
 
 
 
 
 
 
ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA 
 
Informació de la sessió 
 
Caràcter: extraordinari 
Data: 4 de desembre de 2013 
Hora: de les 18.00 a les 18.55 h 
Lloc: sala de sessions 
 
Assistents:   
  

- Francisco Martorell Canals (Batle-President)  
- Jacqueline Volait Matrat  
- Maria José Bover Millanes 
- Gaspar Villalonga Bover 
- Miquel Àngel Coll Canyelles 
- Joan Riutort Crespí  

 
Paula Baltasar Cozar (secretària) 
 
Justifiquen l’absència:  
 

- Sebastián Alorda Roig 
- Lorenzo J. Sastre Crespí 
- Antoni Coll Ballester 

 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors 
2. Correspondència, disposicions oficials, decrets de batlia, actuacions batlia. 
3. Modificació al pressupost de despeses per transferència de crèdit 5/2013 
4. Creació de fitxers de protecció de dades 
5. Creació i composició de les comissions informatives permanents 
6. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de 
la competència del ple 
7. Donar compte del Decret de nomenament de Tinents de Batle, membres de la Junta 
de Govern i Delegacions (decret 13/100) 
Precs i preguntes 
 
1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions  anteriors 
 
El sr Riutort diu que les actes d’1 d’octubre de la d’avui han de constar com 
extraordinàries, ja que s’han convocat fora de termini i demana el motiu. La secretaria 
diu que la modificació es pot fer i que son plens que tenen la forma d’ordinari però que 
efectivament s’han convocat fora de termini. Sotmesa a votació la modificació i les 



actes dels dies 1 i 29 d’octubre i 16 de novembre de 2013, son aprovades per 
unanimitat. 
 
2. Correspondència, disposicions oficials, decrets de batlia, actuacions batlia. 
 
El sr. Riutort demana com es que no s’ha enviat la correspondència. El batle diu ho 
desconeix però que s’enviarà. El sr Riutort demana el significat del decret 13/99, el 
batle diu que és la sol·licitud d’una subvenció. Sr Riutort demana si l’escoleta esta 
donada de baixa i si es compleix amb la rato correcta del personal, la sra. Bover diu 
que no esta donada de baixa, el batle diu que el canvi al personal és temporal i que en 
plantilla hi ha tres persones.  
 
3. Modificació al pressupost de despeses per transf erència de crèdit 5/2013 
 
Vist l'expedient de modificació al pressupost de despeses per Transferències de 
Crèdits i tenint en compte l'informat per la secretària interventora. 
 
Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:  
 
1. Modificar el pressupost de despeses del present exercici incrementant les següents 
aplicacions: 
 
Aplicació Cred. Actuals Increment Cred. Definitiu 
011 310 (interessos) 2.967,25 1.065,62 4.032,87 
011 913 
(amortització 
préstecs) 

75.144,08 3.207,71 78.351,79 

 
TOTAL INCREMENT: 4.273,33 € 
 
El finançament d'aquests increments es farà mitjançant transferències d'altres 
aplicacions amb diferent vinculació jurídica, que queden disminuïdes com a 
continuació s'indica: 
 
Aplicació Cred. Actuals Disminució Cred. Definitius 
150 22710 (catàleg 
patrimoni) 

2.500 2.500 0 

330 22199 (altres 
subministraments) 

1.500 707.71 792.29 

912 22601 
(atencions 
protocol·làries) 

5.000 1.065,62 3.934,38 

 TOTAL 4.273,33  
 
TOTAL DISMINUCIÓ: 4.273,33 € 
 
2. Acordar l’exposició pública d’aquest acord d'aprovació provisional durant el termini 
de 15 dies hàbils mitjançant anunci en el Tauló d'Edictes i al BOIB a l'efecte de que els 



interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Una vegada aprovat definitivament s’exposarà al BOIB resumit per capítols.  
3. Una còpia de la mateixa deurà remetre's a la Comunitat Autònoma i al Ministeri 
d'Economia i Hisenda (Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials). 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 4 vots a favor (PP) i 2 abstencions.  
 
