haurà de regir el partit que tracta de constituir-se

Els partits polítics adquireixen personalitat jurídica per la seva inscripció al Registre de Partits Polítics (gestionat pel
Ministeri de l’Interior).
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DOCUMENT 2

DOCUMENT
D’ELABORACIÓ
DEL PROGRAMA
CRIDA PER SABADELL
Es planteja com a base per a l’elaboració del programa un primer document (esborrany) fet pels grups de sobiranies.
Es tracta del més coherent perquè aquests grups ja estan treballant i debatent els punts d’acció política en cada àmbit
temàtic. La jornada de les sobiranies del 28 de febrer és un bon moment per fer una posada en comú i començar a
concretar propostes programàtiques.

Procés a partir de l’assemblea del dia 12 de febrer
(que es posa a votació a aquesta assemblea)

1r pas
A partir de la Jornada sobre Sobiranies (28 de febrer): Debat de l’esborrany de programa a la mesa i als grups de
sobiranies (fins a principis de març).
També es podran aportar propostes per al programa a través de formulari web o de l’adreça de correu electrònic.
2n pas
Procés obert de debat a través dels grups de zona (a partir de mitjans de març).
Període per aportar esmenes al programa: durant tota aquesta 2a fase (del 15 al 25 de març). Debat en la Mesa de
les esmenes presentades (26 de març). Comunicació de les esmenes acceptades o rebutjades el dia abans de l’assemblea.
3r pas
Debat a l’assemblea (28 de març)
· Debat de la proposta de programa amb les esmenes acceptades.
· Debat i votació de les esmenes no incorporades.
· Votació global de la proposta de programa.
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DOCUMENTS
PROVISIONALS PER AL DEBAT
IV ASSEMBLEA DE LA CRIDA
DOCUMENT 3

DOCUMENT
ECONÒMIC
PRINCIPIS I
PRESSUPOSTOS
4.1 Introducció
Tot seguit presentem la proposta de treball econòmica de la Crida pel proper any. Cal tenir present que en ser l’inici
del projecte és complicat poder tenir en compte tots els aspectes d’aquest, així com preveure totes les despeses. Tot i
així hem intentat ser tot l’exhaustives que ha estat possible.
Per altra banda, en haver tot just nascut i tenir previsions de despeses importantíssimes en els propers mesos, com és
una campanya electoral, ens trobem en una situació d’ofec econòmic a curt termini pel qual caldrà cercar solucions
immediates.
Finalment, esperem en cosa d’un any ja poder tenir l’activitat econòmica més normalitzada i treballar amb una major
previsió i equilibri d’ingressos i despeses a causa del desequilibri que significa una campanya electoral alhora que el
fet d’acabar de néixer com a projecte i encara no tenir unes fonts de finançament estables.

4.2 Principis econòmics
Entenem que el funcionament econòmic ha de seguir els principis polítics generals de funcionament de la Crida. Així
doncs, resumim breument els que entenem que cal destacar en l’aspecte econòmic.
· Autogestió. Cal que la Crida sigui autosuficient en el seu funcionament econòmic. En cap cas es pot dependre de finançament privat especialment d’entitats bancàries o similars per finançar el funcionament diari o
campanyes electorals.
· Pressupost ajustat. Cal que el funcionament econòmic de la Crida sigui ajustat a les necessitats del funcionament polític d’aquestes. És necessari funcionar de manera eficient i eficaç realitzant les despeses que siguin
necessàries als objectius marcats i que siguin realistes.
· Potenciació de l’economia social i solidària. Cal que en les despeses que s’hagin de realitzar de forma
externa es potenciï i prioritzi aquells espais que siguin d’economia social i solidària o que en defecte d’aquests
aquells espais que respectin als i les treballadores alhora que utilitzin criteris respectuosos amb el medi ambient.
· Suport i finançament de projectes socials i polítics de base. La Crida ha de ser una eina, també
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en l’àmbit econòmic, que serveixi per potenciar projectes de base. Així doncs, cal reflectir aquest projecte en el
pressupost a través de la col·laboració en campanyes, projectes, etc.
· Treball remunerat i militant. És important cercar els equilibris entre el treball que es realitza de forma
militant i el que es realitza de forma remunerada. Cal evitar discriminacions entre els mateixos treballs i dedicacions alhora que evitar explotar el treball militant per sobre dels límits que es poden considerar naturals a una
activitat d’aquest tipus.

