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1.- PRESENTACIÓ 

El projecte d’Auditoria Ciutadana del Deute és un projecte basat en el model aplicat al poble 

de Moià. 

Per a la realització de l’AUDITORIA CIUTADANA DEL DEUTE DE VILASSAR és crearà un Grup de 

Treball a partir de l’acord Primer de la moció impulsada per la Candidatura d’Unitat Popular 

(CUP) i aprovada per majoria absoluta en el Ple Municipal celebrat el dia 23 de juliol de 2015. 

L’AUDITORIA CIUTADANA DEL DEUTE DE VILASSAR ha de ser un instrument per verificar 

expedients  d’inversions que pel seu import hagin incidit directament en el deute actual de 

l’ajuntament i l’empresa municipal Viserma. Atesa la dificultat d’abastar el dilatat període en 

què s’ha anat produint l’endeutament municipal, el treball es realitzarà en diferents etapes o 

fases. 

 El Grup de Treball estarà integrat per membres de l’Observatori Ciutadà Municipal, de tots els 

grups municipals amb representació al consistori i entitats de Vilassar que estiguin interessats 

en participar-hi així com també per qualsevol altra persona resident a Vilassar que pugui tenir 

interès en algun expedient concret. És desitjable que el Grup de Treball sigui representatiu de 

la pluralitat del poble. 

Aquest Grup de Treball, els objectius concrets del qual es detallen al capítol següent, vol 

constituir una eina participativa i eficaç de control ciutadà del deute, de manera que els seus 

resultats, fruit de la verificació i la valoració de la pluralitat de membres que el componen, 

permetin a tots els vilassarencs i vilassarenques disposar d’una informació contrastada sobre 

l’abast del deute i les seves causes reals. 

Degut al gran nombre d’expedients analitzables, s’iniciarà amb una petita selecció, en funció 

de l’import, la càrrega d’interessos, durada del crèdit, antiguitat, etc, que decidirà el grup de 

treball en la primera reunió fundacional i que podran ser ampliats o reduïts pel mateix grup 

segons es vagi desenvolupant l’anàlisi, debat i valoració de la informació estudiada. La primera 

fase es desenvoluparà  al 2016-2017 i finalitzarà amb un informe final amb les valoracions 

fetes al llarg d’aquesta primera fase. 

A l’Annex 1  hi ha la proposta resumida del model organitzatiu i funcional. 
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2.- OBJECTIUS 

 Construir un espai de treball, divers i representatiu del poble de Vilassar. 

 Analitzar el deute municipal. 

 Debatre sobre el deute. 

 Avaluar la naturalesa del deute. 

 Facilitar tota la informació al conjunt de veïns/es. 

 Implicar veïns/es en el procés. 

 Fer pedagogia sobre com s’ha produït l’endeutament. 

 Conscienciar veïns/es, representants públics i treballadors municipals sobre la 

importància de controlar i evitar sobre-endeutaments en el futur. 

 Estudiar i valorar un mínim d’expedients per fase. 

 Avaluar els resultats de cada fase. 

 Depurar responsabilitats a nivell legal, tant per via administrativa com judicial. 

 Valorar i quantificar el deute legítim i il·legítim. 
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3.- METODOLOGIA DE TREBALL 

La metodologia de treball que es descriu a continuació vol ser una guia per facilitar la feina al 

grup de treball. Els diferents passos i temporitzacions descrits caldrà ajustar-los a mesura que 

es vagi treballant segons l’experiència i resultats obtinguts. 

 

3.1 – Reunió inicial  

Cada cop que s’iniciï l’estudi d’un expedient es farà una reunió inicial “kick-off” de tots els 

membres del grup de treball. 

En aquesta reunió s’acordarà: 

 S’elaborarà un llistat inicial de tota la informació que es cregui necessari tenir i 

recopilar per poder iniciar l’estudi. Aquesta informació es dividirà en 3 grups o 

tipologies: 

o Informació administrativa 

o Informació econòmica 

o Informació tècnica 

 Es nomenaran 2 coordinadors, un per la part administrativa/econòmica i l’altre de la 

part tècnica, la seva missió en aquesta fase inicial serà la de demanar i recollir tota la 

informació que s’ha detectat com a necessària corresponent a la seva àrea (si en el 

procés es detecta la necessitat de demanar informació addicional a la inicialment 

prevista es podrà fer-ho). 

 La resta de gent del grup de treball s’apuntarà per ajudar a analitzar la informació 

d’una àrea o una altra segons les seves capacitats, inquietuds i disponibilitat. 

