ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Identificació de la sessió
Sessió número: 5/2011
Caràcter: ordinari
Data: 5 de maig de 2011
Horari: de 20.30 a 21.15 h
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial
Hi assisteixen:
Joan Seguer Tomàs, alcalde
Antonio Torio Fernández, tinent d’alcalde
Sergi Mingote Moreno, tinent d’alcalde
Lucio Gat Lavado, tinent d’alcalde i portaveu del grup Socialista
Sònia Lloret Mas, tinent d’alcalde
Raquel García Mesa, regidora
Josep Maria Guzman Hermoso, regidor
Susanna Villa Puig, regidora
Amèlia Marquino Tocado, regidora
Ricard March Ascaso, regidor
Rosa Martí Conill, regidora i portaveu del grup del NOPP
Lluís Cucurella Monreal, regidor
José Luís Rodríguez González, regidor
Joan Martorell Mompart, regidor i portaveu del grup de CiU
Francisco Pulido Sánchez, regidor
Josep M. Tarrés Massaguer, tinent d’alcalde i portaveu del grup d’ICV-EUA
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental

No hi assisteix
Susana Rueda Rodríguez, regidora i portaveu del grup del PP
Ordre del Dia
1. Aprovar, si s’escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.
Serveis Generals
2. Aprovar, si correspon, la creació de fitxers de dades de caràcter personal de
l’Ajuntament de Parets del Vallès.
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Serveis Territorials
3. Aprovar, si escau, l’actualització del termini d’execució del sector de planejament UP5
“Circuit”.
4. Moció de la Junta de Portaveus relativa a la situació del general Divjak.
5. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovar, si s’escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors
El Ple de l'Ajuntament per UNANIMITAT aprova els esborranys de les actes dels dies 14 i 26
d'abril de 2011.
Serveis Generals
2. Aprovar, si correspon, la creació de fitxers de dades de caràcter personal de
l’Ajuntament de Parets del Vallès
Pren la paraula el regidor de Serveis Generals, el senyor Mingote, i explica que l'objectiu de
l'actualització de fitxers és la creació de fitxers de dades de caràcter personal dintre de
l'Ajuntament, que fa referència bàsicament a l'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal, que preveu que la creació,
modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques.
Amb aquesta referència, amb el Pla de modernització i d'adaptació a les noves tecnologies,
una de les tasques prioritàries i més urgents a realitzar és l'elaboració de l'inventari dels
fitxers a declarar a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, redactar els decrets
d'aprovació de la comissió i portar al Ple els fitxers d'inventari, que és el que es fa avui.
El senyor Mingote continua explicant que s'han donat d'alta 19 fitxers i d'aquests, 10 són de
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i els 9 restants de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
La proposta dels fitxers a donar d'alta són expedients:
1. Procediments municipals
2. Gestió de personal
3. Gestió econòmica i contractes
4. Registre d'entrada i sortida de documents
5. Registre de béns i activitats dels membres de la corporació
6. Servei d'atenció al ciutadà
7. Relacions institucionals
8. Usuaris de serveis municipals
9. Sancionadors
10. Gestió tributària
11. Educació
12. Policia local
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Afegeix que l'objectiu de la proposta és donar d'alta els esmentats fitxers i aprovar la creació
dels fitxers.
Tots els grups voten a favor. Per tant i atès,
L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les
administracions públiques només podrà fer-se per mitjà de disposició general publicada al
Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent.
A aquests efectes i en compliment del citat precepte legal.
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Aprovar la creació dels fitxers que estan relacionats de l’Annex 1 al 12.
2. Publicar l'anunci de creació dels citats fitxers al Butlletí Oficial corresponent.
3. Sol·licitar de l'Autoritat de Protecció de Dades, una vegada efectuada la publicació a la
que es fa referència a l'apartat anterior, que procedeixi a la inscripció dels fitxers al Registre
de Protecció de Dades.
Annexos
Annex 1. Creació del fitxer EXPEDIENTS I PROCEDIMENTS MUNICIPALS
RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Parets del Vallès
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
- CIF: P0815800H
- Domicili: C/ Carrer Major, 2-4
- Codi postal. Localitat: 08150. Parets del Vallès
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935 738 888
- Fax: 935 738 889
- Email: info@parets.org
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Nom: Expedients i procediments municipals.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió dels expedients i procediments administratius
relacionats amb les competències municipals.
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ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: Subjectes interessats en el procediment.
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impressos i
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica. Correu electrònic.
- Altres tipus de dades: Dades relatives al procediment administratiu específic instruït.
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.

MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

Annex 2. Creació del fitxer GESTIÓ DE PERSONAL
RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Parets del Vallès
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
- CIF: P0815800H
- Domicili: C/ Carrer Major, 2-4
- Codi postal. Localitat: 08150. Parets del Vallès
- Província: Barcelona
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- País: Espanya
- Telèfon: 935 738 888
- Fax: 935 738 889
- Email: info@parets.org

IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Nom: Gestió de personal.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i manteniment de les relacions amb el personal
al servei de l’Ajuntament i realització dels processos habituals de gestió de RRHH.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: Empleats municipals. Candidats a processos de selecció
d’accés a l’ocupació pública convocats per l’Ajuntament. Voluntaris.
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impressos i
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades especialment protegides: Salut. Afiliació sindical.
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. NºSS / Mutualitat. Nº Registre
de personal. Telèfon. Signatura manuscrita. Signatura electrònica. Correu electrònic.
- Altres tipus de dades: Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions, experiència
professional). Dades d’ ocupació laboral (dades administratives relatives al lloc de treball)
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.

MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.
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Annex 3. Creació del fitxer GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ
RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Parets del Vallès
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
- CIF: P0815800H
- Domicili: C/ Carrer Major, 2-4
- Codi postal. Localitat: 08150. Parets del Vallès
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935 738 888
- Fax: 935 738 889
- Email: info@parets.org
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Nom: Gestió econòmica i contractació.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestionar les activitats econòmiques, comptables i de
contractació administrativa en l'àmbit de les funcions pròpies de l'Ajuntament.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques.
Registres públics.
- Col·lectius o categories d'interessats: Creditors, licitadors, contractistes, proveïdors de béns i
serveis.
- Procediment de recollida de dades: Formularis, impressos i altres documents en suport paper o
per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica. Correu electrònic.
- Altres tipus de dades: Dades econòmiques, financeres i d’ assegurances (dades bancàries)
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
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MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

Annex 4. Creació del fitxer REGISTRE D’ ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS
RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Parets del Vallès
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
- CIF: P0815800H
- Domicili: C/ Carrer Major, 2-4
- Codi postal. Localitat: 08150. Parets del Vallès
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935 738 888
- Fax: 935 738 889
- Email: info@parets.org
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Nom: Registre d’entrada i sortida de documents.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió, control i garantia de l'anotació fidedigna de la
presentació dels documents adreçats a l’ajuntament i dels que l’ajuntament adreci a altres
administracions o als particulars.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques.
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- Col·lectius o categories d'interessats: Persones físiques emissores i receptores de documents
registrats al Registre d'entrada i sortida de documents de l’Ajuntament.
- Procediment de recollida de dades: Formularis, impressos i altres documents en suport paper o
per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica. Correu electrònic.
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

Annex 5. Creació del fitxer REGISTRE DE BÉNS I ACTIVITATS
RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Parets del Vallès
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
- CIF: P0815800H
- Domicili: C/ Carrer Major, 2-4
- Codi postal. Localitat: 08150. Parets del Vallès
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935 738 888
- Fax: 935 738 889
- Email: info@parets.org
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IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Nom: Registre de béns i activitats.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de la declaració d’activitats, bens i drets
patrimonials de càrrecs electes i membres no electes de la Junta de Govern Local.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: Càrrecs electes i membres no electes de la Junta de
Govern Local.
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impressos i
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica.
- Altres tipus de dades: Dades econòmiques, financeres i d’ assegurances (patrimoni). Dades d’
ocupació laboral (càrrec electe / públic).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

Annex 6. Creació del fitxer SERVEIS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Parets del Vallès
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
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- CIF: P0815800H
- Domicili: C/ Carrer Major, 2-4
- Codi postal. Localitat: 08150. Parets del Vallès
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935 738 888
- Fax: 935 738 889
- Email: info@parets.org
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Nom: Serveis d'atenció al ciutadà.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del servei municipal d'atenció ciutadana en els
Punts d'Atenció al Ciutadà.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques.
- Col·lectius o categories d'interessats: Usuaris del servei d’ atenció ciutadana de l’ Ajuntament.
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impressos i
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica.
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.
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Annex 7. Creació del fitxer RELACIONS INSTITUCIONALS
RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Parets del Vallès
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
- CIF: P0815800H
- Domicili: C/ Carrer Major, 2-4
- Codi postal. Localitat: 08150. Parets del Vallès
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935 738 888
- Fax: 935 738 889
- Email: info@parets.org
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Nom: Relacions Institucionals.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Manteniment de l'agenda i la informació de contacte
sobre col·laboració administrativa, relacions polítiques, contactes protocol·laris i gestió de les diferents
activitats dels càrrecs polítics.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques.
Registres públics.
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones de contacte. Càrrecs electes. Càrrecs públics.
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impressos i
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Correu electrònic.
- Altres tipus de dades: Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions). Dades d’
ocupació laboral (càrrec electe/ públic. Professió i empresa o entitat).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
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CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

Annex 8. Creació del fitxer USUARIS SERVEIS MUNICIPALS
RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Parets del Vallès
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
- CIF: P0815800H
- Domicili: C/ Carrer Major, 2-4
- Codi postal. Localitat: 08150. Parets del Vallès
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935 738 888
- Fax: 935 738 889
- Email: info@parets.org
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Nom: Usuaris de serveis municipals.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió dels diferents serveis de l'Ajuntament utilitzats
pels usuaris.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: Usuaris del serveis municipals.
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impressos i
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.

TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica. Correu electrònic.
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- Altres tipus de dades: Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions). Dades d’
ocupació laboral (professió / aturat). Dades econòmiques, financeres i d’ assegurances (dades
bancàries).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

Annex 9. Creació del fitxer EXPEDIENTS SANCIONADORS
RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Parets del Vallès
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
- CIF: P0815800H
- Domicili: C/ Carrer Major, 2-4
- Codi postal. Localitat: 08150. Parets del Vallès
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935 738 888
- Fax: 935 738 889
- Email: info@parets.org
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Nom: Expedients Sancionadors.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió i tramitació dels expedients sancionadors de
competència de l'Ajuntament.
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ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Administracions públiques.
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones físiques pressumptament infractores.
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: Infraccions
administratives
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica. Correu electrònic.
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

Annex 10. Creació del fitxer GESTIÓ TRIBUTÀRIA
RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Parets del Vallès
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
- CIF: P0815800H
- Domicili: C/ Carrer Major, 2-4
- Codi postal. Localitat: 08150. Parets del Vallès
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935 738 888
- Fax: 935 738 889
- Email: info@parets.org

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
oac@parets.org

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès
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IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Nom: Gestió Tributària.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de la generació, liquidació i cobrament dels
tributs de competència municipal.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Registres públics.
Administracions públiques. Fonts accessibles al públic.
- Col·lectius o categories d'interessats: Contribuents i persones físiques pressumptament
infractores.
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades relatives a la comissió d’ infraccions penals o administratives: Infraccions
administratives.
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica. Correu electrònic.
- Altres tipus de dades: Dades sobre informació fiscal dels subjectes tributaris obligats.
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

Annex 11. Creació del fitxer EDUCACIÓ
RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Parets del Vallès
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
oac@parets.org

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax.93 573 99 98
oac@parets.org

- CIF: P0815800H
- Domicili: C/ Carrer Major, 2-4
- Codi postal. Localitat: 08150. Parets del Vallès
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935 738 888
- Fax: 935 738 889
- Email: info@parets.org
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Nom: Educació.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de les diferents activitats de prestació del servei
públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions
educatives.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Altres administracions
públiques.
- Col·lectius o categories d'interessats: Alumnes i pares o tutors en l’àmbit del servei públic
d’educació.
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impresos i
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades especialment protegides: Salut. Religió.
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura manuscrita.
Signatura electrònica. Correu electrònic.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals (sexe, data de naixement, nacionalitat).
Dades acadèmiques i professionals (formació, titulacions).
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Alt.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria.
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OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
oac@parets.org

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax.93 573 99 98
oac@parets.org

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

Annex 12. Creació del fitxer POLICIA LOCAL
RESPONSABLE DEL FITXER
- Nom de l’òrgan responsable: Ajuntament de Parets del Vallès
- Denominació de l’ens: Ajuntament
- Administració a la que pertany: Administració local
- CIF: P0815800H
- Domicili: C/ Carrer Major, 2-4
- Codi postal. Localitat: 08150. Parets del Vallès
- Província: Barcelona
- País: Espanya
- Telèfon: 935 738 888
- Fax: 935 738 889
- Email: info@parets.org
IDENTIFICACIÓ I FINALITAT DEL FITXER
- Nom: Policia Local.
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de la informació amb finalitats policials,
derivada de les actuacions policials.
ORIGEN I PROCEDÈNCIA DE LES DADES
- Origen de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Altres persones físiques.
Registres públics. Administracions públiques.
- Col·lectius o categories d'interessats: Persones incloses en expedients de la Policia Local amb
fins policials.
- Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes presencials, formularis, impressos i
altres documents en suport paper o per transmissió electrònica, via pàgina web o correu electrònic.
TIPUS DE DADES, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL FITXER
- Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic. Salut. Vida sexual.

