1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció
L’article 38 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a I'any 2017, crea i atribueix les competències i funcions de l'Entitat Pública
Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, com a entitat pública empresarial de les
que preveu l’article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i que té com a fins generals la prestació del servei de transport i difusió del
senyal de la televisió digital, i el desplegament i la gestió de la xarxa de comunicacions mòbils
professionals per als cossos d’emergències i de seguretat de les Illes Balears.
Així doncs, el Govern de les Illes Balears crea l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i
Innovació de les Illes Balears com a organisme referent de l’administració pública autonòmica en matèria
de serveis de telecomunicacions i gestió de les infraestructures públiques de telecomunicacions. Aquesta
entitat hereta l’activitat i la xarxa de telecomunicacions desplegada per l’empresa pública Multimèdia de
les Illes Balears, SA, la qual està en procés d’extinció un cop traspassats els seus actius i passius a l’entitat
pública empresarial.
El pressupost de I'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears
corresponent a l’exercici 2018 es presenta tal com determina l’Ordre de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, de 5 de juliol de 2017, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració dels
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
Objecte
Mitjançant el Decret 45/2017, de 8 de setembre, s’aprovaren els Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial
de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, publicats en el BOIB núm. 111 de 9 de setembre de
2017. Les funcions i les competències de l’entitat són les següents:
a)

El transport, la codificació, la multiplexació, la distribució, la contribució, la difusió i l’accés de
serveis audiovisuals, de dades, o multimèdia, la mobilitat i Internet, o qualsevol tipus de xarxa de
telecomunicacions i radiocomunicacions electròniques; el desenvolupament de productes i la
gestió tècnica i operativa per als serveis i xarxes indicats.

b) La gestió, l’operació, la contractació i la comercialització d’infraestructures bàsiques, xarxes i
serveis de telecomunicacions per als camps, serveis i xarxes indicats en el punt anterior; i qualsevol
altre tipus d’activitat de provisió de serveis, incloses la consultoria, la formació, el disseny, la
promoció, el desenvolupament, la implantació, la instal·lació i l’explotació, com també la
formació i l’assistència tècnica.
c) El disseny, implantació, explotació, manteniment, gestió i supervisió d’infraestructures, sistemes i
xarxes de comunicacions amb l’objectiu de prestar serveis de commutació, transmissió i difusió de
tot tipus de senyals i serveis de telecomunicació.
d) La realització d’estudis i treballs d’enginyeria, la gestió, l’assessorament i la prestació de serveis en
qualsevol matèria als sectors de la telecomunicació i de l’energia.
e) La participació en empreses o societats relacionades amb els serveis de telecomunicacions i amb
qualsevol dels conceptes indicats en els epígrafs anteriors.
f)

Exercir qualsevol altre funció que estigui relacionada amb les esmentades en les lletres anteriors o
amb la prestació de serveis audiovisuals.

Aquesta entitat pública impulsarà el potencial de telecomunicacions i innovació de les Illes Balears,
ratificant la voluntat del Govern en el canvi de model econòmic. Els objectius de l’entitat giraran en torn
de la Tdt, el servei tetraIB (comunicacions d’emergències i seguretat), la construcció de noves torres de
telecomunicacions, la xarxa Lora (internet de les coses) i servei de drons, heredant part de l’activitat que
duia a terme l’empresa Multimèdia.
Per tant, el Govern engegarà mitjançant l’entitat un pla d’inversions en infraestructures i xarxes de
telecomunicacions per oferir tant a les administracions públiques com a agents privats un servei molt
ampli com a operador de telecomunicacions, i tot això, des de la innovació tecnològica i la qualitat del
servei.
Activitats
L’activitat principal de l’entitat es situa dins l’àmbit de les telecomunicacions, destacant la prestació del
servei de transport i difusió del senyal de la televisió digital i la posada a disposició de la xarxa de
comunicacions mòbils professionals tetraIB per als cossos d’emergència i de seguretat de les Illes Balears.
També, l’entitat s’encarrega del desplegament de la xarxa de sensorització LORA a tot el territori de les
Illes Balears, la qual permet que la tranmissió de dades enrtre els sensors ubicats a diferents punts de les
Illes per a una posteror interpretació i anàlisis.
D’aquesta forma, l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears
gestiona una xarxa pública pròpia de transport de dades i de comunicacions mòbils professionals al
conjunt de les Illes Balears (xarxa tetraIB) i la seva activitat es centra sobretot en la creació de nous punts
de cobertura mitjançant noves infraestructures o instal·lacions de més estacions base i, sobretot, en el
desplegament de la prestació del serveis de la xarxa entre els usuaris, és a dir, l’adhesió de més cossos
d’emergència i de seguretat de les Illes a la xarxa.
Perspectiva de gènere
La incorporació d’una perspectiva de gènere suposa l’execució d’un conjunt d’objectius específics i
estratègics a través de processos tècnics i institucionals que s’adopten per tal d’assolir la igualtat de
gènere com a objectiu últim.
El punt de partida històric en matèria TIC és el següent:
-

