Català

Actualització: 01/06/2021

SOL·LICITUDS DE DRET D'ACCÉS 2020
(*) En ALTRES (Sentit) s'inclouen suposits en els quals no es pot donar la informació per causes diferents als arts 14, 15 o 18 de la Llei 19/2013
(**) En ESTIMACIÓ PARCIAL (Sentit): Estadísticament s'inclouen aquí aquelles sol·licituds amb diverses peticions d'informació en les quals es dóna l'accés a la major part d'aquestes, inadmetent-se o desestimant-se l'accés a la resta per ser aplicable algun dels límits de l'art. 14, l'art. 15 o de les causes
d'inadmissió de l'art. 18 de la Llei 19/2013
(***) En INFORMACIÓ D'INTERÈS GENERAL per a la ciutadania podeu accedir a les resolucions sobre SAIPS desestimades i a aquelles en les quals la informació pot ser de major interès

Núm.
d'expedient

1/2020/UF

Assumpte

Contractes per a la gestió, obertura, obres i tot un altre tipus de licitació
destinades a centres de menors, centres d'internament i/o d'acolliment de
menors d'edat i tot tipus d'institució destinada a donar empara, allotjament i
inserció de menors des de l'any 2015 fins a 2019, tots dos inclosos, pel Govern
d’Illes Balears i nombre de menors acollits en aquests mateixos centres des de
2015 desglossat per any, nom de centre i nacionalitat dels menors a les Illes
Balears

Tema

Òrgan competent

Sentit (*) (**)

Menors/família/gent
major/joventut

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

2/2020/UF

Altres

Motivació legal

Resolucions SAIPS
desestimades/
Informació
d'interès general
per a la ciutadania
(***)

Resolució

Altres
Procediments

Conselleria
Disposició addicional
d'Administracions
primera apartat 1
Públiques i Modernització
Llei 19/2013

3/2020/UF

Informació sobre l'estat de tramitació de la sol·licitud de renda social garantida

4/2020/UF

Còpies electròniques del model seleccionat del primer exercici tipus test de la
darrera convocatòria d’oposicions del cos superior, escala d'intervenció de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

5/2020/UF

Accés a un expedient sancionador per a poder presentar al·legacions a l'acord
d'inici

Transports/carreteres/
ports/aeroports

Conselleria
Disposició addicional
d'Administracions
primera apartat 1
Públiques i Modernització
Llei 19/2013

6/2020/UF

Llista dels càrrecs polítics del Govern que perceben el plus de 22.000 euros
anuals per residir fora de Mallorca

Administració pública i
govern/alts càrrecs i
personal eventual/bon
govern

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització
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Estimada

Resolució
Annex

Resolució

Estimada

Correcció d'errors
materials

Resolució

Objecte de
recurs

Sentit
resolució del
recurs

Català

7/2020/UF

Còpia de l'acta de la Comissió Tècnica en la qual s'explica el perquè de no
comptabilitzar el cost de les llicències dobles, en l'apartat de despeses
federatives de l'equip

8/2020/UF

Sol·licitud de models d'examen tipus test de la darrera convocatòria de "Cossos
facultatius – Cos ajudant facultatiu - Agent de medi ambient" Procés selectiu
2017 i solucionaris dels diferents exàmens

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors

Disposició addicional
primera apartat 1
Llei 19/2013

9/2020/UF

Sol·licitud dels enunciats dels exercicis i la plantilla correctora de la pr ova
pràctica de les oposicions d'ensenyament secundari de l'especialitat de biologia
i geologia realitzades en 2019

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

Subvencions

Conselleria
Disposició addicional
d'Administracions
primera apartat 1
Públiques i Modernització
Llei 19/2013

Resolució

10/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

11/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

12/2020/UF

Informació dels càrrecs polítics del Govern que perceben el plus de 22.000
euros anuals per residir fora de Mallorca

Administració pública i
govern/alts càrrecs i
personal eventual/bon
govern

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

13/2020/UF

14/2020/UF

Dades oficials sobre la gestió de població de coloms bravías o ferals (Columba
livia)

15/2020/UF

Relació de propietats que han passat a ser de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en procediments d’abintestat