Ajuntament de Parets del Vallès
Carrer Major, 2-4
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
www.parets.org - info@parets.org

OAC Ajuntament
Plaça de la Vila, 1
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89
oac@parets.org

OAC Territori
Av. Pedra del Diable, 7
08150 Parets del Vallès
Tel.93 573 99 99 - Fax.93 573 99 98
oac@parets.org

- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Marques físiques. Adreça. Signatura /
Empremta. Telèfon. Imatge / Veu.
- Altres tipus de dades: Dades de característiques personals i socials relacionades amb les
actuacions policials.
- Sistema de tractament: Parcialment automatitzat.
MESURES DE SEGURETAT
- Nivell de seguretat adoptat: Alt.
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES
- Altres destinataris de cessions: Altres administracions públiques competents en la matèria.
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
No es produeixen transferències internacionals de dades.
DRETS D'OPOSICIÓ, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
Oficina d’Atenció Ciutadana. Plaça de la Vila, 1.

Serveis Territorials
3. Aprovar, si escau, l’actualització del termini d’execució del sector de planejament
UP5 “Circuit”
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i explica que es tracta
d'actualitzar el Pla sobre el termini d'execució del contracte sobre la concessió urbanística
del sector UP5 “Circuit”.
Des de l'abril de 2006 fins a l'actualitat hi ha hagut moltes modificacions en l'àmbit pel que fa
a la planificació territorial del govern de la Generalitat en l'àmbit de carreteres, i
infraestructures viàries, que ha generat que no es complís el termini d'execució de 48 mesos
que es va aprovar inicialment, a partir de l'aprovació definitiva del pla. El document que
consta a l'expedient refà el pla en terminis, i s'explica de manera entenedora en un quadre.
Continua exposant que es tracta d'actualitzar el Pla per complir altres terminis a partir de la
modificació dels terminis de la contractació.
Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i indica que el seu grup s'absté. Manifesta
que el present punt es podia haver tractat en el proper Ajuntament, i que no entén perquè es
porta en aquest Ple. No veu cap mena de justificació, ja que podria formar part dels acords
que prengui el nou Ajuntament, perquè aquest és l'últim Ple i just el dia que comença la
campanya.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i exposa que el seu grup s'absté, no a
causa del moment, sinó que personalment tanca tota la gestió i les aportacions que han
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pogut presentar en el Sector UP5 “Circuit”, que serà un dels punts d'inflexió del futur per al
municipi. És una de les vies que podrà créixer i per això han de ser curosos.
Es porta al Ple tornar a actualitzar els terminis d'execució de l'obra, ja que pels motius que
s'han comentat, són obres de gran calat, pel tema de la mobilitat que afecta al sector, des
d'aquest punt de vista s'havien d'executar, però amb el retard s'han tornat a replantejar nous
terminis d'execució.
CiU continua mantenint l'abstenció amb el mateix discurs que quan va començar el pla,
encara que entén i veu positiu que dintre del termini d'aquesta legislatura s'actualitzi
l'execució de les obres, per tot el que ha comentat. Afegeix que la nova legislatura i la nova
gent donaran forma a aquest arc i seran aquests els que acabaran de treballar el tema.
Intervé el regidor d'Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i exposa que aquest és un pla que va
començar en aquesta legislatura, per això és més coherent que s'actualitzi en la mateixa
legislatura, i no pas la següent. És més coherent actualitzar el pla a causa dels imprevistos
que hi ha hagut i la planificació territorial del govern de la Generalitat respecte a l'àmbit, que
no deixar l'actualització al proper equip de govern, que en principi no hi ha participat o ha
participat relativament en la seva aprovació.
Reitera que és més de sentit comú i coherent aprovar l'actualització en aquesta legislatura,
ja que és la que va aprovar inicialment el Pla, que no pas deixar-lo per a la propera.
La presidència indica que s'han redactat diferents textos de revisió d'un àmbit de futur
desenvolupament industrial, que comporta una major cohesió social de la població, la
creació de llocs de treball, recursos econòmics per a la institució, i entén que els processos
de retard que hi ha hagut, justifiquen el termini de planejament i ja que s'ha fet en aquesta
legislatura, que sigui aquesta també la que aprovi l'actualització.
Les votacions són les següents:
Vots a favor: 11 (PSC-PM, ICV-EUA)
Vots en contra: 0
Abstencions: 5 (NOPP, CiU)
Per tant i atesa,
Vist que el Ple de l'Ajuntament en sessió de data 6 de abril de 2006 va adjudicar el contracte
per a la concessió de la gestió urbanística integrada del Sector UP-5 del Pla general
d'ordenació urbana a la empresa “UP5 Sector Circuit Deumal Barnasfalt UTE Llei 18/1982”.
Atès que la clàusula desena del Plec del contracte d'acord amb el Plec de clàusules
estableix que el concessionari vindrà obligat a complir el contracte, de conformitat amb el
programa de treball presentat pel mateix, dins dels quaranta-vuit mesos a comptar des del
dia següent al de la formalització del contracte, més un any de garantia i conservació de la
correcta execució de les obres d'urbanització, a partir de la seva total recepció.
Vist que el Plec de clàusules administratives particulars del contracte estableix els terminis
parcials següents:
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FASE

TEMPS MÀXIM

Presentació de la delimitació del sector urbanitzable:
-

Sòl inclòs en el sector.

1 mes des de la signatura del
contracte.

Relació detallada de béns i drets així com de titulars inclosos en
l’esmentada delimitació.

Presentació de l’avanç del Pla parcial urbanístic del sector, i documentació 3 mesos des de la signatura del
contracte.
corresponent a la Modificació del Pla general que es pugui derivar.

