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Document 1: Situació econòmica, propostes i organització
interna

1.1- Explicació sobre l’estat de compliment del pressupost del 2016
1.2- Proposta de pressupost del 2017
1.3- Proposta de Retorn Social pel 2017
1.4 - Ratificació de les persones integrants de la mesa, grup municipal ampliat, comissió de
codi ètic i càrrecs de la Crida
1.5- ANNEXOS

1.1 Explicació sobre l’estat de compliment del pressupost del 2016
A tall informatiu, us traslladem i us presentem l’estat de les partides que vam preveure
de cara al pressupost del 2016, el grau de compliment que hi ha hagut i les previsions
fins al tancament d’any.
En el quadre següent podeu observar les previsions i el grau de compliment:

PREVISIÓ

REAL

PENDENT D'EXECUCIÓ

GRUP MUNICIPAL

30.000,00 €

30.000,00 €

REGIDORES

22.560,00 €

22.560,00 €

TINENT D'ALCALDE

14.830,99 €

5.460,00 €

5.460,00 €

TINENT D'ALCALDE

11.727,85 €

10.920,00 €

1.890,00 €

REGIDORA DE GOVERN

13.097,38 €

10.920,00 €

3.512,80 €

REGIDORA DE GOVERN

9.821,40 €

10.920,00 €

5.920,00 €

CÀRREC DE CONFIANÇA

12.378,71 €

10.920,00 €

-6,29 €

CÀRREC DE CONFIANÇA
PARTIDES NO CONTEMPLADES

12.378,71 €

10.920,00 €

3.938,60 €

0,00 €

10.855,47 €

126.795,04 €

123.475,47 €

SUBVENCIÓ ELECTORAL

8.760,00 €

29.475,11 €
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Quadre 1: previsió d’ingressos grau de compliment del pressupost del 2016
Tot seguit es mostren la previsió de despeses respecte al grau de compliment:

PREVISIÓ

REAL

PENDENT D'EXECUCIÓ

GRUPS SOBIRANIES

3.500,00 €

1.542,09 €

GRUPS ZONES

5.000,00 €

500,00 €

SECRETARIAT I MESA

120,00 €

0,00 €

MANTENIMENT XARXES

700,00 €

72,10 €

ESPAI FISIC/INFRAESTRUCTURA

1.200,00 €

3.110,51 €

DISSENY GRÀFIC I EDICIÓ

1.000,00 €

0,00 €

APORTACIÓ CAV

1.000,00 €

0,00 €

PUBLICACIÓ IMPRESA ORDINARIA

4.000,00 €

15.000,00 €

CAMPANYA PRESENTACIÓ

5.400,00 €

8.424,90 €

APORTACIONS CAMPANYES EXTERNES

2.400,00 €

590,00 €

DESPESSES JURIDIQUES

4.000,00 €

0,00 €

DESPESSES ASSESSORIES

6.000,00 €

5.921,95 €

CREACIÓ I PROGRAMACIÓ WEB

3.000,00 €

0,00 €

TECNIC DE SUPORT ORGANITZACIÓ

16.605,69 €

10.251,19 €

1.517,54 €

TECNIC DE SUPORT ORGANITZACIÓ

16.605,69 €

18.240,89 €

3.031,80 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

RECURSOS DESTINATS A FONS COOP57

6.000,00 €

0,00 €

RECURSOS DESTINATS A FONS (ESTUDIS)

2.000,00 €

0,00 €

RECURSOS DESTINATS A RETORN SOCIAL

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

RECURSOS DESTINATS A RETORN SOCIAL
PARTIDES NO CONTEMPLADES

26.000,00 €

26.000,00 €

26.000,00 €

ESTALVI
RETORN PRESTEC ENTESA

DESPESSES BANCARIES

147,83 €

HISENDA

729,76 €
126.531,38 €

112.531,22 €

15.000,00 €

1.012,20 €

58.561,54 €

Quadre 2: previsió de despeses i grau de compliment de 2016
Pel que fa a les despeses, es pot observar que hi ha hagut importants variacions
respecte les previsions realitzades que pràcticament s’equilibren fruit de l’augment
d’algunes partides no previstes i de la reducció d’altres partides previstes.
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1.2 Proposta de pressupost del 2017
En base al grau de compliment del pressupost del 2016 i a les prioritats i projectes de la
Crida, tot seguit presentem la proposta de pressupost de cara al 2017 per tal que pugui
realitzar-se un debat inicial, realitzar esmenes, etc.

PREVISIÓ
GRUP MUNICIPAL

30.000,00 €

REGIDORES

22.560,00 €

TINENT D'ALCALDE

10.920,00 €

TINENT D'ALCALDE

10.920,00 €

REGIDORA DE GOVERN

10.920,00 €

REGIDORA DE GOVERN

10.920,00 €

CÀRREC DE CONFIANÇA

10.920,00 €

CÀRREC DE CONFIANÇA

10.920,00 €
118.080,00 €

Quadre 3: proposta de previsió d’ingressos en el pressupost del 2017
GRUPS SOBIRANIES
GRUPS ZONES
SECRETARIAT I MESA
MANTENIMENT XARXES
ESPAI FISIC/INFRAESTRUCTURA
PUBLICACIÓ IMPRESA ORDINARIA
CAMPANYA PRESENTACIÓ
APORTACIONS CAMPANYES EXTERNES
DESPESSES ASSESSORIES
TECNIC DE SUPORT ORGANITZACIÓ
TECNIC DE SUPORT ORGANITZACIÓ
ESTALVI
RETORN PRESTEC ENTESA
RECURSOS DESTINATS A RETORN SOCIAL
RECURSOS DESTINATS A RETORN SOCIAL
PARTIDES NO CONTEMPLADES
DESPESSES BANCARIES
HISENDA