4.3. Prioritats i punts importants
Necessitats a curt termini:
· Importants despeses i falta d’ingressos. Actualment tenim una despesa immediata molt elevada, donat
que en breu s’iniciarà la precampanya i la campanya electoral, terminis en els quals la despesa és molt important. En canvi, el dia d’avui, tenim una manca d’ingressos que haurem d’intentar resoldre de la millor manera.
No es preveuen ingressos estables ordinaris fins passades les eleccions, en canvi, la despesa més important que
tindrem serà abans d’aquestes.
· Mancança d’infraestructura pròpia. És important que tinguem en compte que no tenim cap infraestructura pròpia com a Crida per Sabadell, és a dir, que actualment depenem de la infraestructura d’altres entitats
o col·lectius. En el moment que comencem a disposar de més material propi serà necessària una infraestructura
pròpia, tot i així tornem a la problemàtica de la manca d’ingressos. La Mesa decidirà, en cas que sigui necessari, disposar d’infraestructura pròpia, d’acord amb els principis que regeixen la Crida.
Per tot això, a continuació proposem vàries solucions a la situació d’ofec econòmic en la que ens trobem:
· Aportacions voluntàries semestrals/anuals, regulars. Aportacions voluntàries que podrien fer totes
aquelles persones que estiguin adherides a la Crida, sempre de forma voluntària.
· Aportacions particulars puntuals a retornar. Aportacions individuals de particulars o d’entitats en les
quals es fixaria un termini per ser retornades, en base un conveni signats entre les parts.
· Aportacions a fons perdut puntuals de col·lectius. Aportacions que els col·lectius poden realitzar de
manera puntual, a fons perdut.
· Donacions/ aportacions a fons perdut individuals puntuals. Aportacions de persones individuals
a fons perdut.
· Bons d’ajut. Vendre els bons d’ajut dels que ja disposem.
· Amb la finalitat de gestionar de la manera més eficient i transparent s’operarà mitjançant dos comptes diferenciats, un per gestionar els ingressos i despeses de la Crida i l’altre per gestionar els ingressos i despeses de
la campanya electoral.
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DOCUMENT 4

DOCUMENT
D’ELABORACIÓ
DE LA LLISTA
CRIDA PER SABADELL
3.1 Criteris per a l’elaboració de la llista
· Paritat de gènere. La llista serà 100% paritària. Això implica que si està encapçalada per una dona, el
següent serà un home i així successivament.
· Implicació en diferents lluites i moviments. Es buscarà que les persones de la llista estiguin vinculades
a diferents moviments i lluites: feminisme, ecologisme, antifeixisme, moviment veinal, sindicalisme...
· Equilibri territorial. Les persones de la llista han de provenir de diferents zones i barris de Sabadell.
· Ètica política. Les persones de la llista hauran de subscriure el codi ètic de la Crida per Sabadell, però també
han d’haver tingut una trajectòria basada en principis ètics compatibles amb el Codi.
· Intergeneracional. Es procurarà que a la llista hi hagi persones de diferents generacions.
· Experiència i coneixement de la ciutat. Per formar part de la Llista, i especialment en els llocs susceptibles
de sortir escollit o escollida, es consideraran aspectes com l’experiència en la dinàmica i en la gestió municipal,
coneixement de la ciutat (àmbits ciutadans diversos: culturals, esportius, econòmics, etc.), coneixement del seu teixit
associatiu, etc.

3.2 Procés d’elaboració de la llista. Què cal decidir?
El procés d’elaboració de la llista de persones candidates a les eleccions municipals de Sabadell ha de ser un procés
obert, transparent, participatiu i democràtic.
El grup de treball que ha pensat el procés l’ha dividit en 4 fases, i el què es pretén sotmetre a consideració de l’assemblea del 12 de febrer és, concretament:
1. Si en la 3a fase s’opta per la A o la B.
2. Si s’accepta que hi hagi una 4a i darrera fase de reordenació per atzar dels primers llocs.
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Les dues primeres fases el grup de treball entén que no generen debat perquè no es conceben alternatives a les mateixes. A continuació les detallem totes.
Primera fase: proposta de persones
Durant 20 dies totes les persones de la Crida podran fer arribar propostes de noms de persones que consideren que
seria interessant que formessin la candidatura de la Crida. Les propostes poden sorgir de membres a títol personal però
sobretot cal que cada grup de barri i grup de sobirania faci propostes. Les propostes han de contenir el nom de les
persones i si cal una breu referència o motivació de la proposta. Les persones proposades no han de pertànyer explícitament a la Crida per Sabadell, però sí que han de compartir els seus principis polítics i organitzatius i el seu Codi ètic. Es
tracta de fer propostes per aconseguir persones de diferents àmbits, implicades en diferents lluites i de diferents zones.
Segona fase: Consulta a les persones proposades i establiment de diferents blocs
Es designarà una comissió o grup de treball que recollirà el llistat de totes les persones proposades i s’hi trobarà per
exposar-los la invitació a formar part de la llista de candidats de la Crida per Sabadell. L’objectiu serà explorar la
pre-disposició i la disponibilitat de cada persona per poder situar les persones en base als Criteris per a l’elaboració
de la Llista.
· 1r bloc: Persones disposades a anar als primers llocs de la llista (5 primers).
· 2n bloc: Persones disposades a situar-se entre el 6è lloc i el desè de la llista i disposades a assumir el càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Sabadell.
· 3r bloc: Persones disposades a anar a la llista a partir del desè lloc i/o com a suplents.
Tercera fase: Ordenació de la llista (Es presenten dues propostes a debat)
A partir dels noms proposats de les persones proposades en primera fase i sondejades pel grup de treball (que les ha
de col·locar en un dels 3 blocs en funció de la seva disponibilitat i voluntat personal) es farà una votació. Cada persona podrà votar 8 candidats (4 dones i 4 homes), la meitat del bloc 1 i la meitat del bloc 2. El resultat de la votació
serà una llista de 10 persones ordenades de més a menys a suports.
La resta de la llista s’ordenarà a proposta del grup de treball, buscant seguir els criteris fixats. Finalment tota la llista
s’haurà de ratificar.
Grup de treball candidatura. El grup de treball encarregat de treballar la proposta de candidatura estarà formada
per un mínim de 5 persones de la Crida, a proposta de la Mesa i ratificada per assemblea.
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