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A les portes del darrer any de mandat, iniciem el procés de debat del 2018 que ens ha de dur a valorar
la situació actual, la tasca realitzada fins el moment i les propostes i projectes estratègics pels propers
anys i cicle electoral.
En aquest sentit, plantegem iniciar el debat amb dues assemblees, una primera de caire més tècnic, i
una segona de debat més estratègic per asseure les bases del treball de la Crida en els propers anys i
poder començar, al llarg del 2018, a desplegar una nova fase del projecte polític de la Crida per Sabadell.
En aquest sentit, en aquesta primera assemblea, abordarem aspectes claus com la dotació econòmica,
l’espai de cures dins l’organització, el proper Retorn Social (que ja serà la tercera edició) i quin és el
model d’alcaldia que volem com a organització (ara sí fruit de l’experiència i també del debat).
És per això que us emplacem a debatre els documents, esmenar-los i participar d’aquestes properes
assembles que sense dubte seran claus per tal de treballar la nostra organització.
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CALENDARI
35

x
x
x
x

12 de gener: enviament dels documents a les adherides
Fins el 23 de gener: presentació d’esmenes
24 de gener: enviament dels documents amb les esmenes incorporades
27 de gener: Assemblea General
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ORDRE DEL DIA
45

50

1. Presentació de la Mesa i inici de l’assemblea
2. Debat d’esmenes i aprovació del pressupost 2018 (DOCUMENT 1)
3. Debat d’esmenes i aprovació del document del Retorn Social (DOCUMENT 2)
4. Debat d’esmenes i aprovació del document de model d’alcaldia (DOCUMENT 3)
5. Presentació del pl de treball de cures dins l’organització (DOCUMENT 4)
6. Altres punts (sense document)
6.1 Votació i aprovació de les noves portaveus de la Crida
6.2 Votació i ratificació d’adhesió a la CUP-CC
6.3. Novetats cas Cal Balsach
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DOCUMENT 1: PRESSUPOST 2018
1.1 PROPOSTA DE PONDERACIÓ DE SOUS DELS I LES ELECTES, CÀRRECS
EVENTUALS I ALLIBERATS/DES
L’assemblea anterior es va plantejar la possibilitat de fer una modificació de sous dels electes en base a
algunes ponderacions que recollissin criteris socieconòmics personals i familiars.
Finalment s’ha seleccionat aquells mateixos que estableix la CUP, amb la diferència que la CUP els aplica
sobre el sou en brut i nosaltres els aplicaríem sobre la nostra base establerta que és en net.
Els criteris són els següents:
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El sou net seran 2,5 vegades SMI i podrà ser ampliat segons la situació familiar en relació als següents
criteris (taula).
- Persones a càrrec de l’assalariada. Ascendents o descendents. En cas que hi hagi una o més 		
persones a càrrec de l’assalariada es ponderarà el sou en 1,1.
- Persones a càrrec amb situacions de dependència. En cas que hi hagi una o més persones a 		
càrrec de l’assalariada amb situacions de dependència es ponderarà el sou en 1,2.

35

- Nucli familiar amb tots els seus membres en situació d’atur. En cas que tots els membres del 		
nucli familiar es trobin en situació d’atur es ponderarà el sou en 1,2.
40

- FamÍlies monoparentals. En que l’assalariada formi part d’una famÍlia monoparental es 		
ponderarà el sou en 1,1.
Aquest salari net no podrà superar mai el sou net màxim de 3,5 vegades el SMI.
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1.2 TANCAMENT 2017*
* Moltes de les informacions estan explicades de forma concisa. Davant de dubtes concrets tan podeu ferlos arribar en format d’esmenes com intentarem resoldre’ls presencialment. En qualsevol cas, recordeu que
els pressupostos també es troben subjectes a esmenes i que són importants de cara al desenvolupament de
les nostres activitats polítiques

El tancament de 2017 és temporal ja que falta fer alguns pagaments dels quals s’ha fet una previsió
aproximada. El dia de l’assemblea es projectarà el definitiu, per tant poden haver algunes diferencies.
Aquelles partides en negreta es troben explicades més endavant.
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Els projectes són campanyes que es fan des de la Crida. L’únic previst amb nom al pressupost era el
Projecte 1 que és la part tècnica de retorn social. S’havia fet una previsió de 5.000 euros i s’ha superat
en 6.113. Aquest augment es deu a un increment de totes les partides incorporades, un pèl més de
despeses de personal de les previstes, el material de difusió, augment del previst (previ a pressupost)
del sistema de votació i altres despeses no previstes.
Per propers projectes es valora que es faci una estimació prèvia de les despeses que aquest generarà
abans de posar-nos-hi.
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La resta de projectes corresponen Projecte 2 a la campanya de Serveis Públics i Projecte 3 a la difusió
de la Caserna.
45