PREVISIÓ
3.500,00 €
3.500,00 €
120,00 €
300,00 €
2.400,00 €
15.000,00 €
5.400,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
17.160,00 €
17.160,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
26.000,00 €
200,00 €
1.000,00 €
121.740,00 €

Quadre 4: proposta de previsió de despeses en el pressupost del 2017
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1.3 Proposta de Retorn Social pel 2017
1.3.1 Valoracions sobre el Retorn Social d’enguany, 2015-2016
Amb la participació de 8 entitats al grup de seguiment, vora una trentena de projectes
presentats i més de 900 persones que han votat en el procés de participació popular,
podem concloure que la primera edició del retorn social de la Crida per Sabadell ha estat
molt positiva.
La implicació tant de les entitats en el grup de seguiment del retorn social, com en
presentar projectes, com la participació popular en votar-los ha anat força bé.
A nivell intern, també es valora positivament el funcionament de tot plegat, els
processos de preparació i votació, etc.
En general doncs, es pot concloure que aquesta primera edició ha estat un èxit. Cal però
seguir treballant i millorar molts aspectes tan pel què fa a l'organització interna, com al
treball de difusió extern, etc...
- Desenvolupament de la proposta de Retorn Social
La proposta general de retorn social, es va desenvolupar en termes econòmics a través
de la idea aprovada en assemblea general de la Crida de què vora un terç dels ingressos
de l'organització havien d'anar destinats a retornar-los al carrer, potenciant col·lectius,
lluites i entitats. En base aquesta proposta, i fomentada també en els ingressos fruit del
topall salarial dels nostra regidor i regidores, vam desenvolupar aquesta proposta
econòmica. La proposta inicial pel retorn del 2015, va ser d'un total de 22mil € 16 mil
dels quals es destinarien per votació popular a projectes, 4mil a través de l'assemblea
de la Crida i 2mil que anirien destinats a projectes solidaris com caixes de resistència.
Així doncs, es destinaria vora un 25% del pressupost de 2015 a “retorn social”1.
En base a aquesta proposta de viabilitat econòmica, es va desenvolupar un document
general econòmic. Per altra banda, també es va presentar el document general del
Retorn Social, assentant les bases de què havia de ser el retorn social, com s'havien de
realitzar els processos de presentació de projectes i votació popular d'aquests, etc 2.
Aquest document, aprovat també en assemblea general de la Crida, va ser
complementat amb “les bases pel retorn social 2015 de la Crida” 3 que concretaven totes
aquelles qüestions aprovades de forma general en assemblea, alhora que establia els
criteris de funcionament i valoració de projectes, el funcionament del grup de
seguiment, etc.
- Bases