Dèficit de presència de dones al món de la ciència i tecnologia.
Discrimació històrica i invisibilització. Absència de models femenins com a referència.
Problemes respecte la socialització de les dones en l’ús de la tecnologia (tecnofòbia).

Ara bé, és fonamental resaltar la reflexió i la posada en marxa de projectes per a l’avanç de polítiques de
gènere a les TIC. Des de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears
es planificaran polítiques on les dones siguin el destinatari, concretament, estan previstes que s’engeguin
actuacions de promoció o foment de l’ús de noves tecnologies.

2. OBJECTIUS DE L’EXERCICI
Els objectius de l’entitat es troben dins l’àmbit del transport i difusió dels senyals radioelèctrics i
audiovisuals i de les comunicacions mòbils professionals. Els principals objectius de 2018 són els
següents:
-

Prestació del servei de transport i difusió de canals de televisió digital d’àmbit nacional i
autonòmic a les zones d’extensió de cobertura, és a dir, a poblacions i àrees on les cadenes de
televisió no tenen l’obligació legal d’estar presents.

-

Prestació del servei de transport, distribució i difusió del múltiplex autonòmic, incloent tant els
principals nuclis de població com les zones d’extensió de cobertura.

-

Prestació del servei de comunicacions mòbils professionals a tot el territori de les Illes Balears per
als cossos de seguretat i emergències adherits, utilitzant la xarxa tetraIB desplegada, amb la
intenció de que es constitueixi com la plataforma de comunicacions preferent de totes les flotes
públiques autonòmiques i locals relacionades amb la seguretat i les emergències, atès el caràcter
públic i gratuït de la xarxa.

-

Prestació del servei de coubicació a operadors de telecomunicacions, consistent en el lloguer
d’espai als centres de telecomunicacions gestionats per l'Entitat Pública Empresarial de
Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears. Aquest servei facilita la presència de nous
serveis de telecomunicacions per a la ciutadania explotats per tercers, reduint la necessitat de
construir noves infraestructures i aprofitant millor les existents.

-

Construcció de nous emplaçaments i/o instal·lació de noves estacions base per tal de continuar el
desplegament de la xarxa tetraIB.

-

Desplegament de gateways de la xarxa LORA per donar cobertura als sensors ubicats a tot el
territori i integració dins l’entitat de la plataforma per gestionar les dades trameses des dels
sensors.

-

Finalment, es prestaran també en 2018 serveis d’assistència i suport al Gabinet de la Presidència
encomanats mitjançant un encàrrec de gestió a l’entitat.

3. PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol 1 – Despeses de personal
L’estimació de despeses per conceptes és la següent:
Concepte
Sous i salaris
Seguretat Social
Formació i acció social
Becaris/becàries i assimilats
Altres
Total

2017
386.657
154.663
3.000
5.742
3.000
562.210

2018
385.152
154.061
3.000
15.120
3.000
560.333

El desglossament del pressupost de capítol 1, distingint, d’una banda, la despesa associada a la plantilla
dotada per categories i, d’altra, la resta de depeses no associades directament amb places
pressupostàriament dotades, és el següent:
Categoria
Alta direcció
Administració
Serveis jurídics
Enginyers superiors
Enginyers tècnics
Facultatius audiovisual
Total pressupost places dotades
Beques universitàries
Formació
Altres despeses de personal
Total altres despeses
Total capítol 1

Número de places
Ocupades
Dotades
1
3
1
3
1
3

Import 2018

1
3
1
3
1
3
12

12

63.116
136.905
41.470
144.849
37.252
116.427
539.213
15.120
3.000
3.000
21.210
560.333

L’import que es preveu per a nòmines, seguretat i social i altres despeses relatives a capítol I, per al
personal de les diferents àrees de l’empresa i per al personal que desenvolupa les seves tasques dins
l’encàrrec de gestió realitzat a l’entitat, és de 560.333 euros. Durant l’any 2017 s’han dut a terme baixes a
l’empresa, però alhora s’han dut a terme noves contractacions autoritzades, de personal laboral interí,
amb els informes previs preceptius corresponents, de forma que el número de personal es manté per a
2018.
Finalment, hi ha previsió de conveniar tres beques amb la UIB per estudiants de Grau.
Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis
L’estimació de despeses per conceptes és la següent:
Concepte
Aprovisionaments
Arrendaments
Reparacions i manteniment
Subministraments
Comunicacions
Serveis Generals
Publicitat i propaganda
Assessories
Tributs
Altres
Total

2017
2.321.656
0
418.792
222.704
6.992
32.073
0
44.125
6.824
7.817
3.060.983

2018
2.280.250
0
542.907
202.955
5.737
37.610
0
40.543
6.824
19.504
3.136.330

En aquest capítol s’ha pressupostat una despesa per a 2018 de 3.136.330 euros, corresponents en la seva
majoria al pagament dels serveis relatius als contractes amb operadors de telecomunicacions i també als
contractes de manteniment de les infraestructures i serveis de telecomunicacions.
Respecte als serveis generals de l’empresa, les principals partides de despesa corresponen a serveis
d’assessories externes (assessoria fiscal i comptable, assessoria laboral, serveis de prevenció de riscs
laborals i de protecció de dades) i despeses relatives a l’edifici propietat de l’entitat al ParcBit
(subministraments de l’edifici, reparacions i manteniment i servei de neteja).
Respecte als serveis relatius a telecomunicacions, les principals partides corresponen a serveis prestats per
operadors de telecomunicacions, d’una banda, per a la distribució i difusió del múltiplex autonòmic, i
d’altra banda, per al transport i la difusió de la senyal de la televisió digital a les Illes Balears corresponent
a l’extensió de cobertura de les zones obscures.
Finalment quant a aquest capítol de despesa, també cal destacar la relativa al serveis de manteniment i
recolzament a l’explotació de la xarxa tetraIB i el consum d’energia elèctrica del conjunt de centres de
telecomunicacions de què disposa de l’entitat a les Illes.
Capítol 6 – Inversions reals
Les actuacions previstes són les següents:
Actuació

2017

Desplegament del primer nivell xarxa tetraIB
Desplegament del segon nivell xarxa tetraIB
Adquisició de terminals, bateries, adequació d’infraestructures i
inici xarxa LORA
Integració xarxa SFM a tetraIB
Desplegament xarxa LORA
Inversions TDT i infraestructures de telecomunicacions
Altres inversions
Total

2018

216.000
176.500
92.500

208.350
0
0

215.000
0
0
0
700.000

138.900
173.625
329.887
45.836
896.598

La territorialització prevista de les inversions és la següent:
Lloc
Palma
Resta Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
Indeterminat
Total

Import
237.287
225.713
0
156.262
0
277.336
896.598

Respecte les inversions relatives al primer nivell de la xarxa tetraIB, es preveu la instal.lació de noves
estacions base tetraIB a Inca, Platja de Palma i Santanyí. Es preveun actuacions en infraestructures de
telecomunicacions a Eivissa, destacant una nova situada al Vent des Murtar.
D’altra banda, durant 2018 es té prevista la integració de la xarxa de transport de dades de SFM dins la
xarxa tetra IB. Aquesta actuació s’ha pressupostat en 138.900 euros.