Les parts a passar a assemblea seran el pressupost de 2018
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Secretariat i mesa era una partida prevista per algun material que fos necessari i aigua per les reunions,
aquesta partida però ha acabat fent de calaix de sastre de despeses derivades d’assemblees (documents
i ludoteca), menús de convidats, materials de paradetes. Per següents anys quedarà desglossada.
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Retorn social: No s’ha executat la partida addicional de projectes que havia d’assignar la mesa, cal però
valorar que els diners dedicats a Projecte 1 s’hi suma el total que vam dir que destinaríem. En tot cas, en
caldrà una valoració crítica des de la comissió de retorn social per properes edicions.
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Quotes: No s’ha arribat a executar quotes.
20

Butlletí: està pendent de fer-se encara.
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Assessorament i despeses d’infraestructures: Aquesta despesa no estava prevista inicialment per
pressupost i va ser acceptada per la mesa. En el dia a dia del grup hi ha moltes activitats de suport i
d’infraestructures que es donen des de la crida al grup i es va considerar que calia ser compensat. Si es
creu necessari es poden elaborar memòries per tal de justificar-les.
Ingressos
Els ingressos previstos d’electes eren molt més alts del que realment han estat, però no perquè manquin
ingressos. Cal revisar com es va fer el càlcul per tal de no repetir errors.
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L’estalvi acumulat (i apartat) per Crida 2016/2017 (el 2015 va anar tot a retornar préstecs) és de 12.000
euros.
40

El romanent aproximat de Crida 2017 és de 6.000 euros.
El romanent aproximat de Grup Municipal és de 47.000 euros.
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1.3 PRESSUPOST 2018*
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* Cal recordar que els diners del grup municipal tenen normativa específica i no es poden fer servir per qualsevol cosa,
només per aquelles qüestions relatives al grup que no siguin la contractació de personal al grup ni impliquin augment
de patrimoni.
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* Tot i que consta una partida d’alcaldia al pressupost de 2018 manca preveure aquelles despeses derivades de
l’activitat de l’alcaldia que causen un greuge econòmic al regidor que ocupa l’alcaldia. Seria convenient fer una
estimació mensual de quines poden ser les despeses per tal de no incloure’ho com donacions. I en tot cas, si s’estima
i no cal fer la donació tampoc cal que aparegui la partida dins el pressupost de la crida.
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Personal: Increment del 4% del SMI previst
40

Assessoria: S’està pagant una gestoria conjunta com a Crida i GM, s’està parlant amb la gestoria per
veure el 2018 quina part pot anar a grup.
Retorn social: A mínims

45

50

55

Assessorament grup: Aportació mensual (12) del grup a Crida per compensació de les despeses
d’assessorament proporcional que es destinen a grup municipal així com lloguers i d’altres que puguin
sorgir del dia a dia i que en realitat formin part de l’activitat del grup municipal.
Estalvi: La previsió havia de ser de 6.000 per poder tenir estalvi com a Crida.
Ingressos per electes: Cal recordar que disminueixen per l’augment del SMI del sou de les regidores i
eventuals i que hi ha un eventual menys. El càlcul està realitzat preveient que s’aprovi la ponderació de
sous.
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Quotes: Recordem que són voluntàries i aquesta xifra és en base a l’agregat de què alguns membres
van dir que voldrien aportar. És necessari executar-les i cal crear una mini comissió per compartir les
tasques derivades inicial que són altíssimes. També és necessari garantir que aquestes quotes podran
ser tingudes en compte com aportacions a partits polítics i assegurar que en donem compte tal com
pertoca.
Romanent GM: Com es pot observar i ha un gran romanent que a l’afegir-se al pressupost sembla que
no hi hagi cap problema en tenir més despesa. Cal recordar que els diners del grup no es poden fer servir
per qualsevol cosa. No obstant aquest romanent permetria fer moltes més activitats que poguessin
estar vinculades al grup municipal. Es valora però que totes elles tinguin una previsió econòmica prèvia
i per tant puguem garantir que es paguen des de grup i no acabin suposant un increment de despesa
a crida organització.
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DOCUMENT 2: 3a EDICIÓ DEL RETORN SOCIAL
Després de dues edicions del Retorn Social que han suposat la participació de més de seixanta projectes,
la dotació econòmica a aquests de vora 50.000€ i més de 2.000 votacions encarem la tercera edició del
Retorn Social.
En aquesta, podríem optar per mantenir el model a ajudes a necessitats i projectes diversos de la ciutat
o plantejar una nova proposta per donar-li un nou gir al projecte del Retorn Social que aprofundeixi en
l’element de transformació social i d’impuls de projectes transformadors.
Així doncs, en aquest camí, es plantejarien les següents propostes per a la Tercera Edició del Retorn
Social:
Primera: mantenim el model, reformem i ampliem si cal alguns criteris i intentem cercar maneres de
millorar la participació tant de projectes com de votacions.