16/2020/UF

Estimada

Béns de procediments d'abintestat i l'herència de les Administracions
Territorials de la Comunitat Autònoma

Medi Ambient

Conselleria de Medi
Ambient i Territori

Estimada

Altres

Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors

No es disposa
d’aquesta informació

Altres

Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors
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No es disposa
d’aquesta informació

Resolució

Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015

Resolució

Resolució

Reclamació
davant la
Comissió per a
les
reclamacions
en matèria
d'accés a la
informació
pública

Inadmissió
5/2020
ACORD

Català

17/2020/UF

Denunciants en procediments d’abintestat que van obtenir el 10% de l'herència

Altres

Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors

No es disposa
d’aquesta informació

Resolució

18/2020/UF

Procediments oberts d'herències per abintestat

Altres

Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors

No es disposa
d’aquesta informació

Resolució

19/2020/UF

Béns de procediments d’abintestat

Altres

Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors

No es disposa
d’aquesta informació

Resolució

20/2020/UF

Informació sobre els centres educatius de titularitat pública a Illes Balears

Educació/universitat/
formació

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

Resolució
Annex

21/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

22/2020/UF

Dades de les inspeccions de sanitat realitzades en l'últim any

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada
parcialment

Art. 18.1 c)

23/2020/UF

Informació inspeccions sanitàries efectuades en el període 2016-2019

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Inadmesa

Art. 18.1 b) i 18.1 c)

24/2020/UF

Memòria de gestió del Parc Nacional de Cabrera i informació dels Contractes

Medi Ambient

25/2020/UF

Sol·licitud d'una resolució per la qual es concedeix una prestació en matèria de
dependència

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria de Medi
Ambient i Territori

Estimada

Conselleria
Disposició addicional
d'Administracions
primera apartat 1
Públiques i Modernització
Llei 19/2013
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Resolució

Resolució
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
Annex 5
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26/2020/UF

Casos pràctics i les rúbriques (o eines de correcció) de totes les parts dels
processos selectius als cossos docents de l'any 2019 de tots els tribunals de
totes les illes de les Illes Balears

27/2020/UF

Educació/universitat/
formació

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

Número de llocs de lliure designació a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears en relació amb el nombre de llocs total

Altres

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Arxiu

28/2020/UF

Sol·licitud d'un exemplar del llibre d'estil del Govern de les Illes Balears

Altres

Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat

Estimada

29/2020/UF

Accés a una fixa cadastral a l’Arxiu del Regne de Mallorca en relació amb un
immoble

Altres

Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat

Estimada

30/2020/UF

Número de llocs de lliure designació en aquesta Comunitat Autònoma en
relació amb el número de llocs en total

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

31/2020/UF

32/2020/UF

Accés als 10 models d'examen pràctic (3r exercici) de les oposicions del cos
facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia, les proves de la qual
es van convocar dia 4 de desembre de 2017

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

34/2020/UF

Sol·licitud de resolució de posada en servei d'un pou

Medi Ambient

Conselleria de Medi
Ambient i Territori

36/2020/UF

Organització administrativa dels òrgans col·legiats en matèria de joventut

Menors/família/gent
major/joventut

Conselleria d'Afers Socials
i Esports
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Resolució

Resolució

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

Resolució
Annex

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

35/2020/UF

Desistiment de
l’interessat

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

33/2020/UF

Resolució

Estimada

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

Català

37/2020/UF

Consultar el projecte elèctric existent en un local destinat a restaurant en planta
baixa

Comerç/indústria/
artesania/energia/
empreses

Conselleria de Transició
Energètica i Sectors
Productius

Arxiu

Desistiment de
l’interessat

Resolució
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
Annex 5
Annex 6
Annex 7
Annex 8
Annex 9
Annex 10

38/2020/UF

Còpia genèrica de cadascun dels exàmens proposats en les Proves Lliures
d'obtenció del títol de Tècnic superior en dietètica realitzats en 2019 en el
centre IES Francesc De Borja Moll de Palma

Educació/universitat/
formació

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

39/2020/UF

Accés a l'expedient o expedients administratius que s'hagin obert arran d'una
intoxicació tant pel Servei de Seguretat Alimentària com per part del Servei
d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut del Govern de les Illes Balears

