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1. Presentació
Un any després de la constitució formal de l’espai polític unitari i agregador que representa la Crida per Sabadell ens
trobem amb un escenari de governabilitat de la ciutat. Aquest escenari no és casual, sinó fruit del treball intens i el
compromís polític de moltes persones. Atenent al salt qualitatiu i quantitatiu que ha fet el moviment en tots els àmbits es
fa imprescindible debatre sobre les tàctiques polítiques en l’àmbit institucional per assolir els objectius del moviment,
sense oblidar en cap moment que la força del moviment es basa també en continuar treballant i impulsant les lluites
des del carrer.
En aquest sentit, en els propers mesos és imprescincible iniciar un debat per aprofundir en les línies estratègiques que
vam establir a les ponències aprovades per l’assemblea de la Crida per Sabadell per tal de concretar-les i orientar el
conjunt del treball del moviment a l’assoliment dels nostres objectius polítics.

2. Situació actual
Després de les eleccions municipals del 24 de maig, a l’assemblea del 6 de juny vam debatre les “Qüestions estratègiques de l’escenari postelectoral” i vam fixar uns objectius polítics de ruptura i uns àmbits on materialitzar aquests
objectius:
· Nova economia: Totes les propostes de Sobirania Productiva del programa (Economia Social i Solidària,
finances cooperatives, re-empresa, municipalització...)
· Drets bàsics de ciutadania: Totes les propostes vinculades a les sobiranies Residencial, Energètica i Alimentària. Entenent que són els pilars per atacar l’emergència social des d’una perspectiva no mercantil i no
assistencial.
· Participació popular: Desenvolupant les propostes del programa relatives a la Sobirania Popular per obrir
nous espais d’intervenció política. Superant el model de Consells Consultius no vinculants que parteixen de la idea
interclassista de la societat.
L’Acord de govern i de cartipàs municipal actual entre ERC i la Crida per Sabadell ha comportat que les quatre regidores de la Crida per Sabadell assumeixin responsabilitats en els següents àmbits:
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· Tinència d’Alcaldia de Coneixement i Participació
Regidoria d’Esports
Regidoria de Participació
· Tinència d’alcaldia de Territori i Sostenibilitat:
Regidoria d’Urbanisme
Regidoria de sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes
Regidoria d’habitatge
· Regidoria de Drets Civils
(Joventut, Igualtat de gènere, diversitat sexual, immigració,..)
· Regidoria de Nova Economia i Recursos Humans
(Economia Social, Innovació, Organització, Informàtica,...)
Podem considerar que aquests àmbits de treball dins el govern municipal ens ofereixen la possibilitat de desplegar
el nostre programa polític de “Sobiranies” i l’Acord per a un Nou Govern a Sabadell. D’altra banda, no renunciem
a incidir també a través del diàleg i l’intercanvi de propostes en les àrees de govern que són responsabilitat d’ERC.

3. Escenaris de governabilitat
L’entrada de la Crida per Sabadell al govern de la ciutat implica la gestió política de l’administració pública. Per tant
l’acció de govern combina la gestió de molts aspectes propis del funcionament institucional (gestió de pressupostos,
personal, equipaments, aplicació legislativa, potestats disciplinàries,...) i l’acció política transformadora en aquells
àmbits on podem anar aplicant el programa (municipalitzacions, participació, gestió del territori, habitatge, drets
civils,...).
L’escenari polític al consistori és força fragmentat, amb 8 grups municipals. Aquesta situació política permet conformar
diferents majories. El simple fet de formar part del govern ja dóna un marge d’acció política per les mateixes capacitats
organitzatives i de gestió del govern. Però un govern en minoria necessita buscar suports per totes aquelles qüestions
importants que han de sotmetre’s a votació del Ple. És en aquest punt que hem de fixar l’estratègia actual de governabilitat. Hi ha propostes de ple que pel seu caràcter polític tot i estar en minoria podem aconseguir un suport a partir de
les mobilitzacions i la pressió popular (municipalitzacions, beques menjador,...) però hi ha altres aspectes molt tècnics,
com per exemple el Pressupost municipal, en el que és més difícil mobilitzar sectors concrets, però tanmateix la seva
aprovació pot ser cabdal per desenvolupar el nostre programa.