1. Podeu consultar aquest document a l'Annex 1 “Resum entrades i sortides econòmiques del la Crida
2015”
2. Podeu consultar el document sobre el Retorn Social aprovat en assemblea general a l'Annex 2
3. Podeu consultar les “bases del retorn social pel 2015 de la Crida” a l'Annex 3
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Els documents aprovats en assemblea general de la Crida han estat una molt bona guia,
consensuada, i completada per les bases aprovades pel Retorn Social 2015 a través de
la comissió de treball del Retorn Social i la mesa. Aquestes bases han estat una bona
guia de cara al treball pràctic entorn el procés del retorn social.
Aquestes bases, han tingut però alguna mancança com per exemple la definició més
clara dels criteris per tal que els projectes puguin formar part del Retorn Social, ja que si
bé aquests criteris estaven enunciats no tenien una definició clara, que caldrà incloure
en properes bases. Per altra banda, segurament mancaven alguns criteris i/o una forma
més sistemàtica d'enumerar-los i presentar-los. Això facilitaria enormement la tasca
interpretativa del grup de seguiment.
Pel què fa a les bases respecte al contingut dels projectes a presentar, es va apostar per
no posar massa requisits formals o metodològics a priori per facilita que qualsevol
entitat, col·lectiu o grup tingués les màximes facilitats per presentar-se. Potser hagués
estat interessant donar algunes pautes, esquemes resum o fins i tot fitxes que calia
omplir per tal de presentar els projectes, qüestions que haguessin facilitat les tasques
del grup de seguiment, etc i fins i tot haguessin servit de guia del propi projecte, podria
estar bé preparar unes fitxes o formularis resum per les futures edicions.
- Grup de seguiment
Per tal de tirar endavant el grup de seguiment del Retorn Social es va contactar amb
diverses entitats i col·lectius de la ciutat; aquests van ser: ADENC, FAAVV, CGT, Càritas,
ANC/SbdxINDP, Actua Vallès, COOP57, Laboratori Social Metropolità, Barris de la Crida i
Mesa de la Crida.
De totes aquestes entitats, finalment es va poder contar amb la confirmació de la
participació de: ADENC, Càritas, ANC/SbdxINDP, Actua Vallès, COOP57, Laboratori Social
Metropolità, Barris de la Crida i Mesa de la Crida. Aixi doncs, aquest grup, format per 8
persones és el què ha fet totes les tasques de selecció dels projectes i les bases guiats
pel tècnic de la Crida.
El grup s'ha reunit unes 7 vegades aproximadament. Les dues primeres reunions van ser
de presentació de les bases, resolució de dubtes i desplegament de metodologia. Les
restants, 3 de valoració de projectes sobre el compliment de les bases i 1 de valoració
dels resultats de les votacions. La setena reunió ha estat per fer una valoració final del
procés del Retorn Social així com per traçar les bases sobre l'avaluació de projectes.
- Projectes presentats
En aquesta primera edició s'han presentat fins a 32 projectes provinents d'entitats i
col·lectius d'arreu de la ciutat i de tipologies molt diferents. El valor total de les peticions
realitzades per aquests projectes és de vora 60.000€. Aquest nombre de projectes
presentats s'ha valorat com tot un èxit. A tall de detall, tot seguit es pot veure el quadre
resum amb els projectes que s'han presentat, les entitats, les peticions econòmiques,
etc.
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- Difusió
Pel què fa a la difusió s'han realitzat les següents accions.
• Presentació del tancament econòmic 2015 de la Crida i explicació de la destinació
al Retorn Social (febrer/ març 2016): realització de roda de premsa, nota de
premsa i infografies sobre el tancament econòmic i destinació a Retorn Social.
Titulars: transparència i 25% del pressupost a Retorn Social.
• Inici del període de presentació de projectes (de l'1 de març a l'1 de maig):
llançament del bloc, promoció a través de xarxes socials i difusió a través de
cartells impresos. També es va fer una carta adreçada a les entitats registrades a
Sabadell i una presentació oberta al Laboratori Social Metropolità.
• Durant el període de votacions: difusió a través de xarxes socials, notes de
premsa, etc. També difusió per part de les entitats que formen part del grup de
seguiment i de les que han presentat projectes.
Es considera que hi ha hagut una difusió important i que tant pel què fa a la participació
de projectes com a les votacions populars ha tingut un ressò important. Tot i així, es
considera que ha arribat a una part petita de la població sabadellenca i que cal anar més
enllà. El fet que el Retorn Social es consolidi com a quelcom que es fa cada any pot
ajudar a anar ampliant la difusió.

Votacions i participació
Hi ha hagut una participació de 941 persones.12 persones han votat en blanc tot
excepte les dades identificatives, per tant, hi ha 929 vots recomptats.
S’han fet validacions per veure que no hi hagués votacions massives a un projecte,
validant les dates i horaris per detectar possibles votacions automatitzades, i no se
n’identifiquen. També s’ha mirat la vinculació entre barri i codi postal i tot i que algunes
no encaixen com hauria les diferències són mínimes i es considera que no s’ha d’anul·la
cap votació per les respostes de lloc (barri i codi postal). És evident que els resultats són
molt bons a nivell de participació perquè escapa al cens propi de la crida i per tant les
entitats que han participat han tingut una vinculació i han promocionat l’activitat de
retorn social.
Remirant les dades una mica més a fons sembla que la participació interna de la Crida
ha estat baixa i que per tant hi ha hagut implicació i mobilització de persones de les
diverses entitats.
A nivell de sistema tècnic, hem utilitzat el sistema de registre a google per controlar a
nivell tècnic les votacions amb les contradiccions ideològiques que això suposa i les
limitacions tècniques. Ho hem combinat amb un formulari que controlava barri amb codi
postal i que ajudava també a tenir una petita guia sobre possibles intents de fer trampa.
No s'han detectat casos en aquest sentit.
Pel què fa al funcionament de les votacions, per intentar que fossin el màxim de
col·lectives, es podien votar 5 projectes de cada categoria, als quals segons, l'ordre, se'ls
assignava entre 5 i 1 punt.
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Pel que fa als resultats de les votacions, han estat premiats 13 dels 28 projectes que han
passat a votació popular.
2015
Novembre

treball
intern

desembre

Tancament pressupostos

gener

febrer

març

2016
abril

Llançament
preparació bases 2015, creació
públic
grup de seguiment, preparació
pressupostos i
campanya pública
proposta

Presentació
Presentació Retorn Social i
tancament
període de presentació de
econòmic 2015
projectes

treball
extern

maig
Selecció de
projectes i
tancament
procés
votacions,
preparació
bloc, etc
Llançament
valoració
procés
recepció
projectes

juny

juliol

Tancament,
Votacions,
valoracions
revisió
generals,
resultats,
memòria i
preparació acte
propostes pel
final
2016
Difusió durant el període de
votació. Anunci dels resultats i
valoracions

Calendari de treball:
Càrrega d'hores aproximada:
Tasques

període

Qui les realitza?

hores aproximades

Suport a economia pel
tancament econòmic del 2015

Desembre 2015 a
febrer 2016

Tècnic
d'organització

5 hores

Dinamització comissió retorn
social

Desembre 2015 a
març 2016

Tècnic
d'organització

10 hores

Tècnic
d'organització

10 hores

Tasques de pont, enllaç i
Desembre a 2015 a
preparació entre diferents òrgans
juliol 2016
de la crida de tot el procés

