
Guia per crear un grup 
d'Auditoria del Deute Municipal 

 
 

NO DEVEM 
NO PAGUEM 
 
EL DEUTE !
NI ÉS PÚBLIC!
NI ÉS LEGÍTIM 

Grup Auditoria del Deute Badalona 
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda 



•  No calen coneixements previs d'economia. 

•  No us desanimeu si no n'enteneu res, del deute; 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 mecanisme de 

•  poder local. 

•  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. 

  

 

  

 

 
  
	  

	  	  
	  

Raons per constituir-lo 
 
 



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

donin una xerrada sobre el deute i la labor municipals. 

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 pròpies línies de treball i compartiu-ho amb 

els altres grups. 

7.  Engegueu un Observatori Ciutadà Municipal. 

 

  

 

 
  
	  

	  	  
	  

Com es fa 
 
 



Adreça electrònica de contacte : auditciudadana@gmail.com 

Web: auditoriaciudadana.net 

Twitter: @auditciudadana 

 

1.  Sol·liciteu a la PACD per correu electrònic que vingui a la vostra població a donar una 

xerrada sobre el deute i sobre com treballar-hi en l'àmbit municipal. 

2.  Els dies anteriors, feu difusió de la xerrada al municipi. 

3.  En acabar la xerrada, recolliu les dades de les persones interessades a formar part del 

grup i acordeu una data per a la primera reunió. 

 

  

 

 
  
	  

	  	  
	  

1. Contacteu amb la PACD 
 (Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute) 
  



Descarregueu-vos i llegiu la informació bàsica sobre el deute, el funcionament d'un consistori  i 

els pressupostos municipals en aquest enllaç : 

http://auditoriabdn.wordpress.com/documentacio-variada/ 

 

Si teniu cap dubte, consulteu-lo a la PACD o el grup del Deute més proper. 

Som moltes les que hi treballem, aprofiteu-ho! 

 

  

 

 
  
	  

	  	  
	  

2. Formació interna 
 
 



Visiteu la web del vostre ajuntament i busqueu-hi pressupostos, liquidacions, plans d'inversions, 

etc. És interessant disposar dels pressupostos de molts anys, per poder comparar-ne l'evolució. 

  

Si la informació no esta disponible o us sembla escassa, presenteu una instància per sol·licitar-la. 

  

Podeu aprofitar per redactar un informe sobre la transparència municipal. 

  

Exemple: 

1)  Valoreu la facilitat d'ús del web municipal (cerca/manejabilitat/usabilitat). .   

 

 
  
	  

	  	  
	  

3. Valoració transparència municipal 
 
 



2) Comproveu (Sí/No) si hi ha documents pressupostaris publicats. En cas afirmatiu, verifiqueu 

si estan publicats en format editable (full de càlcul): 

 

•  Publicació dels pressupostos aprovats en un termini que permeti presentar al·legacions 

ciutadanes 

•  Publicació de les modificacions pressupostàries durant l'exercici 

•  Publicació de les liquidacions (El pressupost ofereix poca informació, 

•  atès que no és més que una declaració d'intencions. És interessant poder-lo comparar amb 

els de la fi de l'any, que sí són els reals.) 

•  Publicació dels informes de l'interventor 

•  Publicació sobre empreses municipals 

•  Publicació de les dates i informació sobre el ple municipal 

•  Possibilitat de fer consultes ciutadanes. Si no és així,  informa sobre com  formular-les? 

•  Llista de la documentació que ofereix i facilitat per accedir-hi. 

  

 

 
  
	  

	  	  
	  

3. Valoració transparència municipal 
 
 



3) Quant a les instàncies impreses, valoreu-ne: 

•  La facilitat d'obtenció, la claredat i la facilitat del document 

•  El temps i el nivell de satisfacció de la resposta. Per fer-ho, formuleu-hi una o més 

consultes. 

 

4) Finalment, redacteu un document explicatiu de la situació de transparència de l'Ajuntament i 

feu-ne difusió: 

•  Poseu-vos en contacte amb un o més mitjans de comunicació locals. 