4. Opcions de govern actual
Aquest debat ha de permetre aprovar les opcions de govern que l’Assemblea de la Crida per Sabadell consideri
acceptables i quines han de ser les prioritats de manera que en una eventual negociació hi hagi un mandat clar de
l’assemblea. Passem a descriure les diferents possibilitats:
· Govern actual de Crida per Sabadell + ERC: Tenim 8 regidores de 27 (19 són a l’oposició). Això ens situa en un govern de coalició en el que de moment hi ha hagut força treball conjunt i un Acord de govern important.
Es pot valorar que hi ha hagut respecte i confiança política i molta voluntat d’acord i de desplegar el programa.
El principal escull és que per aprovar grans temes, tant del Ple, com de les empreses públiques es necessita una
majoria de 14 regidores i això pot implicar un govern molt més sotmès a pactes amb diferents forces i al que s’ha
anomenat la geometria variable. És a dir, en funció de quines qüestions es tracten aprovar-ho amb aquelles forces
que s’hi avinguin.
· Govern d’esquerres (14 regidores): Proposta de fer un govern format per ERC, Crida per Sabadell, Unitat
pel Canvi i Guanyem Sabadell. Després del primer ple municipal, en què l’oposició va fer majoritàriament una
estratègia de bloqueig, es va acordar obrir negociacions amb aquestes 4 forces per explorar aquesta possibilitat.
Aquesta opció té com a punt fort consolidar un govern amb majora que no necessiti de més suports per aprovar
qüestions. En les reunions exploratòries que hem fet, Guanyem Sabadell s’ha mostrat molt oberta a entrar a formar part del govern i UxC disposada a treballar-ho però amb un calendari més dilatat en el temps i després d’un
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treball comú per aprovar grans qüestions com les ordenances fiscals o els pressupostos. El risc d’aquesta aliança
és l’elevat nombre de forces que el configurarien i les diferències que hem tingut principalment amb UxC per la
no resolució del conflicte intern de Podemos. També hi ha esculls importants com el fet que Guanyem Sabadell no
accepta l’opció de 3 alcaldes i vol evitar donar l’alcaldia a UxC.
· Govern ERC, UxC, Crida per Sabadell (12 regidores): Va ser la principal opció que vam explorar durant la fase de negociacions i que no va ser possible finalment. A part de la discussió al voltant dels expedients de
Podemos, hi ha l’escull que Guanyem Sabadell és molt contrària a aquesta possibilitat i poden bloquejar l’acció
de govern encara més que en la situació actual de govern amb 8 regidores.
· Govern ERC, Crida i Guanyem (10 regidores): És una opció que fins ara no s’havia contemplat pel fet
que un cop superada la investidura, semblava més lògic buscar un escenari de majoria absoluta. Aquesta opció
permetria que per aprovar grans qüestions el govern només hagués de negociar amb una força política i poder
obrir un escenari de Govern + un acord d’estabilitat amb una força preferent, que podria ser fàcilment UxC. Com
a punts negatius, aquesta opció implicaria una remodelació del cartipàs per quedar tot i així lluny de la majoria
absoluta i es perdria control sobre els àmbits que quedessin en mans de Guanyem Sabadell
Més enllà dels elements que condicionen els diversos escenaris, no podem perdre de vista que la conformació de
majories en el si de la institució no es pot desvincular de l’estratègia d’aliances de treball en les lluites del carrer que
també caldria tenir en compte.
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1. Memòria i actualització del pressupost de 2015
Pel que fa al compliment del pressupost de 2015, les despeses han estat de pràcticament 30.000€, incloent la presentació i la campanya electoral. Segons el pressupost del 2015, tenim pendents d’execució partides per valor de
23.472,01€ com es pot veure en l’annex 1.
Per altra banda, ara mateix disposem de 16.912,84€, com es pot veure en l’annex 2. A més restem pendents de
què se’ns retornin 2991,11€ que vam ingressar a la CUP i no vam gastar de cara a la campanya de les municipals.
També estem pendents de percebre les subvencions per vots i representació degut als resultats de les últimes eleccions
municipals, que encara ens han de traslladar de quines quantitats es tracta.
Un cop havent passat les eleccions i tenim una previsió d’ingressos i despeses en base a l’annex 3 destaquem els
següents aspectes:
Pel que fa a les despeses, es preveuen d’aquí a final d’any, una despesa d’un total de 72.088,73€. D’aquests
7.116,72€ destinades a les tècniques de suport contractades a partir de l’1 d’octubre; 20.000€ destinades al retorn
dels préstecs de campanya, els 23.472,01€ pendents d’executar del pressupost (els que no s’executin d’aquests, aniran destinats a estalvi), 1500€ que anirien destinats a estalvi i 20.000€ (27,74% del total del pressupost) que anirien
destinats als projectes de retorn social dels quals es faria efectiva la seva despesa durant l’any 2016
Pel que fa als ingressos, es preveuen uns ingressos de 26.280€ provinents del grup municipal i de 30.043,97 provinents de les aportacions d’electes i càrrecs de confiança. En total 56.323,97, que juntament amb l’import pendent
de rebre de la CUP i l’import actual al compte sumen un total de 76.227,92€.