També, es durà a terme el desplegament de la xarxa LORA de conectivitat de baixa freqüència, projecte
conjunt amb la UIB i la Direcció General d’Innovació, que suposarà una inversió de 173.625 euros.
4. DESPESA PER PROJECTES
La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2018 és la següent:
Projecte
Instal.lació estació base tetraIB Inca
Instal.lació MBS tetraIB a Platja de Palma
Instal.lació MBS tetraIB a Ajuntament de Santanyí
Integració de 7 estacions base SFM a tetra
Desplegament de la xarxa LORA
Total

Capítol 6
69.450
69.450
69.450
138.900
173.265
520.515

Altres
Capítols
0
0
0
0
0
0

Total
69.450
69.450
69.450
138.900
173.265
520.515

5. PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos
L’estimació d’aquests ingressos per conceptes és la següent:
Concepte
Facturació al Gabinet de Presidència
Facturació a la Direcció General de Desenv. Tecnològic
Facturació per coubicacions als centres de l’entitat
Facturació per cessió equipaments
Total

2017
122.926
991.735
123.459
139.692
1.377.812

2018
122.886
991.735
124.681
139.692
1.378.994

Per a aquest capítol s’han pressupostat ingressos per import de 1.378.994 euros que corresponen als
següents serveis que ha de realitzar l’entitat:
-

Es preveu una facturació de 122.886 euros al Gabinet de la Presidència de les Illes Balears per
l’encàrrec de gestió realitzat a l’entitat per a 2018.

-

Respecte als serveis de transport i difusió de la senyal de la televisió digital mitjançant centres
propis i centres aliens, existeix un encàrrec de gestió pluriennal d’extensió de cobertura de la
Televisió Digital per part de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic, per import
anual de 991.735 euros.

-

Finalment es preveuen ingressos per coubicacions a instal·lacions tècniques de l’entitat per import
de 124.681 euros i ingressos per la cessió d’equips de difusió de televisió digital per import de
139.692 euros.

Capítol 4 – Transferències corrents
Les transferències corrents a rebre són les següents:
Entitat
Transferències corrents de la Conselleria d’Innovació,
Recerca i Turisme
Total

2017
2.237.615

2018
2.309.903

2.237.615

2.309.903

Per a l’exercici 2018 s’han pressupostat transferències corrents per import de 2.309.903 euros a rebre per
part de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. Aquestes transferències finançaran les despeses de
personal no finançades pels encàrrecs de gestió del Gabinet, les despeses corrents associades als serveis
generals de l’entitat, les despeses corrents associades al manteniment operatiu de les infraestructures i
instal·lacions tècniques de telecomunicacions, així com també les despeses relatives al funcionament de la
xarxa tetraIB.
Capítol 5 – Ingressos patrimonials
L’estimació d’aquests ingressos per conceptes és la següent:
Concepte
Llogues dependències Parcbit
Total

2017

2018
7.766
7.766

7.766
7.766

S’han pressupostat en aquest capítol, d’igual forma que en 2017, uns ingressos de 7.766 euros, en
concepte de lloguer d’un magatzem al soterrani de l’edifici Adduno al Parcbit, propietat de l’entitat.
Capítol 7 – Transferències de capital
Les transferències de capital a rebre són les següents:
Entitat
Transferències de capital de la Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme
Total

2017
700.000
700.000

2018
896.598
896.598

Per a l’exercici 2018 s’han pressupostat transferències de capital per import de 896.598 euros a rebre per
part de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, per tal de finançar tot el conjunt de les inversions
detallades al capítol VI de despeses.