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Desestimada

40/2020/UF

Còpia o extracte del conveni de rescabalament establert entre ENDESA i
Promotores de instalación eléctrica BT

Comerç/indústria/
artesania/energia/
empreses

Conselleria de Transició
Energètica i Sectors
Productius

Estimada

41/2020/UF

Còpia de l'expedient instruït en un procediment sancionador iniciat contra
Dialeg Centro cultural SL per motiu d'una reclamació interposada en Consum

Consum

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

42/2020/UF

Informació sobre l’oferta o el plec d'un expedient en matèria de contractació de Contractes/concessions/
serveis sobre la preparació física del personal d’extinció d’incendis forestals
encàrrecs de gestió

Conselleria de Medi
Ambient i Territori

Estimada

Resolució
Annex

43/2020/UF

Accés al plec de condicions tècniques del contracte de servei d’informació i
atenció a l’usuari del transport públic regular de viatgers de Mallorca del
Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

Transports/carreteres/
ports/aeroports

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

Resolució
Annex

44/2020/UF

Accés al quadern amb les preguntes i respostes correctes de l'examen
d'oposició per a cobrir places vacants de la categoria de farmàcia hospitalària,
celebrat el 10 de febrer de 2019

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució
Annex

45/2020/UF

Informació dades relatives a l’Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS)

Altres

No competència CAIB

Remissió a l'òrgan
competent art. 19.1
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Art. 14.1 e)

Resolució

Resolució

Català

46/2020/UF

Nombre de docents interins en Educació Infantil, Educació especial, Educació
Primària, Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional en els centres
públics del Govern Illes Balears dels cursos escolars: des de 2010/2011 fins a
2019/2020

47/2020/UF

Expedient NUL

48/2020/UF

Sol·licitud de còpia d’informe desfavorable d’un establiment turístic

49/2020/UF

Dades Selectivitat 2018 desglossades

Educació/universitat/
formació

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

Turisme

Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i
Treball

Estimada

Educació/universitat/
formació

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada
parcialment

Art. 14.1 h)

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

50/2020/UF

51/2020/UF

Sol·licitud de còpia de l’informe d’una empresa adjudicatària per justificar la
baixa temerària en la qual estava incursa

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Arxiu

Resolució

Desistiment de
l’interessat

52/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015

53/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015

54/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

55/2020/UF

Consulta de les actes d'inspecció sobre aigua potable realitzades al municipi de
Petra des del 2015 i consulta de l'expedient de sol·licitud de posada en
funcionament del nou depòsit d'aigua potable i si té autorització de
funcionament

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

56/2020/UF

Llistat nominatiu de totes les persones que ocupen un lloc de treball com a lloc
base tècnic de grau superior-A1 (TGS) dels cossos generals o nivell equivalent
en el cas de personal laboral dels ents del sector públic instrumental adscrits a
la Conselleria

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada
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Resolució
Annex

Català

56-1/2020

Llistat nominatiu de totes les persones que ocupen un lloc de treball com a lloc
base tècnic de grau superior-A1 (TGS) dels cossos generals o nivell equivalent
en el cas de personal laboral dels ents del sector públic instrumental adscrits a
la Conselleria

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat

Estimada

56-2/2020

Llistat nominatiu de totes les persones que ocupen un lloc de treball com a lloc
base tècnic de grau superior-A1 (TGS) dels cossos generals o nivell equivalent
en el cas de personal laboral dels ents del sector públic instrumental adscrits a
la Conselleria

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat

Estimada

56-3/2020

Llistat nominatiu de totes les persones que ocupen un lloc de treball com a lloc
base tècnic de grau superior-A1 (TGS) dels cossos generals o nivell equivalent
en el cas de personal laboral dels ents del sector públic instrumental adscrits a
la Conselleria

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors

Estimada

56-5/2020

Llistat nominatiu de totes les persones que ocupen un lloc de treball com a lloc
base tècnic de grau superior-A1 (TGS) dels cossos generals o nivell equivalent
en el cas de personal laboral dels ents del sector públic instrumental adscrits a
la Conselleria