4. Creació de fitxers de protecció de dades 
 
D’acord amb el que disposa l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal: “Artículo 20: La creación, 
modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas sólo podrán 
hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
o Diario oficial correspondiente”. Ates que en data 30 d’octubre de 2008 (BOIB 173 de 
9-12-208) es va aprovar la ceració dels fitxers municipals. Ates que en data 16 de 
desembre de 2008 (BOIB 184 de 30-12-2008) es va modificar aquest acord per 
incorporar nous fitxers.  
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords,  
 
1. Aprovar la creació dels fitxers municipals que s’indiquen que s’incorporaran als 
fitxers ja existents: 
 
- Videovigilància 
 
a) Finalitat i usos dels fitxers: 
 
- Videovigilància: Gestió de registre de les imatges recaptades per a fins policials. 
 
b) Les persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades de caràcter 
personal o que resultin obligats a subministrar-los. 
 
- Videovigilància: ciutadans i residents.  
 
c) El procediment de recollida de les dades de caràcter personal. 
 
- Videovigilància: Persones Físiques o Jurídiques i el seu representant 
 
d) La estructura bàsica del fitxer y la descripció dels tipus de dades de 
caràcter personal inclosos en ells mateixos. 
 
- Videovigilància: dades de caràcter identificatiu: imatges de les següents vies: 
 
Plaça Bernat de santa Eugènia; Camada de’s poble 
 
e) Les cessions de dades de caràcter personal i, en el seu cas, les transferències 
de dades que es preveien a països tercers. 
 
- Videovigilància: Organismes judicials 
 



f) Els òrgans de les Administracions responsables del fitxer. 
 
- Videovigilància: Batlia 
 
g) Els serveis o unitats davant els quals es pugin exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició 
 
- Videovigilància: Batlia 
 
h) Les mesures de seguritat amb indicació del nivell bàsic, mitjà o alt exigible. 
 
- Videovigilància: mitjà 
 
2. Publicar aquesta resolució en el BOIB  
 
3. Una vegada publicada aquesta resolució notificar aquest acord al Registre de la 
Agència de Protecció de Dades. 
 
El sr. Coll Canyelles si aquest tràmit és pel fet de retenir imatges o únicament per 
gravar. El batle diu que és per la captació i el tractament de les dades. El sr. Coll 
Canyelles demana si fins ara no era correcte l’ús de les imatges. El batle explica que hi 
ha dos tràmits diferenciats: per una banda les autoritzacions i senyalitzacions 
corresponents i, per altra les imatges, el primer tràmit ha quedat cobert amb 
l’assistència d’un empresa especialitzada que s’ha encarregat de fer aquestes 
gestions.  
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat 
 
5. Creació i composició de les comissions informati ves permanents  
 
Ates l’acord de ple de creació de la Comissió Informativa General, com a òrgan sense 
atribucions resolutòries que té per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes 
que hagin d’ésser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern, quan aquesta 
actuí amb competències delegades pel Ple, llevat quan hagin d’adaptar-se acords 
declarats urgents. Comissió Informativa General, que d’acord amb la composició del 
Consistori estaria integrada per cinc membres, 3 del grup municipal del Partit Popular, 
1 del grup municipal Més per Santa Eugènia i 1 del grup municipal del P.S.O.E., 
essent els membres del Partit Popular, el Sr. Batle que la presidirà i els regidors 
Jacqueline Volait Matrait i Francisco Martorell Canals. 
 