Redacció i presentació del Pla Parcial Urbanístic del sector.

3 mesos des de l’informe favorable
de l’avanç.

Presentació del Projecte d’Urbanització i del Projecte de Reparcel·lació, i si 3 mesos des de l’aprovació inicial del
s’escau, de la taxació conjunta.
Pla Parcial Urbanístic.
D’acord amb el que resulti del Pla
Presentació de la resta de documents i instruments urbanístics per a la
parcial i dels Projecte d’urbanització
realització de l’objecte de la concessió.
i reparcel·lació.
Termini màxim d’execució de cadascú dels projectes i resta d’instruments El que es fixi específica i
escaients per al desenvolupament de l’objecte de la Concessió, inclosa respectivament en cadascú d’ells, un
cop aprovats definitivament.
l’execució de les obres d’urbanització.

Vist que en data 14 de desembre de 2006 es va iniciar el desenvolupament del Sector,
mitjançant una prèvia modificació de l'àmbit delimitat en el Pla general d'ordenació, i que la
seva aprovació definitiva no es va produir fins al gener del 2009, per causes derivades de la
planificació de les infraestructures generals viàries en el Pla territorial metropolità, i alienes
al concessionari de la gestió urbanística.
Atès que el Pla parcial urbanístic del Sector va ser aprovat en sessió del Ple de l'Ajuntament
en data 23 de setembre de 2010, una vegada informat favorablement per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona.
Vista la sol·licitud formulada pel concessionari de la gestió urbanística de modificar el termini
d'execució establert en el contracte atenent a les circumstàncies sobrevingudes en la
tramitació del planejament urbanístic.
Vist que d'acord amb el plec de clàusules del contracte el termini de la concessió de la
gestió urbanística integrada finalitzarà amb la liquidació definitiva de les obres
d’urbanització, un cop transcorregut el termini de garantia i conservació d’un any a partir de
la recepció de les obres d’urbanització.
Vist l'informe favorable a la modificació del termini redactat pels serveis municipals.
El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA,
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ACORDA:
1. Aprovar la modificació del contracte amb la empresa “UP5 Sector Circuit Deumal
Barnasfalt UTE Llei 18/1982” per a la concessió de la gestió urbanística del Sector UP-5
Circuit en relació amb el termini d'execució de la gestió urbanística el qual es desenvoluparà
d'acord amb la proposta següent:
PLA ACTUALITZAT D'EXECUCIÓ DE LA CONCESSIÓ
Fase

Temps màxim

Presentació del Projecte d'urbanització

31/06/2011

Presentació del Projecte de reparcel·lació

3 mesos a comptar a partir de l'aprovació inicial
del projecte d'urbanització.

Inici de les obres d'urbanització

1 mes a comptar a partir de l'aprovació definitiva
dels projectes d'urbanització i reparcel·lació.

Execució de les obres d'urbanització

El que es fixi en el projecte d'urbanització un cop
aprovat definitivament

2. Notificar el present acord al concessionari de la gestió urbanística “UP5 Sector Circuit
Deumal Barnasfalt UTE Llei 18/1982”, i als propietaris i interessats que constin a l'expedient
del desenvolupament del Sector.
4. Moció de la Junta de Portaveus relativa a la situació del general Divjak
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, aprova la Moció de la Junta de Portaveus de data
4 d'abril de 2011, relativa a la situació del general Divjak, signada pels grups municipals del
Partit dels Socialistes de Catalunya, Nova Opció per Parets, Convergència i Unió, i Iniciativa
per Catalunya - Verds, amb el literal següent:
Moció que presenten al Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès, els grups municipals Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC), Nova Opció per Parets (NOPP), Convergència i Unió
(CiU), Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), tot recollint la demanda de diverses persones i
ONG catalanes que a títol individual o com a organització mostren la seva preocupació per
la situació del general Divjak.
EXPOSEN
El general Dívjak va ser el principal defensor de la ciutadania de Sarajevo al llarg del setge a
la darrera guerra de Bòsnia. És membre del Comitè d’Helsinki per la Pau als Balcans i des
del 1994, allunyat de la carrera militar, és director de la Fundació Obrazovanje Gradi BIH
(Educar per reconstruir Bòsnia i Hercegovina, OGBH). Els objectius de la Fundació són
l'ajuda a les famílies dels infants que van ser víctimes de la guerra, oferint-los suport
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financer i material.
La seva amistat i els seus lligams amb el nostre país i amb Barcelona, s’han mantingut des
de la signatura dels acords de pau de Dayton fins ara. Ha visitat Catalunya en nombroses
ocasions donant i rebent el suport de nombrosos municipis, d’universitats i ONG.
Parets del Vallès, juntament amb Mollet, va rebre, a finals de juny de 1999, 38 nois i noies
orfes procedents de Sarajevo, Mostar, etc. d’edats entre 15 i 17 anys, que van fer-hi estada
durant dues setmanes, allotjats en cases de famílies de Mollet i de Parets. Amb motiu de
l’arribada dels joves bosnians a Parets, el dia 5 de juliol de 1999, en un acte organitzat per
l’ajuntament a Can Rajoler, l’exgeneral va pronunciar una conferència ” Bòsnia l’herència de
la guerra”, agraint a l’ajuntament la seva col.laboració. A més de l’Ajuntament de Parets
del Vallès, van col·laborar-hi l’Ajuntament de Mollet, la Diputació de Barcelona, el Consell
Comarcal del Vallès Oriental i l’entitat CEMETI (Centre de Mestissatge i Treball per la
Interculturalitat).
El general Dívjak va ser arrestat a Viena el passat 3 de març, a causa d’una demanda de les
autoritats sèrbies. Entenem que les causes de la reclusió no són res més que una maniobra
política de les autoritats sèrbies amb l'ànim de manipular la seva pròpia opinió pública en un
moment en què es veuen pressionats a lliurar a la Cort Penal Internacional els veritables
criminals de guerra amagats al seu país. No és el cas del general Dívjak, resident a
Sarajevo i sense cap demanda de part del tribunal de L’Haia.
•

Preocupats per la llarga durada de la reclusió del General Jovan Dívjak a
l'ambaixada de Bòsnia a Viena.

•

Conscients que les causes de reclusió no són res més que una fal·làcia jurídica i una
maniobra política de les autoritats sèrbies amb l'ànim de manipular la seva pròpia
opinió pública.