Grup de seguiment

tasques concretes
Tancament econòmic any, traducció econòmica per poder
ser explicat, elaboració de taules i materials, interns,
contactes i reunions amb economia i gestoria
Creació de la comissió, cerca i implicació de persones de
la Crida, creació de l'agenda de treball i tasques a
realitzar, reunions conjuntes
Trasllat de les informacions als diferents grups i espais de
la Crida, intent de dinamització de la participació i
implicació dels diversos espais en el Retorn Social,
dinamització de processos de debat entorn aquests,
propostes, etc.
Disseny del grup, cerca d'entitats membres i contactes,
reunions de preparació (2), reunions de seguiment i
valoracions (5)

Gener a juny 2016 tècnic d'organització

40 hores

Seguiment, ajuda en la redacció
de projectes i compliment de les gener a setembre
tècnic d'organització
fitxes, contacte amb els
2016
projectes

30 hores

Seguiment, revisió projectes, petició aclariments, ajuda.
Un cop concedida la donació seguiment compliment,
cerca nous projectes

10hores

recull del funcionament actual i materials, recull de les
valoracions, propostes de cara als propers retorns

30 hores

6 materials a unes 5 hores pers material

25 hores

disseny de la web, entrada dels projectes, preparació
formulari de votació, entrada de continguts?

Redacció i elaboració memòria
Disseny de materials i
dinamització
disseny web i seguiment
resultats
Comunicació, difusió xarxes,
etc.

juny a juliol 2016 tècnic d'organització
tècnica de
comunicació
voluntariat i tècnica
maig a juny 2016
de comunicació
tècnica de
gener a juny 2016
comunicació
TOTAL
gener a juny 2016

20 hores
170 hores

1.3.2 Proposta de cara al Retorn Social 2016-2017
Arran de les valoracions positives del Retorn Social 2016, en les que vam ajudar a
finançar projectes per un valor de 22.000€, apostem per ampliar i millorar la segona
edició del Retorn Social.
- Els diners subjectes a Retorn Social
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En aquest sentit, pel què fa a la bossa de diners, proposem ampliar-la dels 26mil € de
l’any passat a 30mil€ aquest any. D’aquests, 26.000 estarien subjectes a votació popular
4mil anirien a projectes solidaris o de suport antirepressiu decidits per la mesa i 5mil
anirien a projectes prioritaris per la Crida que es decidirien a instàncies de l’assemblea o
la mesa. Aquests 30mil€ suposarien un 26% del total del pressupost de la Crida per
Sabadell de l’any 2016 i es farien efectius durant el Retorn Social del 2017.
Per altra banda, el Retorn Social decidit per votació popular, permetrà que s’obri un
període de temps perquè tant entitats com persones puguin aportar diners, en forma de
donacions, per ampliar la bossa de diners que es destinarà als projectes que es
presentin a les votacions.
El mecanisme de distribució dels diners del Retorn Social subjecte a votació popular,
seguirà sent la fundació del Coop57 a través de conveni.

- Les bases del Retorn Social decidit per votació popular
Podeu consultar les bases a l’annex 1 d’aquest document. A grans trets, les principals
novetats que es proposen són:
• Modificacions de categories i quanties per tal d’adaptar-se millor als projectes que
es presente i reduir les diferències.
• Possibilitat d’incloure una temàtica amb un fons de diners reservats.
• Millora del calendari perquè coincideixi amb l’any natural i no s’enganxi amb
l’estiu.
• Ampliació dels criteris per poder entrar a votació (s’afegeix cultura popular,
antifeixisme i memòria històrica) i definició més exhaustiva de com s’interpreten
aquests criteris.
- Els recursos de la Crida destinats al Retorn Social
Es proposa enviar la dotació pressupostària de l’apartat de «campanyes» per incloure la
campanya sobre el Retorn Social, amb l’objectiu que arribi a més persones i entitats
aquest projecte. Per tal de fer-ho es proposa4:
•
•

•
•

4

Ampliació pressupostària per millorar l’edició de materials i anuncis: de 300 a
1000€
Contractació durant 3 mesos a mitja jornada d’una persona que es dediqui a fer
tasques de difusió del projecte perquè si presentin les entitats (xerrades, reunions,
visites, etc.), assessorament per presentar el projecte a les entitats que ho
necessitin per presentar-se i fer difusió dels seus projectes, difusió dels projectes
que es presenten i urna mòbil durant la votació. Cost de 3500€
Millora del sistema web de difusió i votació per fer-la més atractiva i accessible.
Cost 3000€.
Cost total de les millores: per la franja alta 7500€, per la franja baixa (reduint
hores de contractació, millores, etc. 4500€).