Es proposa al ple modificar la composició dels membres del Partit Popular, proposant 
el Batle que la presidirà i els regidors Jacqueline Volait Matrait i Sebastià Alorda Roig. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. Nomenament de representants de la corporació en òrg ans col·legiats que 
siguin de la competència del ple 
 
Es proposa al ple de la Corporació nomenar els següents regidors com a 
representants de la corporació: 
 



- Mancomunitat Pla de Mca., i F.E.L.I.B., Sr. Batle, D. Francisco Martorell Canals. 
- Consorci d´Aigües, Sr. Batle, D. Francisco Martorell Canals i Regidor Sr. Sebastián 

Alorda Roig. 
- Consell Escolar, regidora Sra. María José Bover Millanés. Substituta: Sra. 

Jacqueline Volait Matrat. 
- Consorci d´Informàtica, Sr. Batle, Francisco Martorell Canals. 
- Fons Mallorquí de Solidaritat, regidora Sra. Jacqueline Volait Matrat. 
- Junta Pericial Cadastre Inmobiliària Rústica, Sr. Batle Francisco Martorell Canals, 

Sr. Sebastián Alorda Roig i Sr. Lorenzo J. Sastre Crespí. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 4 vots a favor (PP) i 2 abstencions. 
 
7. Donar compte del Decret de nomenament de Tinents  de Batle, membres de la 
Junta de Govern i Delegacions (decret 13/100) 
 
La sala es dona per assabentada. El batle diu que s’ha d’eliminar el darrer paràgraf ja 
que no és correcte. El sr. Coll Canyelles demana si el batle exerceix també les 
competències d’hisenda, el batle respon que si.  
 
Precs i preguntes 
 
El sr. Riutort fa les següents preguntes:  
 
- calefacció de l’escola. El batle explica que en principi els serveis tècnics varen dir que 
tardarien 8 setmanes en arreglar-ho i que, per passar aquest temps es varen comprar 
radiadors. Amb els radiadors botava el diferencial fins que es va sabre que era per el 
menjador així que la brigada va dur una corrent independent per aquest. Finalment 
pareix que la caldera funciona però que per motius tècnics nomes la pot arreglar 
l’empresa competent, al consell escolar s’ha decidit aturar la caldera fins que arribin 
les peces que pareix que la setmana que ve estaran aquí.  
 
- el batiport del centre sanitari pareix que no es la porta corredera per al pas de 
camilles o persones amb discapacitat. El batle diu que els treballadors del centre els 
van recomanar i aprovar el sistema i no han tengut queixes, i, a més, la porta compleix 
la normativa, no obstant estem estudiant solucions com la de posar un timbre.  
 
- vol manifestar les seves disculpes al batle per les afirmacions fetes al facebook i diu 
que continuarà utilitzant aquest mitjà per fer política. El batle diu que considera que a 
la politica no hi ha d’haver insults sinó que s’ha de poder xerrar. El sr. Riutort diu que o 
ho va fer amb intenció de que fos un adjectiu sinó una actitud.  
 
El sr. Coll Canyelles fa les següents preguntes:  
 
- en relació amb el decret de 27 de novembre del concurs de professor, hi ha 
resolució? El batle respon que si.  
- al punt verd hi ha un cartell en relació amb els iglús que dona lloc a confusió. El batle 
diu que han hagut de canviar els iglús ja que el camió que els buida mai podia accedir i 
que la tècnica de la mancomunitat no considera l’estació el lloc idoni per tenir-los.  
- en relació amb les declaracions del sr. Jeroni Salom en relació a que l’assemblea de 
batles no representa al ajuntaments sinó als batles del PP, que pensa el batle? El batle 



diu que te clar que ell anava en representació de l’ajuntament i que així ho reflexa la 
delegació del sr. Crespí.  
 
I sense haver més assumptes a tractar el President aixeca la sessió de tot el qual, com 
a secretària, estenc l’acta. 
 
 
         VIST I PLAU, 
         EL  BATLE,                                                                    LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 
Sgt: Francisco Martorell Canals                                         Sgt: Paula Baltasar Cozar 
 
 


