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L'Ajuntament no cedirà les dades del padró si no és que s'instrueix
una causa penal

Dimecres 28 de gener de 2004
L'Ajuntament de Castellar del Vallès va aprovar el passat 28 de gener, en sessió
plenària, una moció relacionada amb la llei d'estrangeria i la cessió de dades del
padró municipal a altres administracions. Segons ha manifestat l'alcalde, Lluís M.
Corominas, "en l'exercici de la nostra autonomia municipal, no donarem les
dades del padró si no és perquè ens les demana un jutge que instrueix una
causa penal o bé un òrgan que sol·licita dades de persones immerses en
procediments judicials". En aquesta moció, el consistori demana al govern de
l'Estat la modificació de la llei d'estrangeria i la llei reguladora de règim local en
relació al padró municipal, per considerar que vulneren els drets fonamentals dels
ciutadans estrangers. "Denunciem qualsevol discriminació per raó d'origen
quant a la inscripció del padró", ha afegit l'alcalde. Per aquest motiu,
l'Ajuntament no cedirà les dades del padró municipal per a simple informació o per
poder instruir expedients d'expulsió. El text, que va rebre el suport de tots els grups
municipals, es va portar al Ple a iniciativa del Col·lectiu per la Pau i la Solidaritat.
Registre municipal d'unions de parelles de fet D'altra banda, el ple del consistori
també ha d'aprovar avui una moció presentada pel Grup Municipal Socialista, PSC,
en què es demana que es reguli un registre municipal d'unions estables de parelles
de fet, com ja s'ha fet en altres municipis catalans. "Aquest registre no té cap
efecte jurídic però entenem que reforça el caràcter públic de qualsevol parella
que vulgui tenir un plus de demostració d'aquesta unió", ha explicat l'alcalde.
D'aquesta manera doncs, l'equip de govern (CIU i ERC) recolzarà la moció
presentada pel PSC i per tant, serà possible properament registrar-se com a unió
estable de parella a la secretaria de l'Ajuntament.
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