Totes aquestes partides es troben subjectes a la viabilitat econòmica que es mostri en el pressupost de
2017
9

1.5 ANNEXOS
1.5.1 ANNEX 1: proposta de bases del Retorn Social decidit per votació popular 2016-2017
CONVOCATÒRIA 2017
Objecte i destinataris
La Crida per Sabadell destinarà part dels seus fons econòmics a ajuts per a projectes socials de la
ciutat. Aquests fons econòmics procedeixen del romanent dels càrrecs públics de la Crida per
Sabadell a l’Ajuntament, que seguint el codi ètic, tenen un límit salarial, i de les aportacions que
col·lectius, entitats o persones vulguin sumar al fons.
L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport i fomentar el desenvolupament d’iniciatives i projectes que
amb voluntat de transformació social a la ciutat o entorn més proper, fomentin la participació,
l’apoderament i la xarxa entre comunitats i persones.
Quantia
Per a l’any 2017 la Crida per Sabadell destina un total de 34.000€ al retorn social.
•

Fins a 4.000€ per a projectes que decidirà directament la Mesa i/o Assemblea de la Crida

•

Fins a 30.000€ per a projectes de votació popular.
Dins aquesta categoria es concediran 2 tipus d’ajuts:
– De fins a 999€ (màxim un 30% del total dels recursos, és a dir màxim 9.000€).
– D’entre 999€ i 6000€ (màxim un 70% del total dels recursos, és a dir màxim 21.000€). En

aquest

cas el límit de l’ajut serà un 60% del total del pressupost total del projecte.

Aquest any 2017, com a novetat, s’obre un apartat extraordinari temàtic. L’objectiu és donar impuls
cada convocatòria a qüestions que són clau dins la Crida i que considerem ho han de ser també a la
ciutat, i per aquest motiu potenciarem i donarem visibilitat a projectes i col·lectius que desenvolupin
un àmbit concret. Amb la convocatòria del 2017 es reservarà aproximadament un 20% dels recursos
de cada categoria a projectes que treballin temes de gènere: actuar contra el maltractament i la
violència, potenciar la visibilització del paper de la dona en la societat, campanyes de respecte a les
pluralitats de gènere, i similars.
Sol·licitud i terminis de presentació
La documentació sol·licitada i especificada a les bases haurà de presentar-se per correu electrònic a
l’adreça crida@cridapersabadell.cat o en paper al grup municipal de la Crida a l’Ajuntament de
Sabadell.
El termini de presentació de sol·licituds serà el 31 de març de 2017.
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Resolució
La segona quinzena del mes d’abril es donaran a conèixer els projectes que han estat acceptats i que
participaran en la votació popular. I la resolució final i acte públic per comunicar els resultats de les
votacions tindrà lloc a mitjans del mes de maig.
BASES 2017
Objectius
Es concediran ajuts per a la realització de projectes socials relacionats amb cultura, educació, esport,
salut, medi ambient i energia, inclusió social, ….que tinguin un àmbit d’actuació principalment local,
a Sabadell, tot i que es reconeixeran projectes d’àmbit comarcal.
Requisits
Podran optar als ajuts qualsevol persona, entitat, empresa amb fins socials o col·lectiu. En tots els
casos hauran de tenir el recolzament d’una entitat (amb NIF i compte corrent) que faci de paraigua
del projecte.
El projecte objecte de l’ajut haurà de dur-se a terme principalment entre l’1 de gener de 2017 i el 31
de desembre de 2017.
Es podran presentar dues persones, empreses, entitats o grups de manera conjunta per a la
sol·licitud de l’ajut. I una entitat, empresa, persona o col·lectiu podrà presentar més d’una sol·licitud
d’ajuts a projectes diferents, però només seran concedits com a màxim dos ajuts, un per a cada
categoria.
Tots els sol·licitants hauran de garantir la viabilitat del projecte i de l’entitat amb la documentació
aportada, que en tot cas podrà fer-se pública a través dels mitjans corresponents i durant el procés
de la convocatòria.
Si els o les sol·licitants reben aportacions o han fet peticions d’altres ajuts a altres organismes per al
mateix projecte ho hauran de comunicar en la sol·licitud.
En el cas de projectes de llarg termini i pels ajuts de més 999€, els sol·licitants podran presentar-se
fins a 3 convocatòries seguides de 3 fases diferents del projecte, però cada edició s’avaluarà
individualment segons les condicions de les bases de cada any. Pels casos d’ajuts de menys de 999€
haurà de ser la Comissió qui valori si concedeix nous ajuts en noves fases del projecte.
Normes de presentació de sol·licituds i documentació requerida
La documentació necessària a presentar és:
•

Document de sol·licitud amb les següents dades: dades de les entitats i persones
responsables, descripció de l’activitat a realitzar amb els objectius principals que es volen
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aconseguir, descripció dels recursos necessaris (materials, humans, i econòmics), calendari
de desenvolupament del projecte, pressupost detallat.
•

Fitxa resum del projecte d’entre 10 i 15 línies.

•

En el cas que sigui una nova fase d’un projecte ja realitzat es pot aportar documentació d’anys
anteriors: memòries, material audiovisual, etc.

•

Logo de l’entitat i/o del projecte en el cas de que es disposi.

•

Fotocòpia del NIF de l’entitat, persona o empresa sol·licitant o de l’entitat de dóna suport als
grups