Document sobre economia · Setembre de 2015

4

PROPOSTA DE DOCUMENT
PER AL DEBAT EL 19 DE SETEMBRE
1.1. Compliment del pressupost ja aprovat
PENDENT D’EXECUTAR

CONCEPTE

UDS.

GRUPS/MESOS TOTAL

TOTAL ANUAL

DESPESA REAL

RESTA

GRUPS SOBIRANIES

7

150€

1.050€

1.050€

-171€

879€

GRUPS ZONA

10

150€

1.500€

1.500€

-262,5€

1.237,50€

SECRETARIAT I MESA

12

10€

120€

120€

0

120€

MANTENIMENT XARXES

1

700€

700€

700€

-78,08€

621,92€

ESPAI FISIC/INFRAESTRUCTURA

1

1.200€

1.200€

1.200€

-994,6€

205,40€

DISSENY GRÀFIC I EDICIÓ

1

5.000€

5.000€

5.000€

-3.586,12€

1.413,88€

APORTACIÓ CAV

1

1.000€

1.000€

1.000€

0

1.000€

PUBLICACIÓ IMPRESA
ORDINARIA

4

1.000€

4.000€

4.000€

-957,62€

3.042,38€

CAMPANYA DE PRESENTACIÓ

1

7.350€

7.350€

7.350€

-3.680,06€

3.669,94€

APORTACIONS CAMPANYES EXTERNES

1

2.400€

2.400€

2.400€

0

2.400€

DESPESES JURIDIQUES

1

4.000€

4.000€

4.000€

0

4.000€

CREACIÓ I PROGRAMACIÓ WEB

1

3.000€

3.000€

3.000€

0

3.000€

PRESSUPOST CAMPANYA
ELECTORAL

1

22.000€

22.000€

22.000€

-18.158€

3.841,33€

ALTRES

1

-1.959,34€

-1.959,34€

TOTAL

53.320€

23.472,01€

1.2. Tresoreria 2015 (fins el 7 de Setembre de 2015)
CONCEPTE

UDS.

GRUPS/MESOS TOTAL

TOTAL ANUAL

APORTACIONS DE PARTICULARS

1

18.290€

18.290€

18.290€

APORTACIONS DE L’ENTESA

1

25.000€

25.000€

25.000€

RETORN APORTACIONS CUP

1

-17.000€

-17.000€

-17.000€

PAGAMENT FACTURES

1

-9.324,47€

-9.324,47€

-9.324,47€

PAGAMENTS INTERESOS BANCARIS

1

-52,69€

-52,69€

-52,69€

TOTAL
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1.3. Previsió de despeses i ingressos pel 2015 actualitzades
CONCEPTE

UDS.

GRUPS/MESOS TOTAL

TOTAL ANUAL

PRESSUPOST PENDENT D’EXECUTAR

1

23472,01€

23472,01€

23472,01€

FIGURA

UDS.

SOU

IMPOSTOS

COST MES

COST ANY

TECNIC DE SUPORT ORGANITZACIÓ (1/2jorn)

1

891,82€

294,30€

1.186,12€

3.558,36€

TECNIC DE SUPORT COMUNICACIÓ (1/2jorn)

1

891,82€

294,30€

1.186,12€

3.558,36€

UDS.

COST MES

COST ANY

500€

500€

1.500€

CONCEPTE
ESTALVI

1

CONCEPTE

UDS.

