Ajuntament de Mataró

PREGUNTA PER SER CONTESTADA PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CIU SOBRE LA CONTRACTACIÓ A MADARIAGA ADVOCATS
ASSESSORS D’UNA FORMACIÓ SOBRE “SENSIBILITZACIÓ EN RISCOS DE
CORRUPCIÓ”
A través de les xarxes socials hem pogut saber que va tenir lloc una sessió de treball
de l'equip de Madariaga Assessors a l'Ajuntament de Mataró.
El mateix soci director de Madariaga Advocats Assessors afirma estar col·laborant en la
creació d'un sistema d'integritat institucional a l'Ajuntament. Sembla que en una primera
fase s’ha “efectuat formació en sensibilització en riscos de corrupció” pel personal
directiu i que s’està treballant en una segona consistent en elaborar una diagnosi de la
situació del Consistori, fent entrevistes individuals als responsables principals així com
diverses sessions de focus grup amb l'ajuda de l’assessora Sandra Canudas i de Laura
Sánchez.
Al mateix escrit, penjat a “Linkedin”, s’explica que es tracta d'un tipus de servei nou en
les administracions públiques, però molt necessari, el resultat del qual serà molt útil.
Amb data 9 de Novembre de 2017 és va publicar, en el Butlletí Oficial de l'Estat, la
nova Llei de Contractes del Sector Públic per la qual es traslladen a la nostra normativa
la Directiva Europea 2014/24/UE sobre Contractació Pública i la Directiva 2014/23/UE
relativa a l'adjudicació de contractes i que comporta una major diligència a les
administracions públiques en l`àmbit de la contractació, tot per lluitar contra el frau, la
corrupció i el clientelisme. És el que s’anomena ”Public Compliance”, que imposa, entre
altres, als òrgans de l’administració la presa de mesures adequades per lluitar contra el
frau, el favoritisme i els supòsits de corrupció, així com per a la detecció i solució
efectiva d'eventuals conflictes d'interès en els processos de licitació,
complementàriament a la inclusió de mesures de transparència en els contractes.
Es per això que resulta curiosa la manca de transparència en com s’estan
implementant els elements de prevenció i compliment de l’esmentada normativa; com
resulta sorprenent també prendre coneixement que s’ha contractat una empresa (per
suposadament implementar els elements de control, assessorament, formació i
prevenció de la corrupció, el frau, el clientelisme, etc...) a través de les xarxes socials.
Davant d’aquest informació, de la qual no tenim constància que se’n hagi donat compte
a cap comissió informativa, el grup municipal de CiU formula, per que li siguin
contestades per escrit, les següents,
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Primera.- Donant per fet que la formació es fa en el marc de l’entrada en vigor el
passat 9 de març de la nova llei 9/2017 de contractació del sector públic, a més de la
“sessió de sensibilització en riscos de corrupció”, quines altres sessions s’han realitzat?
Segona.- La contractació és per una formació concreta, o s’encarregaran del ”Public
Compliance” del nostre Ajuntament?
Tercera.- Entenem que, en el moment que s’implica al Consistori, els regidors haurien
d’estar-ne informats. En quin òrgan i qui ha informat als grups municipals d’aquestes
sessions?
Quarta.- Quina és la motivació i quins són els objectius per realitzar un curs d’aquestes
característiques, “sessió de sensibilització en riscos de corrupció” només al personal
directiu? Quantes persones hi han assistit? Quines han estat les persones que l’han
realitzat?
Cinquena.- Quin és el cost del contracte amb Madariaga Advocats Assessors per
aquests treballs? Quins altres contractes ha signat l’ajuntament de Mataró amb aquesta
assessoria jurídica en els darrers tres anys?
Sisena.- Quina ha estat la forma de selecció de l’empresa Madariaga Advocats
Assessors per a realitzar aquest treball? Amb quines altres empreses o assessories es
va contactar i quins pressupostos van aportar?
Setena.- Hores d’ara i tal com preveu la llei, l’Ajuntament de Mataró compta amb un
encarregat de control i prevenció de risc de frau, corrupció i blanqueig a les
administracions publiques, que engloba polítics i tècnics?
Finalment, preguem se’ns faci arribar còpia del contracte signat amb Madariaga
Advocats Assessors, així com dels corresponents informes recomanant aquests
serveis.
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