
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2011 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació 
de protecció de dades. 

 
 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 08.30 hores 
Hora que acaba: 09.00 hores 
Lloc: Despatx de l’Alcaldia 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Cati Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Toni Romero Carbonell 
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquena tinenta d’alcalde: M. Assumpció Sánchez Salbanyà 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix l’interventor 
municipal, Daniel Martín Enrique. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació memòries creació fitxers de videovigilància comissaria i 
deixalleria 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- APROVACIÓ MEMÒRIA CREACIÓ FITXERS DE VIDEOVIGILÀNCIA 
 
Atès que en el Ple que es durà a terme el proper 24 de novembre, es vol 
aprovar inicialment l’Ordenança municipal de creació del fitxers de protecció de 
dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de Mar amb la qual es 
creen dos fitxers de videovigilància. 
 
Atès que l’art. 10 de la Instrucció 1/2009. de 10 de febrer, sobre el tractament 
de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, 
disposa que amb caràcter previ a la creació del fitxer s’ha d’elaborar una 
memòria especificant-se els punts als que ha de fer referència. 



 
 
 

 
Atès que, de conformitat amb allò que disposa l’art. 7.2 de l’esmentada 
instrucció, aquesta memòria ha de contenir la ponderació dels diferents dret i 
béns jurídics en joc. 
 
Atès que aquesta memòria ha d’estar a disposició dels funcionaris i funcionàries 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades que exerceixen tasques 
d’inspecció. 
 
Atès que per part del tècnic de Medi Ambient s’ha redactat una memòria per a 
la creació del fitxer de videovigilància de les instal·lacions de la deixalleria 
municipal i per part del sergent de la Policia Local una altra per a la creació del 
fitxer de videogilància de la comissaria de la Policia Local. 
 
Vistes les anteriors memòries i tenint en compte la normativa de legal aplicació, 
de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Aprovar la memòria justificativa de la creació del fitxer de 
videovigilància de les instal·lacions de la deixalleria municipal. 
 
SEGON.- Aprovar la memòria justificativa de la creació del fitxer de 
videovigilància de la comissaria de la Policia Local. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 09.00 
hores de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcalde 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 