GRUPS/MESOS TOTAL

TOTAL ANUAL

RETORN PRÈSTECS PERSONALS

1

10.000€

10.000€

10.000€

RETORN PRÈSTECS ENTESA

0,5

20.000€

10.000€

10.000€

CONCEPTE

UDS.

GRUPS/MESOS TOTAL

TOTAL ANUAL

RETORN SOCIAL

75%

1

15.000€

15.000€

15.000€

PROJECTES, ESTUDIS I PUBLICACIONS

20%

1

4.000€

4.000€

4.000€

ALTRES

5%

1

1.000€

1.000€

1.000€

TOTAL

72.088,73€

2. Proposta de Modificació del pressupost 2016
Desprès de les eleccions i analitzant la situació actual de la Crida i les seves necessitats, creiem necessari la modificació
d’algunes partides del pressupost aprovat. S’intenta respectar en tot moment l’import de les partides, tenint en compte
que desprès de l’experiència hem pogut valorar a la baixa algunes de les partides pressupostades anteriorment.
Fonamentalment les modificacions resideixen en dotar de més recursos als grups de sobiranies i de zona. Aquests augment el podem suplir amb la rebaixa de la partida de disseny gràfic, ja que entenem que tenint un tècnic de suport a
comunicació, moltes de les tasques compreses aquesta partida residiran directament a aquest tècnic. També ho podem
compensar amb la rebaixa de l’import de la campanya de presentació, que valorem sobre dimensionada.
Pel que fa a l’import total del pressupost, quedaria igual que l’anterior acceptat, a no ser per la necessitat d’incloure
una partida, referent a l’assessorament fiscal i laboral, valorada en 6.000€ anuals, fet que augmenta el pressupost
anual de 2016 a 37.320€.

3. Previsió pressupost 2016
Pel que fa a les despeses, es preveuen d’aquí a final d’any, una despesa d’un total de 126.531,38€. D’aquests
33.211€ destinades a les tècniques de suport contractades; 10.000€ destinades al retorn dels préstecs de campanya pendents, 37.320€ destinats al pressupost ordinari de l’organització, 6.000€ que anirien destinats a estalvi i
40.000€ (31,62% del total del pressupost) que anirien destinats als projectes de retorn social, que es farien efectius
durant el 2017.
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Pel que fa als ingressos, es preveuen uns ingressos de 52.560€ provinents del grup municipal i de 74.235€ provinents
de les aportacions d’electes i càrrecs de confiança. En total uns ingressos anuals de 126.795€.
3.1. Proposta de modificació de pressupost 2016
CONCEPTE

UDS.

GRUPS/MESOS TOTAL

TOTAL ANUAL

GRUPS SOBIRANIES

7

500€

3.500€

3.500€

GRUPS ZONA

10

500€

5.000€

5.000€

SECRETARIAT I MESA

12

10€

120€

120€

MANTENIMENT XARXES

1

700€

700€

700€

ESPAI FISIC/INFRAESTRUCTURA

1

1.200€

1.200€

1.200€

DISSENY GRÀFIC I EDICIÓ

1

1.000€

1.000€

1.000€

APORTACIÓ CAV

1

1.000€

1.000€

1.000€

PUBLICACIÓ IMPRESA ORDINARIA

4

1.000€

4.000€

4.000€

CAMPANYA DE PRESENTACIÓ

1

5.400€

5.400€

5.400€

APORTACIONS CAMPANYES EXTERNES

1

2.400€

2.400€

2.400€

DESPESES JURIDIQUES

1

4.000€

4.000€

4.000€

DESPESES ASSESSORIES

1

6.000€

6.000€

6.000€

CREACIÓ I PROGRAMACIÓ WEB

1

3.000€

3.000€

3.000€

TOTAL
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3.2. Previsió d’ingresos 2016
FIGURA GRUP MUNICIPAL

UDS.

INGRÉS

TOTAL MES

TOTAL ANUAL

GRUP MUNICIPAL

1

2.500€

2.500€

30.000€

REGIDORES

4

470€

1.880€

22.560€

FIGURA

UDS.