 Sovint l’anàlisi de la informació requerirà de l’ajuda i suport de diferents tècnics 

(arquitectes, economistes, advocats...), en el cas que el grup de treball no disposi de 

tècnics suficients per fer un anàlisi mínimament rigorós, es designaran tècnics externs 

al grup de treball que voluntàriament puguin ajudar a estudiar la informació. 

 En el cas que una persona del grup de treball no s’apunti a cap de les àrees d’estudi 

participarà igualment en el procés d’elaboració de les conclusions que es descriu més 

endavant. 

TIPUS D’INFORMACIÓ : A l’Annex2 hi ha un llistat orientatiu dels diferents tipus 

d’informació que podrà ser necessari sol·licitar per cada expedient. 

 

3.2 – Recollida de la informació 

 Segons els acords de la reunió inicial els 2 coordinadors s’encarregaran de sol·licitar, 

mitjançant instàncies, i anar recollint tota la documentació prevista. 

A l’Annex3 hi ha un exemple de com podria ser una instància genèrica per sol·licitar 

informació. 
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 Paral·lelament podrà iniciar-se el seu anàlisi posant-la a disposició dels tècnics i resta 

de membres de l’àrea de treball. 

 El coordinador tindrà controlat en tot moment quina documentació s’ha demanat, 

quina s’ha obtingut, quina no s’ha pogut obtenir i anotarà també la documentació 

addicional que s’hagi demanat. A l’informe de les conclusions hi haurà de constar la 

relació de tota la documentació utilitzada. 

A l'Annex4 hi ha una graella de com podria anar registrant-se i anotant tota la 

informació relativa al procés demanada i estudiada, també s'hi podran anar anotant 

comentaris sobre resultats i conclusions relatives a cada sol·licitud demanada, 

d'aquesta manera es preveu facilitar el procés d'estudi i conclusions. 

 

3.3 – Estudi de la documentació 

 Els diferents responsables i tècnics de cada àrea estudiaran la documentació a mesura 

que la vagin disposant. 

 Estaran en contacte amb el coordinador de l’àrea en tot moment per indicar 

problemes que es puguin trobar, informació incompleta, necessitat de nova 

documentació, etc. El coordinador s’encarregarà de resoldre aquests problemes i/o 

prendrà nota per tal que en quedi constància. 

 Com s’ha indicat anteriorment, l’estudi es farà per 3 vies dividides en 2 àrees de 

coordinació (administratiu, econòmic i tècnic) 

 Anàlisi administratiu i econòmic caldrà donar resposta a preguntes del tipus: 

o  Es va passar per ple? Calia? Quines opinions hi va haver? 

o Es va justificar l'interès públic i la necessitat de l'obra, l’inversió era idònia? 

o Es va realitzar anàlisi cost-benefici i estudi d'alternatives d'inversió?  

o Es va fer per decret d'alcaldia? Quin? Què deia? 

o Es va passar per Junta de Govern? Quina? Què deia? 

o Estava reflectit en els pressupostos de l'any? Hi havia dotació pressupostària? 

o Idoneïtat de l'empresa adjudicatària? 

o Es disposa de totes les factures? Són correctes? 

o Es va finançar l'obra? Característiques del finançament? 

o Calia rebre autorització de Política Financera? Es va rebre? Es va demanar? 

o ...  

 Anàlisi tècnic caldrà donar resposta a preguntes del tipus: 

o Es va fer procés d'adjudicació? Va ser correcte? 

o Es va executar segons el que descriuen els informes? 

o Estan justificades totes les factures pel tècnic responsable de l'obra? 

o El cost s'ajusta a l'obra feta? 

o Existeix certificat de finalització de l'obra? És correcte? 

o Hi va haver desviació pressupostaria del seu cost? Està justificada? 

o Els criteris d'adjudicació del plec eren clars, adients? 

o … 

El període de temps previst per als punts 3.2 i 3.3 serà de 4 setmanes. 
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3.4 – Conclusions i informe del grup auditor 

El grup de treball es reunirà un segon cop amb la intenció d’elaborar un informe amb les 

conclusions definitives. 

En la convocatòria, que es farà amb com a mínim una setmana d’antelació, es facilitarà a tots 

els membres del grup auditor les conclusions provisionals resultants de les anàlisis fetes per les 

diferents àrees, per tal que a la reunió tothom hagi pogut llegir i entendre la feina feta. 

A la reunió es debatran les conclusions provisionals i es redactarà un informe definitiu. 

Aquest informe constarà de dues parts, una primera part amb el resultat de les anàlisis de cada 

àrea i que serà bàsicament una constatació dels fets i procés que va seguir l’obra i una segona 

part amb la valoració d’aquests i interpretació dels resultats obtinguts de l’estudi. 

