
?QUE
LI PREGUNTARIES

al teu
AJUNTAMENT

Si et donessin  
l’oportunitat... '

QUÈ ES L'OBSERVATORI?
L’OCAB és una entitat sense ànim de lu-
cre que posa a l’abast de la ciutadania in-
formació actualitzada, amb un llenguatge 
entenedor, sobre tot allò relacionat amb 
l’Ajuntament de Barcelona

QUI EN FORMA PART? 

En formem part tota la ciutadania que, de 
manera lliure i voluntària, tenim interès a 
conèixer el funcionament de l’ajuntament i 
l’ús que es fa dels nostres impostos.

QUÈ FACILITA? 

Possibilita la participació ciutadana en 
les decisions que es duen a terme a 
l’ajuntament:

 • A través d’Internet: 
» Ajuda a fer arribar consultes públiques a 
l’ajuntament que es publicaran al web junt 
amb les respostes rebudes.
 » Publica documentació oficial actualitzada 
de l’administració.
 » Posa a disposició eines multimèdia per a 
estudiar i treballar temes pressupostaris

 • Al teu municipi: 
 » Realitza cursos, tallers i xerrades de pe-
dagogia pressupostària, funcionament de 
l’administració i experiències i metodolo-
gies de govern més participatives.
 » Facilita trobades veÏnals per al debat i 
l’autoformació.
 » Promou la creació de més observatoris 
ciutadans en d’altres municipis.

LA CIUTADANIA  
TENIM DRET A PREGUNTAR

LA CIUTADANIA 
TENIM DRET A OBTENIR  
UNA RESPOSTA CLARA  

I SATISFACTORIA

www.ocab.es
info@ocab.es

     www.facebook.com/ocab
      @_ocab

686 910 992

«Quant deixa de recaptar l’ajuntament de Barcelona per no cobrar l’IBI a l’Església?» 

'

«A què corresponen els 1,5 

milions d’euros que l’ajuntament 

té pressupostat pagar al Club de 

Polo Barcelona?»

☎

Una iniciativa de:

Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute
NO devem, NO paguem!
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Com hi participo?1

Registra’t. És el primer pas per poder fer després un 
seguiment de la consulta. D'aquesta manera et podrem 
avisar a la teva adreça electrònica de qualsevol nove-
tat referent a la teva consulta, tant de la resposta de 
l'ajuntament, com dels comentaris que rebis per part 
d’altres ciutadans i ciutadanes.

Si a més a més et vols fer soci/sòcia  , l’aplicació et 
demanarà que afegeixis les teves dades. Associar-se 
implica formar part d'un observatori ciutadà que re-
clama transparència i dret real d'informació i partipació 
a l’ajuntament. Associar-se no suposa l'obligació de 
fer cap aportació econòmica, simplement estaràs re-
colzant totes les consultes.

1

Com es fa una consulta?2

Segueix el recorregut complet de qualsevol consulta 
ciutadana, de la resposta de l’ajuntament i dels co-
mentaris dels usuaris. Això ens permetrà enxarxar-nos 
i pressionar l’administració perquè doni respostes de 
qualitat.

Comparteix la teva opinió: deixa els teus comentaris, di-
fon a través de les xarxes socials o del correu i segueix 
d’altres consultes subscrivint-t’hi. Segur que trobaràs 
gent a qui li interessarà el mateix que a tu. 

De la mateixa manera, també podràs fer un seguiment 
de les consultes d’altres ciutadans, només cal que t’hi 
subscriguis.

Les respostes de l’ajuntament seran valorades mit-
jançant vots positius    i negatius       . Totes aquelles 
consultes amb respostes insatisfactòries s’enviaran a la 
Síndica de Greuges. Si es tracta de consultes referents 
als pressupostos, s’enviaran a la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya.

Com puc fer el seguiment
d’una consulta?3

Redacta la teva consulta. Un títol entenedor facilitarà 
que d’altres persones puguin fer-ne un seguiment  
mitjançant l’eina de recerca del mateix web o a través 
de les xarxes socials. Comparteix-la! 

Un cop enviada la teva consulta, nosaltres ens encar-
regarem de gestionar-la: 
 
 » Tramitarem la consulta.
 » Publicarem al web la resposta tan bon punt  
 la rebem.
 » T’avisarem mitjançant un correu electrònic. 
 » També ho farem saber a totes les persones  
 que l’hagin recolzada.

      ocab.eswww.
Pots fer les consultes online a:
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