APORTACIÓ

TOTAL MES

TOTAL ANY

TINENT ALCALDE 100%

1

1.059,36€

1.059,36€

14.830,99€

TINENT ALCALDE 75%

1

837,70€

837,70€

11.727,85€

REGIDORA GOVERN 100%

1

935,53€

935,53€

13.097,38€

REGIDORA GOVERN 75%

1

701,53€

701,53€

9.821,40€

CÀRREC DE CONFIANÇA

1

884,19€

884,19€

12.378,71€

CÀRREC DE CONFIANÇA

1

884,19€

884,19€

12.378,71€

TOTAL

126.795,03€

3.3. Previsió de despeses 2016
CONCEPTE

UDS.

GRUPS/MESOS TOTAL

TOTAL ANUAL

PRESSUPOST APROVAT PER ASSEMBLEA

1

31.320€

31.320€

31.320€

FIGURA

UDS.

SOU

IMPOSTOS

COST MES

COST ANY

TECNIC DE SUPORT ORGANITZACIÓ (1/2jorn)

1

891,82€

294,30€

1.186,12€

16.605,69€

TECNIC DE SUPORT COMUNICACIÓ (1/2jorn)

1

891,82€

294,30€

1.186,12€

16.605,69€

UDS.

COST MES

COST ANY

500€

500€

6.000€

CONCEPTE
ESTALVI

1

CONCEPTE

UDS.

GRUPS/MESOS TOTAL

TOTAL ANUAL

RETORN PRÈSTECS ENTESA

0,5

20.000€

10.000€

CONCEPTE

UDS.

GRUPS/MESOS TOTAL

TOTAL ANUAL

10.000€

RECURSOS DESTINATS A FONS COOP57

15%

1

6.000€

6.000€

6.000€

RECURSOS DETINATS A FONS (ESTUDIS)

5%

1

2.000€

2.000€

2.000€

RECURSOS DESTINATS A RETORN SOCIAL

15%

1

6.000€

6.000€

6.000€

RECURSOS DESTINATS A RETORN SOCIAL

65%

1

26.000€

26.000€

26.000€

TOTAL
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1. Sobre el retorn social dels recursos econòmics de la Crida per Sabadell
Tal com vam acordar a la darrera ponència organitzativa de juliol del 2015 la Crida per Sabadell farà retorn de part
dels seus fons econòmics a les lluites i projectes socials de la ciutat.
Els recursos de retorn social s’establiran en 2 grans blocs, per una banda es farà una convocatòria per tal de dotar
d’ajuts econòmics a projectes que ho sol·licitin i per l’altra s’assignaran a fons específics.
Esmena 1. Eudald Griera
Addició: ‘Els diners destinats a Retorn Social es dipositaran al COOP57’
Com que són diners de poc moviment i estalvi durant l’any, amb intencionalitat social, crec que és oprtú
que mentre no se’n fa ús, serveixin el coop57 per tal de seguir impulsant projectes de transformació.

2. Convocatòria d’ajuts econòmics per a projectes socials
El gruix dels recursos (al voltant del 80% del total de cada convocatòria) és previst que es destini a projectes concrets
que es presentin a la convocatòria.
2.1. Periodicitat i convocatòria
Anualment s’obrirà la convocatòria d’una borsa de projectes per tal d’identificar-ne alguns i dotar-los de recursos
econòmics, fent així el retorn social de part dels fons que reb la Crida. Podran participar-hi entitats, col·lectius i agrupacions de persones.
Caldrà que les bases de la convocatòria siguin públiques abans de començar l’any pel qual es convoquin. El procés de
convocatòria mai serà inferior a dos mesos, de manera que les propostes puguin estar ben formulades i fonamentades
i el termini màxim per tancar aquest procés de presentació de candidatures serà de cinc mesos. Cada convocatòria
haurà d’establir el període de tancament aproximat a les seves bases i anunciar, pel mateix mecanisme que s’ha fet la
convocatòria inicial, el tancament d’aquesta amb una antelació mínima de quinze dies.
Les bases hauran de seguir aquest document marc i constar sempre el mecanisme de recepció de les propostes motivaDocument sobre retorn social · Setembre de 2015