x
25

Segona: mantenim un model similar però plantegem una temàtica concreta, que en aquest cas seria
que la proposta girés entorn l’emergència residencial, i per tant centrem el retorn social en projectes en
aquest sentit.

x
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Tercera: generem conjuntament amb entitats, col·lectius i persones un projecte de Retorn Social «ad
hoc» en el marc de l’emergència residencial amb l’objectiu concret d’habilitar a la Caserna en el proper
any un petit parc d’habitatges autogestionats per tal de donar suport a l’emergència residencial.
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El tercer model, suposaria posar-nos a treballar, des de l’aprovació en assemblea, en la configuració d’un
espai de treball entre organització- Crida, sobiranies i col·lectius i entitats, per tal de desenvolupar el
projecte de reforma d’habitatges de la Caserna, veure la gestió, la tasca que s’hi podria fer, etc.

x

Primera i segona proposta
45

Els dos primers models, suposarien mantenir el «sistema clàssic» d’obertura de terminis, presentació de
projectes, votacions populars, etc.
50
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Bàsicament es tractaria d’adaptar el calendari, veure si incloem alguna base temàtica concreta o de
concreció d’una part del destí dels diners a través dels criteris i aleshores posaríem en mans de col·lectius
i entitats les propostes i projectes que es presentessin.
Així doncs, si aprovem aquesta proposta senzillament caldria definir si implementem un nou criteri,
afinem una part dels diners respecte la temàtica de l’habitatge i anar endavant en funció del pressupost
i calendari seguint en la mateixa línia que hem treballat fins al moment.
DOCUMENT 2 · Gener de 2018
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Tercera proposta
A nivell econòmic:

10

En aquesta, caldria definir molt bé la suma total de diners, el concepte, si mantenim la donació a través
del Coop57 i com es pot realitzar, la base legal i jurídica de tot plegat, etc.
A nivell intern de Crida

15

Caldria aprovar de forma molt clara el projecte concret, la gestió d’aquest i amb quin criteri es decideix
realitzar aquesta dotació econòmica, quina dotació exacta es fa, quins mecanismes de control s’empren,
a qui es fa aquesta donació, etc.
20

A nivell públic
Caldria explicar molt bé i de forma clara i transparent la donació, el projecte, perquè es fa, etc.
25

A nivell organitzatiu del projectes

30

Caldria que prèviament a l’aprovació de la donació i del projecte hi hagués un projecte molt clar i definit,
uns subjectes molt clars tant en l’impuls del projecte, l’elecció d’aquest així com la gestió posterior en
haver finalitzat aquest projecte.
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DOCUMENT 3: MODEL D’ALCALDIA
L’alcaldia ha de ser una eina que permeti accelerar i impulsar accions concretes per respondre des
del primer moment a les greus dificultats que viuen els sectors més empobrits. No podem quedar
impassibles enfangats en debats procedimentals, hem de resoldre com ningú.
L’alcaldia és un càrrec de màxima responsabilitat i pel que hem pogut veure aquests dos anys és
reconegut entre la plantilla i la societat com a tal.

3.1 Relat de l’obra de govern
20

Hem de ser capaces de desplegar i comunicar l’estratègia de ciutat. Generar una idea de ciutat i un
lideratge d’aquesta que superi les inèrcies partidistes i aporti novetats a la ciutat.
25

Prioritats polítiques de l’alcaldia:

30

El nostre pas per l’alcaldia ha de deixar una petjada positiva que ningú pugui oblidar. És a dir, la gent,
quan pensi en l’alcaldia de la Crida ha de recordar els 2 aspectes més importants que hagin tingut més
impacte. Aquests elements han de generar un canvi i un transformació en la qualitat de vida de les
persones incidint de forma real en la vida diària de la gent. Per aquest motiu hem d’establir una sèrie de
prioritats que hauran de ser claus i hauran de passar sí o sí en els propers dos anys.