La valoració es farà conjuntament per tot el grup de treball i hauria d’intentar respondre 

preguntes com les següents: 

 Es va fer bé ? En cas negatiu quines coses es creu no s'han fet bé i perquè? 

 S'hauria pogut fer millor? 

 L’obra s'utilitza i per tant està amortitzada o amortitzant-se? 

 Era necessària? 

 Està pagada en la seva totalitat? Quant falta pagar? Previsió? És un deute lògic? 

 Estem tots d'acord amb les conclusions? En cas negatiu s'argumenten les diferents 

opinions per tal que quedi constància d'elles. 

 ... 

 

 

3.5 – Comunicació dels resultats 

 

Les conclusions i informe elaborat de cada projecte estudiat es faran públiques per diversos 

mitjans de comunicacions, tals com la web de l’OCM i altres. 

Un cop finalitzada la primera fase, es convocarà al poble per fer una presentació i explicació de 

tot el treball realitzat on es mostraran les conclusions dels diferents projectes estudiats. 
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4.- AVALUACIÓ DE LA FASE 

Un cop finalitzat l’informe final d’una fase, es realitzarà un trobada per tal de avaluar els 

objectius i resultats obtinguts: 

 S’ha constituït amb èxit el grup de treball? Ha estat divers i representatiu? 

 S’ha pogut analitzat en profunditat tota la documentació?  Han sorgit problemes? 

 S’han generat debats dintre i fora del grup de treball entorn al deute? 

 S’ha fet una bona avaluació de la informació analitzada? Són satisfactoris els resultats? 

 S’ha facilitat la informació als veïns/es? Han pogut accedir-hi sense problemes? 

 S’han implicat nous veïns/es durant el procés? Perquè? Han rebut positivament la 

iniciativa? 

 S’ha fet pedagogia a partir de la informació analitzada? Com? 

 S’ha conscienciat a veïns/es, representants públics i treballadors municipals sobre la 

importància de controlar i evitar sobre-endeutaments en el futur? 

 S’han estudiat i valorat el mínim d’expedients en aquesta primera fase? 

 Quina valoració del 1 al 10 (entenent que 1 és molt dolent i 10 molt bo) fa el grup de 

treball d’aquesta primera fase? 

 Cal seguir amb una segona fase? 

 Què cal millorar i fer diferent en la pròxima fase? 
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ANNEX 1 

PROPOSTA D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL GRUP DE TREBALL PER L'AUDITORIA DEL 

DEUTE MUNICIPAL DE VILASSAR DE DALT 

Per donar compliment als acords adoptats per majoria absoluta pel Ple Municipal de 

l'Ajuntament de Vilassar de Dalt celebrat el 23 de juliol de 2015, es constitueix el GRUP DE 

TREBALL PER L'AUDITORIA DEL DEUTE, d'ara endavant, Grup de Treball. 

1. Objecte del grup de treball 

Estudiar el deute municipal de l’ajuntament i  de l’empresa municipal Viserma. 

2. Integrants del Grup de Treball 

Seran membres del Grup de Treball les persones designades pels grups municipals, així com les 

designades per l'Observatori Ciutadà Municipal (OCM). Aquest grup estarà obert a la 

participació de qualsevol altre ciutadà que pugui estar-hi interessat. 

Tant els grups municipals com l'OCM podran designar els assessors que calguin per tirar 

endavant la finalitat del Grup de Treball descrita en el punt 1. 

Els integrants del Grup de Treball no percebran cap contraprestació econòmica per la seva 

dedicació a les tasques del Grup. 

Els assessors externs ho seran a títol voluntari i gratuït. 

3. Accés i difusió de la documentació 

L'Ajuntament facilitarà als membres i assessors del Grup de Treball el lliure accés a tota la 

documentació necessària per al desenvolupament de la seva activitat. 

L'OCM es responsabilitzarà de gestionar, demanar i custodiar tota la documentació que es 

sol·liciti i a respectar el compliment de protecció de dades que estableix la llei LOPD. 

Els integrants del grup de Treball hi seran a títol individual i hauran de signar un compromís de 

confidencialitat referent a totes les dades personals que es puguin haver consultat i tractat 

durant l'estudi. 

4. Reunió de constitució del Grup de Treball 

Es farà una convocatòria pública i oberta a tot el poble oferint la possibilitat de conèixer i 

participar del projecte a tots els veïns i veïnes. 

Aquesta reunió servirà per constituir el Grup de Treball i designar els membres que el 

constitueixin. Aquests decidiran, entre els projectes presentats, aquells que es considerin 

d’estudi prioritari. Igualment es marcarà la metodologia i el calendari de treball. 