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

56-6/2020

Llistat nominatiu de totes les persones que ocupen un lloc de treball com a lloc
base tècnic de grau superior-A1 (TGS) dels cossos generals o nivell equivalent
en el cas de personal laboral dels ents del sector públic instrumental adscrits a
la Conselleria

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

56-7/2020

Llistat nominatiu de totes les persones que ocupen un lloc de treball com a lloc
base tècnic de grau superior-A1 (TGS) dels cossos generals o nivell equivalent
en el cas de personal laboral dels ents del sector públic instrumental adscrits a
la Conselleria

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

56-8/2020

Llistat nominatiu de totes les persones que ocupen un lloc de treball com a lloc
base tècnic de grau superior-A1 (TGS) dels cossos generals o nivell equivalent
en el cas de personal laboral dels ents del sector públic instrumental adscrits a
la Conselleria

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

56-9/2020

Llistat nominatiu de totes les persones que ocupen un lloc de treball com a lloc
base tècnic de grau superior-A1 (TGS) dels cossos generals o nivell equivalent
en el cas de personal laboral dels ents del sector públic instrumental adscrits a
la Conselleria

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Medi
Ambient i Territori

Estimada

56-10/2020

Llistat nominatiu de totes les persones que ocupen un lloc de treball com a lloc
base tècnic de grau superior-A1 (TGS) dels cossos generals o nivell equivalent
en el cas de personal laboral dels ents del sector públic instrumental adscrits a
la Conselleria

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació

Estimada

57/2020/UF

Notes d'accés a cicles formatius de graus superiors

Educació/universitat/
formació

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

58/2020/UF

Accés als informes de les proves d'aigua realitzades en Villa Putxet durant l'any
2019

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada
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Resolució
Annex 1
Annex 2

Català

59/2020/UF

Grau de desenvolupament de la Administració Electrònica en la CAIB i la seva
adaptació a les Lleis 39/2015 i 40/2015

Administració pública i
govern/alts càrrecs i
personal eventual/bon
govern

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Inadmesa

60/2020/UF

Accés al nombre total de sol·licituds d'admissió de 4t d'Educació Infantil per
cada centre que es van realitzar en el procés d'escolarització per al curs 20192020 en la zona de Palma

Educació/universitat/
formació

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

61/2020/UF

Informació sobre:
a) la identitat de la companyia asseguradora de la responsabilitat civil i
patrimonial de l'hospital Can Misses d'Eivissa i, si s'escau, del Servei de Salut de
las Illes Balears o de la Conselleria de Salut i Consum per a l'any 2016 i els
següents.
b) el número de pòlissa i el límit de cobertura pels sinistres de l'any 2016 i
següents

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

62/2020/UF

Dades sobre les oposicions a veterinari a les Illes Balears de 2009, en la qual es
van oferir quatre places: llistes o número d'admesos i de presentats i aprovats
per exercici

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Art. 18.1 c)

Resolució

Resolució

63/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

64/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015

65/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015

66/2020/UF

Grau de compliment de la normativa que preveu la contractació per part de la
Administració de la Comunitat Autònoma amb Centres especials de Treball

Contractes/concessions/ Conselleria de Presidència,
encàrrecs de gestió
Cultura i Igualtat

66-1/2020/UF

Grau de compliment de la normativa que preveu la contractació per part de la
Administració de la Comunitat Autònoma amb Centres especials de Treball

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

66-4/2020/UF

Grau de compliment de la normativa que preveu la contractació per part de la
Administració de la Comunitat Autònoma amb Centres especials de Treball

Contractes/concessions/ Conselleria d'Afers Socials
encàrrecs de gestió
i Esports

Conselleria de Transició
Energètica i Sectors
Productius
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Resolució
Annex

Estimada

Resolució
Annex

Estimada

Resolució

Estimada

Resolució

Català

66-5/2020/UF

Grau de compliment de la normativa que preveu la contractació per part de la
Administració de la Comunitat Autònoma amb Centres especials de Treball

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

Resolució

66-6/2020/UF

Grau de compliment de la normativa que preveu la contractació per part de la
Administració de la Comunitat Autònoma amb Centres especials de Treball