35

x

Posar al servei dels barris el poder de l’alcaldia i mitjançant aquesta establir-ho com a prioritat del
govern.
- Descentralització de l’actuació municipal.
- Desenvolupament de Plans d’Intervenció Comunitària.

x

Accelerar el desenvolupament de les polítiques d’habitatge de l’Ajuntament.

x

Recuperar els serveis públics externalitzats. (Fer bandera de la Guerra de l’Aigua)

x

Intervenció prioritària sobre el col·lectiu jove: Laboral, habitatge, social i cultural.

x

Esdevenir la punta de llança de l’economia social del Vallès (generant un espai referent a al ciutat).

x

Generar activitat cultural pròpia a tots els barris. Especialment als territoris d’intervenció prioritària.

x

Canviar el paradigma de la mobilitat a la ciutat: Transport públic, vianants i bicicleta.

x

Posar al centre de tota acció política la perspectiva de gènere.
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3.2 Actuacions inicials
Hem de donar resposta des del primer minut a aquelles reivindicacions socials que avui es plantegen a
la ciutat i accelerar-ne la solució en els primers mesos per tenir des del primer moment una certa carta
de serveis que ens doni marge davant els problemes de més difícil solució.
S’elaborarà un llistat d’actuacions prioritàries urgents que ens comprometem a aplicar de manera
immediata i que han de tenir efectes en diferents punts del territori.

3.3 Què fer
20
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30

Som conscients que aquesta ciutat té un problema gravíssim fruit de la dinàmica “normal” de prioritzar
els centres de poder per davant de la perifèria. Aquest govern no ha superat aquesta inèrcia i ara tenim
una gran oportunitat per invertir la dinàmica. Hem de descentralitzar l’acció política, malgrat sabem
que això ens comportarà crítiques i menyspreus per part dels sectors que no siguin prioritzats. Cal que
identifiquem i calendaritzem els punts prioritaris d’acció i que l’alcalde s’hi comprometi, que es trobi
amb la gent i precipiti els esdeveniments.
Alguns dels elements que són fonamentals per aquest canvi són:

35

Canvi d’enfocament de forma territorialitzada: visita als barris de manera proactiva, no de manera
reactiva quan sorgeixen conflictes. Cal planificar aquestes visites i implicar diferents agents de cada
barri amb la voluntat d’anar a escolar i a establir debat, no a imposar. En cada trobada caldrà fixar-ne la
següent comprometent-se a fer el retorn de les diferents actuacions i establir canals d’interlocució àgils
i transparents.

40

x

x

Canvi d’enfocament de forma sectoritzada: relacionar totes les actuacions previstes que formen part
del pla d’actuació i establir la seva planificació i calendarització.
Definició d’actes públics en què cal participar: tot i saber que l’agenda s’haurà de decidir cada
setmana en funció de les diferents disponibilitats, és important tenir espais per debatre si cal assistir a
actes concrets pel fet que siguin organitzats per sectors que no ens són gens afins. Cal tenir en compte la
dimensió social dels actes, el caràcter institucional i també si hi ha una lectura ideològica. Quan decidim
que no volem participar en un acte caldrà valorar si es comuniquen públicament els motius.

x
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3.4 Espai de representació
Volem exercir el rol de l’alcalde de manera compartida, sense renunciar en cap cas a aquesta figura, però
traslladant un lideratge compartit amb la resta de la Crida i del govern municipal. Som conscients de les
dificultats per buscar un equilibri en un govern multipartit i on hi ha nivells de dedicació molt diferents,
però volem reforçar els espais de representació vinculats a cada regidoria. Sovint l’acompanyament de
l’alcalde als regidors que han estat treballant un tema ha de ser un element de reforç i legitimació de
l’acció que es presenta, no tant de protagonisme, sinó de traslladar que és una acció de govern. En tot
cas, l’alcalde ha de ser present a totes les rodes de premsa sobre temes estratègics de ciutat.
També hem de jugar un rol en espais supramunicipals, especialment per reforçar el nostre compromís
amb les prioritats polítiques que ens hem fixat. No obstant, aquesta agenda sovint ens ve donada des
d’altres institucions o col·lectius i ens hi haurem d’adaptar.
Ens cal generar alguns espais de reflexió per fer el seguiment de les nostres apostes i també per decidir
alguns temes que puguin ser més sensibles. Per exemple, caldrà valorar en funció de les circumstàncies
concretes, però en principi no participarem en actes o activitats organitzades per entitats bancàries,
grans empreses o cossos de seguretat, ni en actes on participin autoritats estatals.

30

3.5 Relació amb l’oposició

40

Caldria recuperar un cert marc de cordialitat amb l’oposició per trencar el bloc unitari que sovint es
produeix al Ple. La base d’aquest nou marc ha de ser la informació, tant de temes puntuals com per
integrar-los en els debats de temes clau de ciutat per tal que tinguin l’opció a participar en el procés
de gestació dels acords. En aquest sentit, seria convenient protocolitzar les comunicacions internes i
establir unes pautes que pugui aplicar el conjunt del govern.