 

El  ......... de ..................... de 201... es fa la presentació pública i constitució del grup de treball. 
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5. Reunions de seguiment 

Per facilitar la comunicació entre les persones del Grup de Treball, posar en comú els avenços 

que s'hagin produït en el dia a dia, i evitar duplicitats, s'estableix una reunió ordinària mensual 

del conjunt dels integrants del Grup de Treball. A aquestes reunions podran assistir-hi també 

els assessors. 

6. Esquema del model organitzatiu OCM 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. Esquema del model organitzatiu Grup de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilassar de Dalt, a ......... de ...................... de 201... 

 

 

 

 

 

 

    GRUP DE TREBALL 

          

Persones i entitats de Vilassar 

TRANSPARÉNCIA I 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 
Difondre el projecte                

Gestionar consultes                          

Crear Web OCM 

AUDITORIA CIUTADANA DEL 

DEUTE:                                    
Realització de l’auditoria 

OCM                                 

Observatori Ciutadà del Deute 

Funcions 

Persones designades pels 

Grups Municipals (GM )                                         

1-PSC:  _____________                     

2-CDC: _____________                        

3-ARA:  _____________                    

4-PP:    _____________     

5-CUP: _____________ 

Assessors designats 

pel OCM i GM                               

1-  _____________               

2-  _____________              

3-  _____________               

4-  _____________               

5-  _____________ 

Persones designades 

pel OCM                                            

1-  _____________                       

2-  _____________                        

3- _____________                    

4- _____________               

5- _____________ 

Persones i entitats 

de Vilassar (OCM) 
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ANNEX 2 

TIPUS D’INFORMACIÓ (per anar completant) 

 Informació de tipus administratiu 

o Acords de ple 

o Decrets d'alcaldia 

o Acords de junta de govern 

o Informació pressupostària (dotació prevista) 

o ... 

 Informació de tipus econòmic 

o Finançament de l’obra 

 Quotes urbanístiques o contribucions especials 

 Préstec bancari 

 Recursos propis 

 Subvencions 

 ... 

o Factures 

o ... 

 Informació de tipus tècnic 

o Bases del concurs d'adjudicació (si n'hi va haver) 

o Documentació presentada per les diferents empreses que optaven a 

l'adjudicació 

o Resolució/puntuació de cada empresa per l'adjudicació de l'obra 

o Informes tècnics d'execució de l'obra 

o Certificat de finalització de l'obra 

o Altres tipus d'informació tècnica que podria ser rellevant: 

 Visita de l'obra 

 Fotos de l'estat actual de l'obra 

 ... 

o ... 
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ANNEX 3  (Exemple d'instància) 

Dades personals del sol·licitant 

Nom: Primer cognom: Segon cognom: 

DNI/NIE: Carrer/avinguda/plaça: Número: Esc: Pis: Porta: 

Codi postal: Població: Província: Telèfon: 

En representació de:  

Observatori Ciutadà Municipal de Vilassar OCM 

 

Exposo (expliqueu els fets): 

En el marc del projecte auditoria ciudatana de Vilassar impulsat per l’Observatori Ciutadà Municipal i 

iniciat el X de XXXXX de 2016. Amb la voluntat d’estudiar part del deute municipal de l’ajuntament de 

Vilassar  per tal de valorar-ne la naturalesa, i tenint en compte que la iniciativa és d’interès públic i en 

cap cas respon a interessos particulars. Així com que la informació sol·licitada serà utilitzada amb la 

finalitat d’elaborar un informe sobre el deute municipal. 

 

 

Sol·licito:   

Documentació relacionada amb l’expedient XXXXXX, concretament la informació que enumero a 

continuació: 

 

 

 

 

Documents aportats: 

 

 

 

 

 

 

Vilassar, a ........de ..................... de 201.....     Signatura:  
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ANNEX 4  (Proposta de taula per registrar la documentació i resultats) 

TAULA REGISTRE DOCUMENTACIÓ AUDITORIA CIUTADANA DE 

VILASSAR 

Informació relativa a l’expedient  

EXPEDIENT Data inici Data tancament 

   

Altres informacions 

 

 

Informació relativa al procés d’estudi  

Coordinadors Participants 

  

Data inici estudi Data finalització estudi 

  

Període de debat Data presentació informe parcial 

  

Altres informacions 
 

 

Informació relativa a la documentació sol·licitada i estudiada  

Ref. Documentació 
sol·licitada 

Data 
sol·licitud i 
nº de 
registre 
d’entrada 

Data 
d’entrega 
documentació 
per part de 
l’ajuntament 

Tipus 
d’informació 
(tècnica, 
administrativa, 
econòmica) 

Informació 
rellevant que es 
troba en aquesta 
documentació 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

Resultats obtinguts 

Ref. Resultats i dades objectives Conclusions subjectives 

   

   

 