•

Document model de dades fiscals que s’adjunta al final de les bases

La Crida per Sabadell estarà oberta a ajudar a qualsevol de les entitats, grups o persones que es vulguin presentar, a
redactar i desenvolupar la proposta i activitat. Si teniu qualsevol dubte, falta d’accessibilitat a recursos tecnològics etc.
des de coordinació de la Crida us oferim la nostra col·laboració en la presentació de la sol·licitud.
Criteris d’avaluació, sistema d’elecció i terminis
Les sol·licituds seran examinades per part d’una comissió designada per la Crida, que estarà formada
per: 1 persona de la mesa, 2 persones de l’espai de sobiranies, 2 persones de l’espai de grups de
barri, i 4 persones del teixit social de la ciutat (siguin o no adherides a la Crida) i 1 persona de
Coop57. La composició de la Comissió serà aprovada en una Mesa de la Crida, que serà oberta i així
es comunicarà a tots i totes les membres de la Crida perquè puguin assistir-hi.
En cap cas les persones de la Comissió podran formar part directa d’alguna de les sol·licituds
realitzades.
1a fase
Un cop presentada la documentació i les sol·licituds, es requerirà la presentació i defensa del projecte
mitjançant una entrevista personal d’un responsable amb algun dels membres de la Comissió en el
període anterior al 31 de març. En aquest moment es comunicaran les esmenes, en el cas de
detectar-se’n.
Després d’un període d’una setmana per esmenar les incidències, la Comissió avaluarà i emetrà un
informe amb els projectes seleccionats. Si no es presenten les esmenes en el temps corresponent la
sol·licitud quedarà descartada.
Criteris
En tots els casos és imprescindible que el desenvolupament del projecte proposat sigui
transformador i tingui una incidència social.
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S’entén que un projecte complirà aquests criteris quan tingui un impacte positiu en la població,
generi vincle social, mobilització social, etc i/o impliqui a les pròpies persones o col·lectius en la
millora de les seves condicions de vida i al seu apoderament personal o com a col·lectivitat.
I a més a més la Comissió tindrà en compte els criteris de valoració següents (s’haurà de complir
també un com a mínim):
•

participació col·lectiva:

es considerarà que un projecte compleix aquest criteri si pel seu desenvolupament és necessari que
hi hagi participació de les pròpies persones o col·lectius a les que va destinada el projecte.
•

foment de xarxa ciutadana

es considerarà que un projecte compleix aquest criteri si pel seu desenvolupament és necessari la
creació de col·lectius, plataformes o entitats socials o si el seu desenvolupament implica el treball
conjunt de varis col·lectius o entitats.
•

economia solidària

es considerarà que un projecte compleix aquest criteri si pel seu desenvolupament es generen
estructures organitzatives cooperatives, la format de fer-lo és cooperativa o l’impacte econòmica que
té és de caire social.
•

perspectiva de gènere

es considerarà que un projecte compleix aquest criteri si el seu desenvolupament té un impacte
directe en la construcció d’estructures d’igualtat de gènere.
•

creació de treball

es considerarà que un projecte compleix aquest criteri si pel seu desenvolupament es generen nous
llocs de treball.
•

capacitat d’autosostenibilitat més enllà de l’ajut

es considerarà que un projecte compleix aquest criteri si té capacitat pròpia de desenvolupament del
projecte independentment de si es rep o no l’ajut.
•

foment de la memòria històrica

es considerarà que un projecte compleix aquest criteri si el seu desenvolupament suposa posar en
valor, recordar o enaltir la memòria popular, les lluites locals del passat, els moviments
transformadors o de resistència històrics, etc.

•

conscienciació i lluita contra el feixisme, el racisme i el sexisme.

es considerarà que un projecte compleix aquest criteri si el seu desenvolupament suposa realitzar
una tasca de conscienciació contra el feixisme, el racisme, la xenofòbia o el sexisme.
•