9

PROPOSTA DE DOCUMENT
PER AL DEBAT EL 19 DE SETEMBRE
des que es facin des de col·lectius, entitats i agrupacions de la ciutat. Així com especificar els diners que es destinaran
en la convocatòria i els criteris avaluatius.
2.2. Selecció dels projectes a votació
Passat aquest termini una comissió analitzarà les propostes per garantir que compleixen els requisits i criteris establerts
a la convocatòria i n’exclourà els que que no els compleixin. Tots els projectes acceptats per la comissió podran ser
votats a través del lloc web que la Crida per Sabadell habilitarà. Els ajuts es concediran en relació a aquestes votacions (s’especificarà en més detall a les bases anuals).
Aquest lloc web s’habilitarà no sols per a la votació de les propostes, sinó per tal d’exposar els projectes en curs, els
objectius arribats i informacions rellevants que se’n derivin.
Aquesta comissió estarà formada per 1 persona de la mesa, 2 persones que formin part de l’espai de coordinació de
sobiranies, 2 persones que formin part de l’espai de coordinació de barris i 4 persones que formin part del teixit social
de la ciutat (independentment si són o no adherides de la crida).
Amb la primera convocatòria la mesa farà una proposta i en els 10 dies següents s’acabarà de tancar amb els òrgans
i entitats que puguin estar involucrats i es farà saber el nom de les persones que desenvoluparan aquesta tasca durant
tot l’any.
2.3. Presentació dels projectes
Cada proposta haurà d’incloure una presentació del projecte amb motivació, descripció, objectius, temporalització,
pressupost total del projecte i ajut que es demana, viabilitat econòmica del projecte i altres ajuts que s’han rebut
vinculats al mateix projecte. L’extensió de la mateixa es deixa a decisió de cadascú, demanant sempre capacitat de
síntesis. La comissió avaluadora podrà demanar més informació en cas que ho cregui oportú, així com descartar
aquells projectes sense concreció.
2.4. Criteris avaluatius dels projectes
Les característiques d’avaluació dels projectes s’hauran d’anunciar a les bases de cada convocatòria, però hauran
d’incorporar necessariament que existeixi una tasca social, que no es tracti d’un projecte aïllat, sinó que mantingui
relacions amb altres entitats i col·lectius de la ciutat, que tingui per objectiu ser part de la transformació social, inclogui
perspectiva de gènere i vinculada a la creació de treball. Tot i que l’àmbit d’actuació principal ha de ser Sabadell es
reconeixerà també projectes d’àmbit comarcal.
Resulta evident la coincidencia parcial d’objectius amb el que poden tenir les sobiranies i alguns dels diferents grups de
treball que hi ha la crida. De fet, és d’esperar que algun d’aquests projectes pugui nèixer d’aquestes mateixos espais,
però en cap cas s’avaluarà des de la comissió si les persones que sol·liciten l’ajut són adherides o no de la Crida per
Sabadell.
2.5. Votació dels projectes
Es portaran a votació telemàtica aquells projectes que millor s’hagin valorat des de la comissió encarregada i millor
encaixin amb les condicions econòmiques establertes. Dels projectes que es portin a votació s’ajudicaran per ordre de
votació en cadascuna de les categories.
2.6. Condicions econòmiques
En cap cas no s’atorgarà mai el 100% de les necessitats econòmiques per fer viable un projecte. El límit de col·laboració serà d’un 60% del total del pressupost del projecte. Tot i la voluntat de revitalització i transformació els projectes
han de demostrar capacitat d’autosostenibilitat més enllà de l’empenta inicial que pugui significar aquest ajut.
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Ajuts per convocatòria anual de la Crida per Sabadell (80%).
· Fins a un màxim del 15% del total de la convocatòria de retorn social (les quantitats vindran establertes pel pressupost anual i s’especificaran a la convocatòria). Ajuts entorn als 500€ (s’especificarà amb més
detall a la convocatòria anual) per a projectes socials. Aquest ajut es concedirà una única vegada i no es donarà
per a noves fases del projecte en següents edicions a no ser que es tracti de projectes derivats, la qual cosa haurà
de ser valorada per la comissió de seguiment.
Esmena 2. Eudald Griera
Addició: Afegir al final del paràgraf anterior: ‘Aquestes ajudes es revisaran i concediran trimestralment,
per tal d’afegir agilitat al retorn social’.
Crec que la majoria d’entitats i projectes, que necessitin 500€ moltes vegades no planifiquen a any vista,
i per tant hem de donar opcions a finançar i col·laborar propostes socials i culturals més espontànies o
conjunturals.
Comissió redactora ponència.
No s’accepta i passa a votació.
Explicació: s’ha tingut el debat a la mesa sobre el volum de feina que se’n deriva i sempre s’ha arribat a
la conclusió que hauria de ser un concurs anual. Per tant, es trasllada el debat a l’assemblea.