45

3.6 Executiu municipal
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Des de l’alcaldia tenim la responsabilitat de marcar els tempos del govern. Cada regidoria ha de fer la
seva feina i des d’alcaldia s’ha de contemporitzar discretament. Ara bé, l’alcaldia s’ha d’implicar totalment
en aquelles intervencions que considerem estratègiques i ho ha de fer generosament amb el regidor o
regidora que en tingui les competències en el moment i manera d’exposar-ho públicament.
L’estil de comandament s’ha de basar en el coneixement de la feina que fa tothom, som un equip i per
tant cal coordinar-se i planificar les diferents accions. Hem de fer possible la cohesió del govern sense
abandonar els nostres principis i prioritats i definir quines guerres volem jugar fins al final.
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Alguns elements que han de caracteritzar aquest estil són:
10

Rendició de comptes dels regidors i regidores a les reunions de govern d’acord amb la calendarització
del Pla de mandat i altres plans d’actuació.

x

Definició d’ordres del dia de les reunions de govern i de tinents d’alcalde des de l’alcaldia, treballar
per fer reunions eficients i útils
x

15

x
20

Incorporar a les reunions ordinàries el seguiment de polítiques prioritàries del govern

Instaurar reunions de govern quinzenals de caràcter deliberatiu per abordar debats que no es poden
resoldre a les reunions ordinàries, que seran de caràcter executiu.
x

Establir accions per tal que el govern ampliï el seu coneixement sobre la ciutat, sigui amb visites als
barris i/o compartint la informació per tal que tot el govern conegui la realitat del territori.

x
25

30

*Per tal de poder arribar als nostres objectius creiem necessari que els assessors estiguin a alcaldia i
tinguin un contacte directe, d’aquesta manera es proposa la figura d’un nou assessor que dependria
de la CRIDA i que fos assessor polític de l’executiu municipal, entenent aquesta figura com la del
padrí alliberat que faci un acompanyament al conjunt de regidores de la Crida.
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ANNEX: TEMES PER POSAR-HI LA BANYA COM A PROJECTE DE CIUTAT
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1 – Els barris, descentralització dels projectes:
4Intervenció comunitària versus participació
4Millores en la qualitat de vida (espai públic i activitats socials)
4Eix de joventut
4Cohesió (treball escoles baixa demanda, etc)
2 – L’habitatge
4Construir i dinamitzar habitatge públic
4Mobilitzar el parc privat d’habitatges
4Masoveria urbana
3 – L’emergència social
4 – La gestió pública
4Creació d’una empresa de serveis públics
4Internalitzar el servei de recollida de residus i neteja viària
4Estudis per conèixer l’estat dels serveis i estudiar-ne la municipalització
5 – La ciutat dels Parcs
4Nou Parc de les Aigües
4Urbanització del Parc del Nord
4Renovar el Parc Catalunya
4Impulsar xarxa verda a través del Parc Fluvial del Ripoll

40

45

6 – L’Àrea metropolitana del Vallès
4Propostes per generar una centralitat al Vallès
4Parc agrari
4Impulsar la formació postobligatòria (cicles formatius, universitats)
4Reivindicar infraestructures sostenibles
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DOCUMENT 4: CURES DINS L’ORGANITZACIÓ
Des de la comissió sortint de l’assemblea del juliol passat per seguir treballant el tema de cures hem
dedicat un temps a pensar quins són els mecanismes que podríem desenvolupar per implementar les
qüestions proposades i com fer que el debat sigui més profund.
La proposta és contactar amb algun col·lectiu per a que faci un assessorament a l’assemblea pel que fa
a cures, però especialment a la gestió del grup municipal tant pel que fa a Rols, tasques, prioritzacions,
col·laboracions, etc.

20

La idea és que aquesta entitat ens faci un assessorament extern per tal de fer una avaluació i ens ajudi
a trobar aspectes realistes de millora. S’ha contactat amb “Fil a l’Agulla” per tal de valorar i elaborar una
proposta que passaria per diverses trobades amb la gent del grup municipal durant el primer trimestre
del 2018 i per una assemblea extraordinaria monogràfica per tota la militància.

25

S’informarà a l’Assemblea General sobre el pressupost i detalls que ens han proposat des d’aquest
col·lectiu.

30

A part d’això, i a falta de rebre valoracions de millora, s’implementarà també una petita enquesta per tal
de valorar qüestions de participació interna a les assemblees de la Crida. L’enllaç es farà arribar a cada
assemblea.
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