foment de la cultura

es considera que un projecte compleix aquest criteri si el seu desenvolupament promou convertir les
persones en actors i actrius de la cultura, fomentant l’ús social com a valor intrínsec de la cultura,
de manera que transformi l’individu o si per altra banda suposa el desenvolupament de projectes
culturals compromesos socialment i políticament amb la transformació social.
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En cap dels casos es podran demanar ajuts per despeses corrents com el lloguer d’un local o
manteniment de llocs de treball habituals.
2a fase
Les sol·licituds seleccionades es faran públiques durant la segona quinzena d’abril a través d’una
pàgina web habilitada on es presentaran tots els projectes en dues categories: ajuts de menys de
999€, i ajuts d’entre 999€ fins a 6000€.
Cada persona que vulgui realitzar una votació haurà de donar-se d’alta i identificar-se en la pàgina
web i podrà votar només una vegada fins a 5 projectes i per ordre de valoració.
Les votacions estaran obertes per un període aproximat de 15 dies.
Els ajuts seran concedits als projectes més votats. I en cas d’empat en alguna de les votacions serà
la Comissió qui emeti la valoració final.
Acte públic i resolució dels ajuts
La Comissió i la Mesa ratificaran els projectes i els ajuts i quanties concedides durant el mes de maig
i es farà pública la resolució en un acte programat especialment per a comunicar el resultat de les
votacions. Totes les entitats, col·lectius i persones que hagin presentat un ajut, es comprometen a assistir-hi, com a
mínim a través d’un representant, a l’acte final que organitzarà la Crida.
Formalització de l’ajuda i pagament
Per tal de rebre l’ajut s’haurà de signar un acord entre la Crida i el sol·licitants conforme l’ajut queda
vinculat al seguiment del projecte.
Els ajuts inferiors a 999€ es pagaran un sol cop en el moment de la concessió (dins un termini de dos
mesos posteriors a la resolució). Els ajuts d’entre 999€ i 6000€ es pagaran en dos cops, la meitat en
el moment de la concessió de l’ajut i l’altra meitat un cop es presenti i s’avaluï la justificació.
Seguiment i justificació
Les persones, entitats, empreses, col·lectius o grups que rebin un ajut de la Crida es comprometen a
fer constar la col·laboració de la Crida en el desenvolupament del projecte, a dur a terme el projecte
en els terminis establerts i a comunicar qualsevol canvi que es pugui produir.
A més, tots aquells que rebin un ajut hauran d’acceptar que algun membre de la Comissió realitzi una
avaluació al llarg del desenvolupament del projecte.
Justificació
S’haurà de preparar un memòria final del projecte (memòria d’activitats i memòria econòmica) i
presentar-la a la Crida per Sabadell en el període d’entre 1 i 3 mesos posteriors a la finalització del
projecte. En els casos de finalització a 31 de desembre la data límit serà el 31 de gener de 2018.
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Un resum de la realització i desenvolupament del projecte es farà públic en el segon trimestre de
l’any següent a la concessió.
Si les persones, empreses, entitats o col·lectius no presenten els documents justificatius o no duen a
terme el projecte en les condicions que es van establir, la Comissió estudiarà si cal que retornin els
diners o, en el cas dels ajuts de més de 999€, de no fer el segon pagament i fins i tot prendre
mesures legals.
Renúncia
Si en algun moment posterior a la resolució i a l’acceptació l’entitat o col·lectiu considera que ha de
renunciar a l’ajut perquè no pot desenvolupar el projecte, ho haurà de comunicar a la Crida per
Sabadell i fer-hi constar els motius de la renúncia.
Protecció de dades
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal s’informa als
participants que les dades personals que indiquin en el formulari de registre seran incorporats al
fitxer “Dades de participants al retorn social 2015” del que és responsable el partit polític la Crida per
Sabadell, amb CIF G-66483850, que els utilitzarà per gestionar el procés de selecció i el
desenvolupament del projecte.
Les dades personals dels participants no seran cedits a terceres persones ni organismes públics
sense el seu consentiment, excepte quan la llei estableixi l’obligació de cedir aquestes dades a les
autoritats.
El participant accepta i consent expressament el tractament de les seves dades personals i la
recepció de missatges i comunicacions electròniques per a les finalitats indicades.
El participant declara i garanteix que les dades personals que ha indicat en el formulari de registre
del seu projecte són veritables, exactes, complets i actualitzats, que ha llegit aquest avís legal sobre
protecció de dades personals i que està conforme amb el seu contingut.
Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, els participants podran dirigir-se per
correu electrònic a l’adreça crida@cridapersabadell.cat
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Document 2: Valoració del primer any i mig de govern i
proposta de debat de cara al futur
2.1 Valoració d’un any i mig de govern
Aquest document pretén fer una valoració d'aquest any i mig de govern en diferents
plans. Per una banda un pla polític més general, segonament, un pla més de percepcions
i finalment en un pla més objectiu relacionat directament amb els acords de govern
pactats a l'inici de la legislatura amb la resta de forces del govern. Aquestes valoracions
han de servir per afrontar els propers debats sobre el futur immediat (negociacions de
cara al nou acord de govern que s'ha de concretar el proper mes de juny) i un futur més
a mitjà i llarg termini.

A l'inici de la legislatura ens vam proposar una sèrie d’objectius clars i ambiciosos que
podríem definir així:
- Fer net a l’Ajuntament: de corruptes i corruptors...
- Transformar l’administració municipalitzant tot el que es pugui.
- Lluitar contra l’emergència social

Fi de l'època Bustos, inici d'una legislatura de transició. Algunes reflexions generals:

En termes generals
- La consecució del govern d'esquerres, anomenat de transformació era segurament
l'única alternativa de canvi possible després de les eleccions de maig de 2015. La dreta no
podia articular cap alternativa i altres combinacions eren realment de difícil execució.
- El nou govern s'assenta sobre un programa conjunt de transformació amb un pes important
de les propostes de la Crida per Sabadell, fruit especialment de la cessió en qüestions
referides a la projecció pública, essencialment per la renuncia la pugna per l'alcaldia.

En termes polítics generals:
- Hem avançat en el terreny del qüestionament del model econòmic -introduint noves
porpostes de desenvolupament més just i social- o en la presa de consciència posant a
l'agenda política la necessitat de guanyar-li terreny al capital amb les municipalitzacions o
el cooperativisme i l'economia social.
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- Hem començat a situar la societat organitzada i la gent com a protagonistes de la
política municipal i la realitat que l'envolta. Si es vol amb elements molt simbòlics i
millorables. Processos participatius, Barraques etc.
- S'està desarticulant la trama mafiosa incrustada a l'ajuntament i per tant s'està
limitant la seva capacitat d'acció malgrat encara queda molt per fer.
- Hem portat el discurs de l'esquerra independentista al Ple i al govern mostrant-nos
favorables a la desobediència amb accions com la de la bandera.