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

66-8/2020/UF

Grau de compliment de la normativa que preveu la contractació per part de la
Administració de la Comunitat Autònoma amb Centres especials de Treball

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Conselleria de Medi
Ambient i Territori

Estimada
parcialment

Resolució

66-9/2020/UF

Grau de compliment de la normativa que preveu la contractació per part de la
Administració de la Comunitat Autònoma amb Centres especials de Treball

Contractes/concessions/ Conselleria d'Agricultura,
encàrrecs de gestió
Pesca i Alimentació

Estimada

Resolució

66-10/2020/UF

Grau de compliment de la normativa que preveu la contractació per part de la
Administració de la Comunitat Autònoma amb Centres especials de Treball

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Resolució

67/2020/UF

Conveni per desenvolupar el servei de recaptació dels tributs locals entre els
municipis i l’ATIB, percentatge de tributs locals recaptats en període voluntari i
en via executiva i remuneració de la funció de recaptació

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors

Inadmesa

69/2020/UF

Informació sobre el nombre d'estudiants amb sordceguesa a les Illes Balears,
nombre de persones graduades per tractar la discapacitat al centre i nom dels
centres educatius

Educació/universitat/
formació

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

70/2020/UF

Accés a les factures rebudes per part d'un Ajuntament corresponents a una
empresa determinada

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

No competència CAIB

Remissió a l'òrgan
competent art. 19.1

71/2020/UF

Quantitat recaptada per IRPF en 2018, en el tram autonòmic corresponent a les
Illes Balears

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors

Estimada

Art. 18.1 c)

Resolució

Resolució

72/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

73/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015
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Resolució

Català

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

74/2020/UF

75/2020/UF

Accés a les factures rebudes per part d'un Ajuntament corresponents a una
empresa determinada

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

No competència CAIB

Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015

Remissió a l'òrgan
competent art. 19.1

76/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

77/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

78/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

79/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

80/2020/UF

Accés a les dades de 2018 i 2019 sobre activacions d'ambulàncies a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears: hora de sol·licitud, hora de
intervenció, tipus d'intervenció, municipi, tipus d'ambulància, la data i si s'ha
realitzat trasllat a centre hospitalari quin ha estat el centre de destinació

81/2020/UF

Informació de la situació administrativa en que es troba un procés en el
Tribunal Balear de l'Esport

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Esports i oci

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Disposició addicional
primera apartat 1
Llei 19/2013

82/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015

83/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015

85/2020/UF

Accés a informació estadística sobre queixes i reclamacions realitzades en 20182019 de pacients en el Servei balear de salut, i gestió de les mateixes i
proporció per especialitats si es tenen

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum
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Estimada

Resolució

Català

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

88/2020/UF

Altres
Procediments

89/2020/UF

Accés a la identitat, el motiu i l'import de les sancions imposades al llarg de
2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 a residències públiques, privades i concertades
que allotgin a persones majors, menors o residents amb discapacitat, així com
a centres de dia

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

90/2020/UF

Còpia de tots els expedients, de les actes, de les resolucions
sancionadores i de tota la documentació intercanviada entre responsables de la
Comunitat i responsables de les residències de majors, menors i persones amb
discapacitat en els expedients sancionadors emesos a aquests recursos
sociosanitaris l'any 2017, 2018, 2019 i 2020

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

91/2020/UF

Desglossament de totes les penalitzacions imposades per infringir contractes,
acords i convenis amb la Comunitat imposades a empreses que gestionen
residències privades i concertades al llarg de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i
2020, que allotgen a persones majors, menors o residents amb discapacitat

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

92/2020/UF

Informació sobre la compra de material COVID-19 per part del Servei Balear de
Salut

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada
parcialment

Art. 18.1 c) i 18.1 d)

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

95/2020/UF

97/2020/UF

Informació sobre despesa anual en polítiques de transparència

Estimada

Resolució

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

99/2020/UF

Llistat de residències de majors funcionant en la Comunitat Autònoma sota el
model de gestió indirecta, a data 1 de gener de 2020 amb les dades següents:
denominació i direcció del centre, empresa adjudicatària, data de l'adjudicació,
pressupost base de licitació, import de l'adjudicació i durada del contracte