· Fins a un màxim de 65% del total de la convocatòria de retorn social.
Ajuts de més de 500€ i fins a uns 6.000€ anuals (s’especificarà amb detall a la convocatòria anual).
Aquests ajuts hauran d’incorporar altres aspectes d’estabilitat que demostrin que el projecte té solidesa i possibilitats de ser un element de transformació més enllà de l’ajut puntual.
Aquests ajuts es poden arribar a demanar fins a 3 convocatòries diferents i han de significar com molt el 60% de
la despesa total i també anual i tindran un seguiment per part de la comissió.
Ja que les condicions de cada convocatòria no se sabran fins a la publicació de la mateixa, tot i poder-se presentar
en més d’una convocatòria, cada edició s’avaluarà individualment i en relació a la resta de projectes presentats.
2.7. Ajuts deserts
La comissió de gestió podrà decidir que quedi sobrant part dels ajuts que estaven previstos a concedir. En cas que això
succeeixi s’afegirà al fons local de Coop57 i en cap cas quedarà com a romanent de la Crida.
2.8. Seguiment i requeriment
Per tal de rebre l’ajut caldrà signar un acord entre la Crida i els sol·licitants conforme l’ajut queda vinculat al seguiment
del projecte presentat. En cas que aquest acord no es complís la Crida es reserva el dret a sol·licitar el retorn de l’ajut,
anunciar l’incompliment pel web i a prendre mesures legals per tal de fer efectiu el retorn, ja que ha no es tracta de
regals o premis sinó d’un compromís de transformació social que cal fer efectiu, dins els termes de cada projecte.

3. Recursos destinats a fons
3.1. Recursos destinats a fons (20%).
· Fins a un màxim de 15% del total de la convocatòria de retorn social.
Fons de coop57 local a Sabadell. Donat que es comparteixen objectius de transformació social i es tracta de
linies de treball diferents es creu oportú destinar una part dels fons a incentivar aquest node local de coop57.
Evidentment es tracta d’una tasca que caldrà desnvolupar no sols per la Crida sinó amb col·laboració a coop57.
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La gestió d’aquest fons, però,no quedaria a decisió de la Crida.
· Un 5% del total de la convocatòria de retorn social.
Fons de suport destinat a col·laborar amb mobilitzacions socials diverses, com poden ser vagues, caixes de resistència, campanyes solidàries, etc. Aquestes, per una qüestió d’agilitat i urgència, s’assignaran des de la mesa i
es donaran a conèixer a tota la militància.
Esmena 2. Eudald Griera
Substitució de tot el paràgraf Anterior per : ‘Fons per a l’impuls d’eines d’estalvi i finançament de l’Economia social. des de grups locals d’estalvi, a l’impuls i arrelament del COOP57 a la comarca o la ciutat.’
El coop57 és una eina autònoma que no condiciona el seu creixement a una qüestió de fons, i rarament
sectorialitza el seu finançament. Si això hi sumem que existeixen altres eines d’estalvi i finançament més
àgils i que poden ser embrió de noves propostes locals crec que cal facilitar processos no marcar ritmes
a altres entitats.
Comissió redactora ponència.
No s’accepta i passa a votació.
Explicació: s’ha tingut el debat a la mesa sobre el volum de feina que se’n deriva i sempre s’ha arribat a
la conclusió que hauria de ser un concurs anual. Per tant, es trasllada el debat a l’assemblea.

4. Avaluació del conjunt
Entre edicions tot valorant com han funcionat aquests mecanismes de retorn social, caldrà considerar si seguim fent-ho
de la mateixa manera. Els canvis que es proposin hauran de passar per l’assemblea general de la Crida.

5. Especificats per a la primera convocatòria (amb caracter excepcional)
La convocatòria del 2016 vindrà condicionada per l’inici del mandat al juny del 2015 i caldrà tenir en compte respecte la possible previsió respecte d’altres anys que el sou dels regidors, part dels recursos que es reben com a Crida, no
s’ha establert fins juliol del mateix any.
A més a més per aquesta edició caldrà muntar certa infrestructura per garantitzar la participació en la selecció dels
projectes, el seguiment i transparència dels mateixos, que pot suposar unes despeses que redueixin la partida pressupostada.
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