Ajuntament de Mataró

PREGUNTA PER SER CONTESTADA PER ESCRIT QUE PRESENTA
EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN REFERÈNCIA A
LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ
Quim Fernàndez i Oller, en qualitat de President del Grup Municipal de CiU a
l’Ajuntament de Mataró i acollint-me al que determina l’article 70 del ROM sobre els
drets dels Grups Municipals i de l’acord de la Junta de Portaveus pel que fa al seu
desenvolupament, formula les següents preguntes per que li siguin contestades per
escrit.
Des del 21 de juny de 2000, fa més de quinze anys, a Mataró existeix la figura del
Defensor del Ciutadà. La nostra ciutat va ser de les pioneres no només al país, si no
també a tot l’Estat en la creació i potenciació d’aquesta figura.
El Defensor del Ciutadà té per missió vetllar pels drets de la ciutadania davant
l’actuació de l’Administració municipal i dels organismes que en depenen, amb
independència i objectivitat, així com vetllar per la promoció dels Drets Humans.
D’entre les responsabilitats mútues signades entre l’Ajuntament de Mataró i el
Defensor del Ciutadà, existeix la de lliurar el seu informe anual durant els primers
mesos de l’any següent, tal com estableix l’article 97 del capítol quart del Reglament
d’Organització Municipal (ROM).
Aquest informe és molt important en la relació entre ambdues figures, donat que ens
dóna a conèixer els expedients en tràmit que no tenen resposta per part municipal i les
principals queixes dels ciutadans vers la seva principal i més propera administració
perquè aquesta millori en aquests aspectes.
Atenent a l’esperit de l’eix “Un govern obert, honest i eficient” del Pla de Mandat 20162019; a la propera aprovació d’un “ Codi de conducta i bon govern de l’Ajuntament de
Mataró”, que preveu la creació d’una “Comissió Ètica”de la qual el Defensor del
Ciutadà en formaria part; i davant la falta de transparència que suposa no donar a
conèixer els informes anuals del Defensor; el nostre Grup Municipal formula, perquè
siguin contestades per escrit en el termini corresponent, les següents,
PREGUNTES:
Primera.- Atès que el darrer informe que es pot trobar al web municipal és el
corresponent als anys 2014/2015, ha lliurat el Defensor del Ciutadà a aquest
Ajuntament els informes corresponents als anys 2016 i 2017?
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Segona.- Si ho ha fet, perquè el Govern no els ha donat a conèixer en Junta de
Portaveus i al Ple Municipal? Si no ho ha fet, li han estat reclamats per aquest Govern
al Defensor del Ciutadà?
Tercera.- Quan i quin va ser el darrer informe del qual se’n va donar compte al Ple
Municipal? Quan preveu el Govern presentar els informes pendents?
Quarta.-Quina ha estat la raó per la qual no s’ha presentat anualment el corresponent
informe del Defensor del Ciutadà tal com preveu el ROM?
Cinquena.-Quines han estat les gestions d’aquest Govern, depenents d’alcaldia i
gerència en aquest mandat, des de juny de 2015 fins ara amb el Defensor del Ciutadà?
Sisena.-Quines accions s’han fet per tal d’incrementar el coneixement per part dels
ciutadans i ciutadanes de l’existència de la figura del Defensor del Ciutadà?
Setena.-En el marc de l’obligada reducció de la despesa realitzada el passat mandat,
que passava també per la reducció de locals de lloguer, es va traslladar l’oficina del
Defensor, mantenint, això sí, els recursos necessaris per garantir la seva funció.
Considera l’actual Govern que es segueix garantint el bon funcionament de l’oficina del
Defensor del Ciutadà? De quins recursos humans i tècnics disposa?
Vuitena.-El mandat de l’actual Defensor del Ciutadà, el Sr. Jordi Puigderrajols, està en
fase de prorroga, atès que actualment el ROM preveu una durada màxima de cinc
anys. Té previst l’actual Govern municipal continuar amb aquesta pròrroga, o iniciar el
procés de canvi?
Novena.- En el moment d’afrontar la revisió del ROM aprovada a inicis del 2017, la
Comissió d’Organització va acordar estudiar de manera monogràfica la revisió de
l’apartat dedicat al Defensor del Ciutadà. Quan té previst el Govern municipal afrontar
aquest debat?
Desena.- Atenent a la propera aprovació d’un “Codi de conducta i bon govern de
l’Ajuntament de Mataró”, que preveu la creació d’una “Comissió Ètica”, de la qual el
Defensor del Ciutadà en formaria part, s’ha tingut en compte l’opinió del Sr. Jordi
Puigderrajols pel que fa el text treballat en la comissió creada ad hoc?
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