
ANIMEU-VOS A CREAR UN 
GRUP D'AUDITORIA DEL 
DEUTE MUNICIPAL!

No calen coneixements previs 
d'economia.
No us desanimeu si no n'enteneu res, 
dels pressupostos; possiblement ho han 
fet així a propòsit.
Som moltíssims els grups que us podem 
assessorar.
És un mètode directe i pràctic d'intervenir 
al municipi. Ajuda a crear vincles.
Aporta molts coneixements sobre el 
funcionament del municipi i el mecanis-
me de poder municipal.
Fa visible el problema del deute y ajuda a 
crear consciència social al respecte.
És una eina d'empoderament ciutadà i pot 
reactivar el teixit social del municipi.
Podeu desemmascarar públicament 
l'estafa del deute amb dades irrebatibles 
a la mà.
Pensa globalment, actua localment.
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NO DEVEM
NO PAGUEM

EL DEUTE
NI ÉS PÚBLIC
NI ÉS LEGÍTIM
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PRIMERS PASSOS
(basats en experiències dels grups 
ja existents)

1) Contacteu amb la PACD (Plataforma Auditoria 
Ciutadana del Deute) i demaneu-los que us donin una 
xerrada.

2) Descarregueu-vos la documentació bàsica sobre el 
deute i els pressupostos municipals.

3) Sol·liciteu a l'Ajuntament (mitjançant el web o 
instàncies) els pressupostos, la liquidació, els plans 
d'inversions, etc. i, de passada, redacteu un informe 
sobre la transparència del Consistori.

4) Contacteu amb associacions, entitats, moviments 
socials, etc. i presenteu el grup al municipi.

5) Presenteu la moció per declarar il·legítims els 
interessos del Pla de pagament a proveïdors (si el 
vostre Ajuntament l'ha sol·licitat).

6) Analitzeu la documentació, seguiu les vostres prò-
pies línies de treball i compartiu-ho amb els altres 
grups.
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