•

Recordant els lligams d'amistat entre Sarajevo i Parets del Vallès, i la bona relació
amb el general Dívjak durant els darrers quinze anys.

•

En benefici de la població de Bòsnia i de la infància a qui la Fundació Obrazovanje
Gradi BiH, de la qual el general és fundador i president, protegeix.

•

A partir de la declaració de la Federació catalana d’ONG de Pau, que impulsa
aquesta proposta tot recollint peticions de persones a títol individual i de diverses
ONG.

Considerant aquests punts,
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT,
ACORDA:
1. Manifestar la solidaritat amb l’exgeneral Jovan Divjak, demanant que la vista sigui quan
més aviat millor, amb suport jurídic i agilitat en la tramesa de documents.
2. Trametre còpia d’aquest acord, reprovant el fet, a les autoritats sèrbies a través de
l’ambaixada de la República Sèrbia a Madrid, al cantó de Sarajevo i a les autoritats bòsnies;
i a la Fundació Obrazovanje Gradi BiH, a fi que informi el general Divjak d’aquest suport
solidari.
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5. Torn obert de paraules
Pren la paraula la presidència, i agraeix a tots els regidors el seu treball, la seva dedicació, i
el compromís pel bé de la població, ja que l'objectiu dels aquí presents ha estat sempre la
millora de la qualitat dels ciutadans i ciutadanes del nostre poble.
Agraeix la manera en què en aquesta legislatura s'han portat els plens i les diferents
comissions, dintre d'una correcció molt important i adequada, fet que ha facilitat el bon clima
de treball conjunt per part de tots els aquí presents.
Cada regidor ha tingut la seva responsabilitat, bé com a equip de govern o com a grup
municipal de l'oposició, i han desenvolupat la tasca sempre per al bé del poble, treballant en
aquesta línia.
La presidència vol que consti en acta la gran implicació, dedicació i treball desenvolupat pels
grups municipals per al bé del municipi. Com a president i com alcalde del municipi no pot
dir el mateix de la representant del Partit Popular, la qual ha faltat a moltes sessions, i no ha
realitzat la tasca que pel seu càrrec i la seva representativitat li pertocava i que els seus
votants li van atorgar. Creu que s'han de posar mesures al respecte, per això vol que consti
en acta aquest fet i que l'esmentada representant no ha estat a l'alçada de les
circumstàncies per a les quals els seus votants la van escollir. Reitera que no ha estat a
l'alçada del que realment significa ser regidor d'un Ajuntament, i vol que consti en acta.
A ningú no se li escapa que aquesta és l'última legislatura per a molts dels regidors aquí
presents, per això els desitja molta sort en la nova etapa, en els seus projectes personals,
professionals i polítics, i obre un torn d'intervencions per si algun regidor vol manifestar
quelcom en aquest Ple de cloenda.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Pulido, i agraeix profundament aquests anys a
tots els companys de la legislatura. Una legislatura, en la qual ha primat el seny, en què no
hi ha hagut intervencions i sortides de to fora de lloc.
Per al senyor Pulido ha estat un privilegi poder ser-hi en aquest plenari, fer les seves
aportacions, propostes, idees, debats, en resum, la riquesa que és el que dóna la institució.
També manifesta que és un privilegi, dintre de les aportacions, haver servit al ciutadà de
Parets, el qual és el que els ha posat aquí amb els seus vots.
El senyor Pulido indica que el ciutadà els posa aquí per donar solucions i no per buscar
problemes. Creu que tots els grups municipals han de fer esforços importants per arribar a
consens, i trobar solucions als greus problemes que pateix la societat. El ciutadà no vol
picabaralles, el ciutadà vol solucions. Fa aquesta petita reflexió perquè tots tant els d'ara
com els que entrin, posin tot el seu seny, tot el seu sentit comú per arribar a polítiques de
consens, que donin fruit, riquesa i resultats al ciutadans, que són els que els posen aquí.
Gràcies.
Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martorell, i indica que per a ell avui és un dia
especial, entre d'altres qüestions perquè han estat vuit anys, no només aquests quatre, els
quals han estat més que interessants, però també ho va estar l'altra legislatura, amb unes
altres dificultats i uns altres moments.
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Indica que tot en el fons ha estat un cúmul d'experiències molt positives i d'un gran valor, no
només de forjar i de treballar, sinó també d'agraïment a tots els presents. Ha estat un plaer
treballar moltes hores, moltes reunions, per compartir totes aquestes vivències només amb
la finalitat de poder treballar per Parets, poder treballar per als seus ciutadans, poder
treballar per un Parets millor i perquè els ciutadans estiguin contents de la gestió i la tasca
realitzada per CiU. Satisfacció per la feina feta. Aquests vuit anys han estat així per a ell i hi
està satisfet de la feina feta i del que ha donat de si la tasca desenvolupada.
No pot estar més satisfet, perquè no ha pogut dedicar més temps al que els ciutadans creu
que demanen avui al 2011, amb la seva complicitat i sobretot més hores, més temps, més
dedicació, perquè cada dia que passa els objectius són més complicats i requereixen molt
més temps.
Per l'exposat i des d'aquest punt de vista, explica a tots els ciutadans que ho estiguin
escoltant que hi ha dedicat tot el temps que ha pogut, però que segurament no ha estat prou
per donar-los les satisfaccions que necessiten, per això, des d'aquí el compromís continuarà
sent el mateix que fins ara envers el municipi i els ciutadans.
Espera que en aquesta nova etapa que s'obre pugui continuar desenvolupant aquesta tasca.
D'altra banda, reitera les gràcies a tots perquè l'han ajudat, perquè creu que ell també ha
ajudat i aquesta riquesa és la que quedarà.
El senyor Martorell desitja sort als que es queden i els que marxen també saben que des de
l'altre costat també podran fer aquesta tasca. Moltes gràcies.
Pren la paraula el regidor d'ICV-EUA, el senyor Tarrés, i explica que avui té la mateixa
emotivitat que el primer dia que va entrar en aquesta sessió plenària per primera vegada. Fa
d'això molt de temps. Fa setze anys que a arribar aquí com a regidor i ho ha estat
ininterrompudament fins al final d'aquest mandat.
Vol manifestar per aquests anys de presència en les sessions plenàries, el seu agraïment en
primer lloc, als membres del seu partit que ha representat, Iniciativa, per haver confiat en la
seva persona per encapçalar la candidatura al llarg dels diferents mandats i vol manifestar el