•  Publiqueu-lo i difoneu-lo (web, premsa local, Twitter, Facebook…) 

 

Si les dades del punt anterior no estan disponibles, denuncieu públicament la manca 

d'informació i transparència, i presenteu les instàncies pertinents per sol·licitar la 

documentació en qüestió. 

 

 
  
	  

	  	  
	  

3. Valoració transparència municipal 
 
 



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

L'objectiu és establir lligams col·laboratius amb altres moviments i entitats de la ciutat. 

  

Us recomanem que comenceu a impartir xerrades sobre el deute/ el mecanisme del deute/ el 

deute il·legítim/ no devem no paguem… És una labor important d'empoderament ciutadà i ajuda 

els integrants del grup a consolidar els coneixements. 

  

Podeu començar a impartir les xerrades juntament amb la PACD, fins que us sentiu prou 

segurs per fer-ho vosaltres soles. 

 

 

  

 

 
  
	  

	  	  
	  

4. Contacteu amb associacions, moviments… 
presenteu el grup i empodereu la ciutadania. 
 



Si heu redactat l'informe sobre transparència municipal, podeu fer la primera interacció bàsica 

amb l'Ajuntament per reclamar més transparència pressupostària.  

 

1) Una opció és establir contactes amb responsables del tema: interventors, regidors d'Hisenda 

i personal que treballi en l'àmbit de la participació ciutadana. Caldrà valorar la possible 

complicitat amb aquestes persones, per treballar-hi conjuntament; les portes de la informació 

s'obren millor des de dintre. 

  

2) Una altra opció és presentar una instancia per sol·licitar més transparència. La instància ha 

d'estar ben redactada, ser clara i concreta, per no generar confusions i evitar, en tant que sigui 

possible, una resposta tangencial del Consistori. 

  

3) Valoreu la resposta de l'Ajuntament (tant si n'hi ha hagut com si no) amb relació al nivell de 

transparència que oferia i la sol·licitud presentada: És satisfactòria? 

 
  
	  

	  	  
	  

5. Presenteu l'informe sobre transparència 
 
 



4) Presenteu l'informe final al ple municipal. 

Redacteu el text amb con la informació recollida als punts 1, 2 i 3, que exposareu al ple.  

 

El text ha d'incloure : 

•  Valoració de la transparència del web o de les publicacions de l'Ajuntament 

•  Descripció dels intents de millorar la transparència a través dels contactes amb les 

persones "responsables" i la resposta que n'heu obtingut. 

•  Reclam de la transparència, i també del dret a la informació i a l'evolució vers pressupostos 

participatius com la via per evitar estats de corrupció i il·legitimitats. 
  
	  

	  	  
	  

5. Presenteu l'informe sobre transparència 
 
 



5) Assistència al ple municipal. 

L'objectiu és llegir, al ple municipal, el text preparat en el punt 4. És recomanable enregistrar la 

intervenció (i les respostes, si n'hi hagués) per difondre-la. En intervenir al ple, aconsellem 

mostrar algun distintiu que identifiqui l'acció amb una reivindicació social elaborada (una 

samarreta, per exemple). 

 

Llegiu el text d'una forma "contundent", segura i correcta, però punyent. 

 

6) Contacte amb els mitjans de comunicació municipals 

Cal redactar una nota de premsa anterior (en què informeu breuement de qui sou i per què 

intervindreu al ple) i una posterior (amb foto), i enviar-la als mitjans de comunicació 

locals per obtenir-ne la màxima cobertura possible. 

	  
	  	  
	  

5. Presenteu l'informe sobre transparència 
 
 



1) Informeu-vos de si el Consistori ha sol·licitat préstecs ICO per al Pla de pagament a 

proveïdors (la finalitat és disposar d'informació com més detallada millor sobre els préstecs 

financers i no financers de l'administració local). Considereu quina part del préstec pot 

declarar-se il·legítima. 

  

2) Comuniqueu als contactes afins la presentació de la moció per declarar il·legítima la 

part del deute corresponent als interessos del Pla de pagament a proveïdors. 

  

3) Prepareu la moció (Ho podeu fer sobre la base d'un escrit, força general, presentat ja en 

altres municipis, com Badalona, Cerdanyola i Molins). 