En termes més concrets, algunes valoracions sobre el govern:

- Malgrat el govern ha adquirit importants compromisos polítics que podríem qualificar
de transformadors, és cert que no ha plantejat una política comunicativa i de tensió clara que
falqui el programa en el sí d'una estratègia transformadora més àmplia i profunda.
Altrament podríem dir que no hem fet bandera dels canvis (o no suficient).
- El nou govern es va trobar amb un Ajuntament amb una situació interna podrida i amb
una inèrcia molt forta que està costant molt revertir.
- Les formacions polítiques que ens acompanyen en el govern no plantegen una
estratègia de ruptura o transformació, sinó més aviat de bona gestió i “pocs incendis” fet
que dificulta situar l'acció de govern en una estratègia de canvi profund.
- El pes de l'alcaldia és molt més important del que es preveia ja que a part de la jerarquia
d'aquesta figura dins l'entramat institucional (tothom espera el vist-i-plau de l'alcalde),
l'accent que hi posa el màxim responsable polític de l'ajuntament és clau per situar les
mesures i propostes o bé en un terreny de joc de gestió o bé, de lluita política i social.
- Malgrat l'acord de govern, es constata que per aprofundir en les mesures i propostes és
clau que qui comanda la regidoria s'ho cregui i tingui iniciativa pròpia, fet que fa que
només puguem incidir en el dia a dir en les regidories ocupades pels regidors i regidores de la
Crida. És a dir, en les altres regidories o no s'avança, o s'avança molt poc respecte el que
es plantejava en l'acord de govern, més encara, en l'accent que s'hi posa quant
s'executen mesures.
- S'ha aconseguit situar al centre del debat elements estratègics per a la legislatura com la
participació, les municipalitzacions, el canvi de model policial, la lluita per la igualtat de
gènere o la no cessió amb els bancs i les elèctriques respecte la qüestió de l'emergència
social o la lluita contra la corrupció i l'evasió fiscal de les grans empreses. Tot plegat
menys del que voldríem, però sí que podríem dir que la resta de partits d'esquerres
hauran de fer girar al voltant d'aquests elements el seu discurs polític a partir d'ara.
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- No s'ha aconseguit tensar la societat perquè empenyi cap a un canvi més profund, i això en
part, passa per la tebiesa en la que el govern està afrontant els principals reptes de la
legislatura.
- Hem pogut constatar també que canviar les relacions de poder i propietat que hi ha a
l’Ajuntament com municipalitzar serveis, fer nous reglaments etc. acaben tocant
interessos particulars (entitats, veïns, treballadors de concessionàries,...) i generen
moments d’incertesa al canvi que creen resistències i en alguns moments poden ser fins i tot
impopulars. Per a fer-hi front cal tenir un govern clar i fort amb les idees molt clares.
- En no pocs sectors de la ciutat, món de la cultura, ensenyament, associacions de veïns
o organitzacions socials hi ha una certa percepció de que no hi ha hagut un canvi polític, sí, si
es vol de tarannà, però no de canvi. És a dir que hi ha una certa continuïtat respecte els
anteriors governs del PSC. Fet que dilueix les propostes que de canvi que avancen.
- Cal tenir present quins són els objectius reals dels partits que ens acompanyen al govern, que
com ja s'ha constatat més amunt no és transformar si no “gestionar bé” per recollir els
fruits en properes conteses electorals.
- Una altra qüestió a tenir en compte és la feblesa d'una oposició massa diversa i confrontada
com per fer possible una alternativa en aquesta mateixa legislatura er la via d'una moció
de confiança.
RENDIMENT DE COMPTES RESPECTE EL PROGRAMA
Hem elaborat un estudi exhaustiu sobre el programa del govern de transformació i sobre
les apostes programàtiques que ens vam proposar tirar endavant. Aquest estudi recull el
grau de compliment en el moment actual.
Quan tractem aquest punt a l’assemblea us facilitarem la projecció d’una taula resum
dels diversos punts i el grau de compliment.
Tot seguit, us apuntem algunes informacions que volem destacar de l’estudi:
•
•
•
•
•
•

Destaquem positivament que 57% dels punts que hi figuren estan entre iniciats i
aconseguits.
Destaquem també positivament que el 16,15% dels punts de l’acord ja s’han
assolit.
Destaquem negativament que molts dels punts que s’han assolit es troben
recollits en el codi ètic
Destaquem negativament que hi ha percentatges elevats de desconeixement
sobre el compliment d’algunes de les parts de l'acord de govern
Destaquem negativament que hi ha un 5% de l’acord de govern que ja s’ha
descartat com a realitzable.
Destaquem també negativament que hi ha alguns punts de l’acord de govern que
es troben «a l’espera» i amb els quals no s’està avançant.
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2.2 Proposta de debat de cara al futur
Un cop realitzada la valoració del primer any i mig de govern, plantegem un espai per
començar a debatre els escenaris de futur en dos àmbits: primerament les prioritats
polítiques i objectius de la segona part de la legislatura (2017-2019) i per altra banda
quines apostes volem fer a llarg termini per tal de seguir avançant en la transformació
de Sabadell. (2019 en endavant).
El mecanisme que proposem per realitzar un debat el màxim d’ampli i profitós és el
següent: en aquesta assemblea del 26 de novembre realitzarem taules de debat per
començar a detectar els punts prioritaris a nivell de la segona part del mandat així com
les apostes a llarg termini. D’aquestes taules de debat en sorgiran les línies de treball i
propostes així com les persones que es posaran a treballar en els documents de debat.
El proper mes de gener realitzarem una nova trobada assemblea per tenir un debat més
profund en base a tot el treballat a partir d’aquesta assemble d’avui i el treballat.
Punts del debat per grups:
Apartat 1: prioritats en la segona part del mandat del govern de transformació 2017-19
Apartat 2: propostes a llarg termini per impulsar la transformació a Sabadell
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