seu agraïment i de manera molt especial als ciutadans i ciutadanes que han revalidat la
confiança en la força política que representa, però també en la seva persona.
El senyor Tarrés indica que al llarg d'aquests anys ha fet feina, per damunt de tot i més allà
de la feina que pugui haver fet a nivell personal, ha sumat esforços per contribuir i millorar el
poble, amb independència de quina hagi estat la posició que hagi adoptat des del punt de
vista conjuntural, hi ha hagut moments que ha estat a l'oposició, a l'inici de la seva presència
al consistori. Durant bastants anys sumant el seu treball amb la resta de companys en el
marc del govern municipal, però sempre allò que ha fet ho ha fet a partir d'uns valors que per
a ell sempre han estat importants, com l'honestedat, el compromís, la coherència, la
dedicació, que sempre és poca, però la qual ha intentat que fos la màxima possible en tot
moment i més enllà de la responsabilitat que ha tingut, sempre ha fet gala de la seva
corresponsabilitat, que ha estat difícil, com és lògic, sobretot quan hi ha hagut de formar part
d'un govern, en què els contrapesos han fet que moltes vegades que els temes s'hagin
hagut de llimar en l'interior de les discussions de treball i intentant evitar sempre sorolls
innecessaris, per utilitzar la terminologia actual.
A nivell personal ha après moltes coses sobre tot de la gent, de les persones, dels altres
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càrrecs electes, que avui formen part d'aquesta taula i d'altres taules anteriors d'anteriors
mandats, amb els quals ha compartit amb moltes d'altres persones que amb la seva
dedicació i el seu esforç també han contribuït a millorar el poble, amb la mateixa implicació
que ell o qualsevol dels que estan aquí han pogut tenir en tot moment.
Insisteix que ha compartit moments de treball amb molts treballadors de la casa, amb els
quals és obligat fer un agraïment per la col·laboració que han prestat en tot moment, però
sobretot insisteix que ha tingut moltes ocasions de treballar en comú a nivell polític amb els
diferents regidors i regidores que han format part de les sessions plenàries. Més enllà de les
discussions polítiques lògiques i de les discrepàncies ideològiques que hagin expressat i
verbalitzat en diferents moments per damunt de tot sempre ha tingut una bona relació
personal amb la totalitat de les persones. Això és una de les coses més importants amb què
la ciutadania els esperona i els incentiva. Han de treballar marcant les distàncies que
calguin, però sempre sense perdre la relació personal que han de procurar preservar-la en
tot moment.
En resum i per no allargar-se, vol dir que per a ell ha estat un privilegi i un honor servir al seu
poble i la ciutadania durant tots aquests anys.
Finalment només li resta desitjar sort a totes aquestes persones que com ell avui
s'acomiaden de la sessió plenària i encert als que es queden i als que es puguin incorporar
arran de les noves eleccions del diumenge 22 de maig. Moltes gràcies a tots.
Pren la paraula la regidora de Servei de Sanitat, Gent Gran, Igualtat i Dona, la senyora
Marquino, i exposa que des del 2007 ha realitzat una sèrie d'activitats en les regidories que li
han correspost en aquesta legislatura de l'Ajuntament. Ha comptat amb l'ajuda de tècnics,
administratius, companys de l'Ajuntament i del senyor alcalde. Ha estat una satisfacció
intentar millorar la qualitat de vida de la gent gran del municipi i ensenyar que la igualtat
independentment del gènere és una qüestió que dignifica el ser humà i els defineix com a
persones.
La senyora Marquino continua exposant que des de fa anys va iniciar de forma voluntària
amb la Creu Roja de Mollet del Vallès ajudar en el camp de la sanitat. Han estat uns anys
que li han ensenyat moltes coses. Ha viscut de prop els problemes de la gent del seu poble,
s'ha identificat amb les seves vides, les seves inquietuds i els seus petits detalls. Ha dedicat
moltes hores dins i fora del seu poble, però per al seu poble. Ha après que els problemes es
resolen escoltant i no parlant. Ha contestat que els fets és el que defineixen els programes i
ha volgut donar molt sense esperar res a canvi.
Mai no es va arribar a imaginar que li podria agrair tant algun dia el repte proposat pel Joan
Seguer fa quatre anys. Doncs bé, aquest és el moment i creu que si és de ben nascut li ha
d'agrair i així ho ha d'expressar. En aquests quatre anys ha viscut alegries, tristeses,
frustracions, però sobretot ha après a ser més tolerant i a saber escoltar i a valorar el treball
dels seus companys afins a les seves idees o en l'oposició.
Sempre recordarà com a molt enriquidors els moments de discussions constructives en els
plens. No vol dir un adéu perquè sempre treballarà des del voluntariat, el seu partit i per la
gent de Parets, encara que no la van veure néixer, sí que l'han sabut acollir amb el cor i
encara que puguin pensar que estigui lluny, sempre estarà a prop d'ells.
La senyora Marquino vol esmentar unes paraules que el Joan Seguer amb la seva
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experiència en l'Administració municipal li va dir fa temps, i que sempre li han servit i que a
partir d'ara sempre les tindrà presents: “Gaudeix molt amb respecte i el treball ben fet”.
Si ha començat parlant del Joan Seguer és just que es refereixi per acabar a l'Antonio Torio,
el qual ha estat per ella un exemple amb la seva dedicació i capacitat de treball. Li ha ofert la
seva amistat, ha estat al seu costat i li ha ensenyat el difícil que és sobreviure i mantenir-se
en la política i l'ha ajudat molt en els moments difícils d'aquestes últimes setmanes. Gràcies
Antonio, gràcies alcalde.
Pren la paraula el regidor de Serveis d’Educació, Serveis Socials i Promoció Econòmica, el
senyor Torio, que vol dir dues paraules en aquest darrer Ple de la legislatura. La primera,
d'agraïment de formar part del consistori. Primer als ciutadans perquè són els que els han
triat, en segon lloc, i molt especialment als treballadors de l'Ajuntament per la seva entrega,
pel seu suport, pel seu treball, i per la seva ajuda, ja que és molt difícil estar en política
sense el suport dels treballadors de l'Ajuntament, i a tots els regidors d'aquesta taula, amb
les seves idees, amb els seus matisos, amb els seus punts de vista diferents, que han
afavorit la pluralitat que tan necessària és a la vida política municipal.
La segona paraula, vol que sigui d'agraïment, en aquest cas personal al president del
plenari, en Joan Seguer. No vol entrar en temes personals, però per a ell ha estat un honor
comptar amb un alcalde amb el seu perfil, que resumiria en un perfil dialogant, pacient,