 

 

 

  

 

 
  
	  

	  	  
	  

6. Presenteu la moció per declarar il·legítims els 
interessos del Pla de pagament a proveïdors 
 



4) Valoreu, segons l'ordenança municipal, com presentareu la moció. Recordeu que, per poder-

ne obtenir un resultat positiu (el vot a favor), cal disposar del màxim suport polític possible; per 

això és important l'estratègia de contacte amb els partits polítics. 

  

5) No oblideu el contacte amb els mitjans de comunicació anterior i posterior a la presentació 

de la moció (vegeu la diapositiva 12). 

  

 

 
  
	  

	  	  
	  

6. Presenteu la moció per declarar il·legítims els 
interessos del Pla de pagament a proveïdors 
 



Analitzeu la documentació obtinguda del web i mitjançant les instàncies, repartiu-vos-la i 

decidiu la vostra pròpia línia de treball. 

  

Hi ha cap element destacat? Cap nombre massa rodó? Algun dels vostres contactes us ha 

parlat de cap forat negre? 

  

Traduïu la informació a un llenguatge comprensible i publiqueu-la al vostre bloc. 

  

Ajudeu altres moviments/entitats/associacions amb la informació de què disposeu. 

Empodereu el veïnat amb xerrades i activitats públiques. 

  

Informeu-vos sobre participació ciutadana, deute ecològic, deute de gènere, deute 

extern... i continueu treballant en les idees que us interessin. 

  

I, sobretot, no deixeu de compartir el camí amb la resta de grups d'auditoria! 

 
  
	  

	  	  
	  

7. Analitzeu la documentació i busqueu les vostres 
pròpies línies de treball 
 



Un cop considerades les capacitats humanes, la il·lusió y la confiança en la labor municipal, us 

podeu plantejar la constitució d'un OCM (Observatori Ciutadà Municipal). 

  

Aquesta eina està destinada a: 

•  Formular consultes ciutadanes 

•  Fer públics els pressupostos d'una forma comprensible  

  

Tingueu en compte que caldrà designar "responsables" de l'eina, per recollir les consultes, 

valorar-les, filtrar-les, presentar-les i recollir les respostes de l'Ajuntament. 

  

Si la conclusió es positiva, comenceu a plantejar l'estratègia de "crida" a la participació de 

col·lectius, associacions, associacions de veïns, consellers i partits polítics afins. 

  

Aquí trobareu la informació completa per desenvolupar un OCM : http://www.ocax.net/ 

	  
	  	  
	  

8. Munteu un OCM (Observatori Ciutadà Municipal) 
 
 



•  [Andalucía] Auditoría de Deuda en Córdoba: http://auditoriadeuda.15mcordoba.net/ 

•  [Andalucía] PACD Sevilla: http://auditoriaciudadana.net/nodo/sevilla/ 

•  Asturias: http://auditoriaciudadana.net/nodo/asturias/ 

•  [Catalunya] Auditoria del Deute Municipal Badalona: http://auditoriabdn.wordpress.com/ 

•  [Catalunya] PACD Barcelona: http://auditoriaciudadana.net/nodo/barcelona/  

•  [Catalunya] Grup del Deute Hospitalet: http://grupdeldeutelh.blogspot.com.es/ 

•  [Catalunya] Moià Deute: http://moiadeute.blogspot.com.es/ 

•  [País Valencia] Grup d’Alacant: http://auditoriadeutealacant.blogspot.com.es/ 

•  [País Valencià] Valencia: http://valencia.auditoriaciudadana.net/ 

•  PACD Galiza: http://auditoriaciudadana.net/nodo/galiza/   

•  PACD Logroño: http://www.xn--asamblealogroo-2nb.com/tag/auditoria-de-la-deuda/ 

•  PACD Madrid: http://madrid.auditoriaciudadana.net/ 

•  [Euskadi] PACD Bizkaia: http://auditdeuda.wordpress.com/ 

•  [Euskadi] Auditoria Gipuzkoa: @AuditoriaGK 

•  PACD Zaragoza: http://auditoriaciudadana.net/nodo/zaragoza/ 
	  

Y recordeu que… NO ESTEU SOL/ES! 
 
 



GRÀCIES 
 
Grup Auditoria del 
Deute Badalona 