obert, amb la seva empatia, la seva capacitat de treball, la seva capacitat de gestió, la seva
implicació i molts més adjectius que podria incloure i que tots aquí ho podrien fer. Si d'alguna
cosa pot estar orgullós d'aquests vuit anys és haver treballat amb ell, i també està segur que
allà on vagi i amb el seu bagatge no tindrà cap problema per fer com aquí de donar sense
esperar res a canvi. Gràcies.
Pren la paraula la regidora de Participació Ciutadana i Ciutadania, la senyora García, i
manifesta que tot i que ella torna a formar part d'una candidatura i vol pensar que tindran els
millors resultats possibles des del partit que representa, dubta que arribin a treure setze
regidors, per això es vol acomiadar. En primer lloc, dóna les gràcies a l'Agrupació de Parets
del Vallès del Partit dels Socialistes de Catalunya, per haver-la permès formar part de la
candidatura durant dues legislatures, fet que li ha donat l'oportunitat de ser regidora.
Dóna les gràcies de tot cor als tècnics municipals pel seu treball i assessorament constant,
pel seu acompanyament durant aquests vuit anys, que l'han ensenyat i facilitat moltíssim la
tasca en el dia a dia. A tots els regidors i regidores, companys i de l'oposició d'aquestes dues
legislatures, per les seves idees, suggeriments, col·laboració i crítiques, que han estat
oportunitats de millora i de creixement. A tota la ciutadania de Parets del Vallès, que li ha
regalat molts bons moments a través de la seva implicació en fer de Parets un poble cada
dia millor, per la seva participació en els projectes encetats i per estar presents sempre
durant aquests vuit anys. I sobretot agrair tota la paciència i tot el suport, que li ha lliurat la
seva família i els seus amics, que ha estat molt.
La senyora Garcia indica que ha estat un veritable plaer, i tot un honor, i només pot donar les
gràcies perquè ser regidora i poder treballar per al seu municipi ha estat una experiència
molt important a la seva vida, i desitja a aquells que entren una molt bona feina.
Pren la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Lucio Gat, i manifesta que la Raquel deia
que als setze regidors no arribarien, llavors els suplents és evident que tampoc. Comença la
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seva intervenció en un to de broma, tot i que el moment es mereix una certa solemnitat i així
s'està produint, però ja el coneixen i saben que pel seu caràcter sempre li agrada donar un
to d'humor a aquestes qüestions.
Vol expressar gratitud, primer i tal com ha comentat l'Antonio, als ciutadans perquè li han
donat l'oportunitat de formar part d'un equip de persones, que s'ajunten en un moment
determinat per fer coses per al seu poble, per buscar solucions als problemes i traslladar-les
a través d'una acció tan noble com és la política. Ha d'agrair en primer lloc als ciutadans,
que són els que faciliten l'oportunitat de participar d'aquesta activitat tan noble, que en
alguns moments de la vida es desvirtua, però continua pensant que és una actitud noble
l'acció de la política.
En segon lloc, vol agrair doblement al seu partit haver format part durant molt temps de
l'equip de govern i portaveu. Ha estat un honor representar els seus companys en el plenari,
portant la veu en algunes ocasions, dels sentiments, sensibilitats, expressions i línia política
del grup. Per tant agraeix al partit polític que representa tots els anys que ha estat, ja que
després del Joan és un dels més veterans d'aquest Ple.
Agraeix al Joan l'oportunitat que et dóna una vegada que participes d'aquesta tasca noble.
L'oportunitat que li ha donat de portar com a representant una de les àrees més complexes
que té l'Ajuntament com és Urbanisme. Complexa, difícil i complicada, perquè són temes de
calat, que normalment requereix una llarga introducció per poder d'alguna manera encertar
en tota la problemàtica que ve determinada per aquesta Àrea.
El senyor Lucio Gat diu que s'ho ha passat molt bé, fet que vol expressar. Reitera que s'ho
ha passat molt bé, que ha après molt, que es porta una gran experiència de la tasca última
que ha fet durant els darrers vuit anys i que se sent molt orgullós.
Tal com ja s'ha expressat, el to que s'ha produït sobretot en aquesta última legislatura, ha
estat marcat per la pluralitat i les diferents idees que es puguin mantenir. Diuen que a
l'Ajuntament et posen i no et treuen, però que de la política mai et treuen, a nivell personal
un decideix estar en política, i assegura que el seu compromís des del Partit que ha
representat, continuarà sent fora d'aquest Ajuntament també, perquè tal com s'ha dit,
aquests sentiment no marxen d'un automàticament perquè deixi de ser regidor
Al senyor Lucio Gat li agradaria i demana que el to que s'ha produït, que ha estat positiu,
continuï produint-se en el futur per al bé dels ciutadans, que és el que demanen i volen, que
s'arribi a consens, que es busquin solucions i que les batalles polítiques es deixin d'una
banda. Moltes gràcies i manifesta un “hasta siempre” a tot l'equip que forma part d'aquest
Ple.
Pren la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el senyor Guzman, i manifesta que
pràcticament ja s'ha dit tot. És un dia per a ell molt emotiu. Ha plogut molt des d'aquell 3 de
juliol de1999, quan va tenir per primera vegada l'honor de començar a treballar per al seu
municipi com a càrrec electe. Espera que l'emoció del moment no li faci oblidar algunes de
les paraules.
Com ha dit abans, ha plogut molt i ha de dir que ha estat per a ell un somni com a persona, i
com a ciutadà de Parets. Ha estat una feina engrescadora, que li ha donat peu a conèixer a
molta més gent, que fins a aquell moment abans de ser regidor eren veïns i conciutadans,
però evidentment no pots arribar a conèixer tota la gent que viu en el poble i com a càrrec
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electe i regidor del consistori, li ha donat l'oportunitat de conèixer a molta gent, de fer molts
amics i amigues i de compartir molts moments, que al final també t'enriqueixen més enllà de
la pròpia política.
El primer agraïment que s'ha de dir en veu alta i en lletres majúscules és als ciutadans de
Parets per la seva participació, educació, pel seu acte de llibertat a l'hora d'expressar la seva
decisió en el moment de votar. És un dia de records i d'agraïments i no pot oblidar el treball
dels seus companys del Partit Socialista de Catalunya, de l'Agrupació de Parets del Vallès, i
obre un parèntesi, per fer recordatori especial a aquells que tants i tants anys han ajudat i
han compartit les seves vivències i que ara ja no hi són. Recorda al Paco Izquierdo, l'Antonio
Abellan, l'Antonio Fernández García, i com no a l'estimat i recordat Miquel Puigdelliure.
Sense els companys del PSC, això no hi hauria estat possible.
Agraïment evidentment als companys dels tres equips de govern, amb els quals ha tingut
l'honor de compartir la responsabilitat del govern municipal. Totes tres legislatures amb el
Joan Seguer al capdavant.
Fa extensiu l'agraïment a tots aquells que durant aquests dotze anys han estat companys
polítics, tot i que eren d'un altre color i ideologia, però companys i amics, perquè tant els de
l'equip de govern com els que han practicat la crítica constructiva des de l'oposició li han
ensenyat, ha après molt de tots, l'han fet créixer com a persona, l'han enriquit, i si alguna
cosa té clara després de dotze anys és que marxa sent millor persona i amb un bagatge
personal que quedarà per a ell per sempre.
Aquest agraïment el vol fer extensiu a tots i cadascun dels treballadors de la casa, encara
que sigui reiteratiu, creu que és necessari esmentar-lo. La llista és molt llarga, però insisteix,
l'agraïment a tots i cadascun dels treballadors de la casa i és obligat des de les dues àrees
que ha tingut responsabilitat política fer esment especial a tota la gent de l'Àrea d'Esport que
durant vuit anys van col·laborar colze a colze i evidentment aquests darrers quatre anys a la
gent de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
Sap que quan els agraïments es fan a nivell personal et pots oblidar d'algú, però sobretot vol
agrair a tres persones que li han demostrat per sobre de la lleialtat institucional, que també,
agraeix, la seva amistat personal, com ha estat el Quico Montero, el Joan Pérez, inspector
en cap de la Policia Local fins fa unes quantes setmanes, i també amb dues etapes
diferents, però que ha comptat amb el seu respecte a nivell institucional i amb la seva
amistat, el secretari de l'Ajuntament, el senyor Jordi Pousa.
El senyor Guzman indica que com ja ha dit ha estat un somni, ha estat una feina molt
engrescadora, i un honor. Encara que estigui en un altre àmbit vol que sàpiguen els que
vinguin al darrera que els desitja a tots molta sort, que sempre el trobaran per treballar per al
poble, perquè entre tots es millori el municipi i fa extensiu a tothom el seu agraïment.
Per finalitzar vol dir una cosa molt simple i que tothom ho tingui molt present, sobretot els
que marxen, que és recuperar la vessant més personal i familiar. En el seu cas particular,
amb una filla que té quatre mesos el repte és grandiós i molt engrescador com la tasca que
ha fet fins ara a nivell polític.
Vol acomiadar-se amb unes paraules del malaurat Joan Reventós, que deia que el
socialisme per sobre de tot era un sentiment. Pels que vinguin i tinguin la responsabilitat de
governar en un futur han de saber que com a socialista de cor i de sentiment, allà on estigui
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si el busquen el trobaran per a treballar per al municipi, amb el pedigrí i el cor de socialista.
Gràcies.
Pren la paraula el regidor d’Obres, Via Pública i Serveis municipals, el senyor March, i
manifesta que un dels avantatges en ser dels darrers que parlen és que pràcticament s'ha
dit tot, millor dit, s'ha dit tot, però tot i això, agraeix a tots els companys del plenari sense
distinció de color polític la col·laboració mantinguda, i tot el que ha après en aquests quatre
anys de legislatura. Aquest agraïment també li fa al Joan, perquè més que alcalde ha estat
un company i és un company de partit, i li està agraït personalment. Gràcies a tots. També fa
extensió l'agraïment a tot el personal de la casa i especialment als companys de Territori,
que li han ajudat molt i creu que no els hi fallat. Gràcies i una abraçada ben forta per tots.
Pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que no ha parlat ningú del
seu grup, perquè en principi pensen tornar a estar aquí en la propera legislatura, però vol
agrair als ciutadans que els hi han donat suport a la seva tasca d'oposició i també als
funcionaris i al personal de l'Ajuntament que els han ajudat sempre.
Pren la paraula la presidència i manifesta que s'han dit paraules i missatges importants, com
el senyor Pulido sobre que el ciutadà els posa aquí per donar solucions; i com el senyor
Martorell de treballar per un Parets millor; i com el senyor Tarrés que ha parlat dels valors
que ha de tenir la política, l'honestedat, el compromís, la coherència i la voluntat de servei.
De l'Amèlia del fet de gaudir de les coses amb respecte i del treball ben fet; de l'Antonio les
paraules d'amistat sincera i del treball conjunt que s'ha fet principalment en els temes
educatius, que han estat uns dels eixos principals de l'acció de govern; de la Raquel
l'aportació en els processos participatius i de l'emoció de servir als demés a través de la
participació, que fa que els pobles puguin avançar, sobretot amb el sentiment que ha
expressat la Raquel. Del Lucio, el treball i les aportacions necessàries per dissenyar un
model urbanístic del poble; i del Josep Maria la reafirmació dels missatges de record i
gratitud.
La presidència indica que com ja ha dit el senyor Ricard, ja s'ha dit tot. Només vol afegir que
han estat vint-i-quatre anys en aquest Ajuntament. Vint-i-quatre anys de satisfacció, de
treball, de dedicació i sobretot de voluntat de servei al poble i si alguna paraula defineix els
esmentats anys és gratitud. Gratitud als companys dels diferents equips de govern, als
treballadors de l'Ajuntament, i sobretot gratitud a la població, per la confiança dipositada
durant cinc legislatures seguides.
La presidència indica que aquest és l'últim Ple, i desitja molta sort als regidors que no
estaran en la propera legislatura en les seves noves etapes i els agraeix la seva dedicació i
el seu treball per al bé del municipi.
El Josep Maria ha manifestat que una de les seves prioritats és dedicar-se a fer créixer la
seva nena petita de quatre mesos. Crec que és el millor que pot fer, perquè és vida, i la
canalla és la que dóna vida, i com la presidència ha de tornar a l'escola d'alguna manera
tornarà a recuperar aquesta vivesa, que comporten els nens i les nenes.
Desitja als regidors que continuen, que tinguin sempre present la voluntat de servei cap al
poble i molt bona feina en el treball per a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes
del poble. Gràcies a tots.
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La presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari accidental
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Vist i plau
L'alcalde
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