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

100/2020/UF

Accés a determinades dades del llistat de places residencials concertades en
residències de majors l'any 2019

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

98/2020/UF

Llistat de residències de majors autoritzades en la Comunitat Autònoma a data
1 de gener de 2020 amb les dades següents: número de registre, denominació i
direcció del centre, empresa titular, nombre de places autoritzades i ocupades
del centre i tipus de gestió

Transparència/sol·licituds
Conselleria
d'accés/participació
d'Administracions
pública
Públiques i Modernització

Resolució
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Català

101/2020/UF

Accés a determinades dades del llistat de places en centres de dia per a majors
concertades l'any 2019 en la Comunitat

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

102/2020/UF

Accés a determinades dades de les places concertades en residències de
majors de la Comunitat, quan les places no estan ocupades

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

103/2020/UF

Denúncies o queixes rebudes en 2019 en l'òrgan competent de la Comunitat
contra residències de majors , amb accés a dades determinades

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

104/2020/UF

Inspeccions realitzes entre 2014 i 2019, tots dos inclusivament, a les residències
de majors de la Comunitat

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

105/2020/UF

Nombre d'inspectors encarregats d'inspeccionar les residències de majors de la
Comunitat a 31 de desembre de cada any entre 2014 i 2019, tots dos
inclusivament

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

106/2020/UF

Expedients oberts entre 2014 i 2019, tots dos inclusivament, a les residències
de majors de la Comunitat: centre, empresa titular, data i motiu de l'expedient

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

107/2020/UF

Sancions, multes o penalitats imposades entre 2014 i 2019, tots dos
inclusivament, a les residències de majors de la Comunitat

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

108/2020/UF

En relació amb l'epidèmia del COVID-19 :
a. Nombre de persones contagiades en les residències, entre l'1 de març i el 30
d'abril de 2020, desglossat per residències.
b. Nombre de persones mortes en les residències, entre l'1 de març i el 30
d'abril de 2020, desglossat per residències i indicant en quants casos va existir
positiu per COVID-19 i en quants casos es va produir el decés amb
simptomatologia compatible.
c. Del número total de morts de cada residència, entre l'1 de març i el 30 d'abril,
amb positiu confirmat o amb simptomatologia compatible, enumerar quants
decessos es van produir en la residència i quants a l'hospital

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

109/2020/UF
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Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015

Català

110/2020/UF

Dades objectives i informes que recomanen passar a la Fase 1 el dilluns 11 de
maig a les Balears

111/2020/UF

Sol·licitud d'informació sobre el volum de terres que han rebut les pedreres per
a la seva restauració i/o tractament en els últims anys

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Comerç/indústria/
artesania/energia/
empreses

Conselleria de Transició
Energètica i Sectors
Productius

Inadmesa

Art. 18.1 c)

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

112/2020/UF

113/2020/UF

Consum biosimilars i fàrmacs de referència

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Resolució

Estimada

Resolució

114/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

115/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

116/2020/UF

Cost econòmic de la campanya de promoció dels productes agropecuaris
protagonitzada pel youtuber Miquel Montoro i la seva autorització

117/2020/UF

Nombre de receptes interoperables, per mesos i Comunitat Autònoma d’origen
en 2019 i 2020

118/2020/UF

119/2020/UF

Resolució

Agricultura/pesca i
ramaderia

Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació

Estimada

Resolució

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució
Annex 1
Annex 2

Registre dels butlletins d’electricitat d’un edifici

Comerç/indústria/
artesania/energia/
empreses

Conselleria de Transició
Energètica i Sectors
Productius

Arxiu

Nombre de sol·licituds presentades per els cursos de formació de l'EBAP i
nombre de persones que realitzaren els cursos

Comerç/indústria/
artesania/energia/
empreses

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

120/2020/UF
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Desistiment de
l’interessat

Resolució
Annex

Altres
Procediments

Català

121/2020/UF

Relació d'entitats urbanístiques col·laboradores de conservació constituïdes a
les Illes Balears i l'accés als seus Estatuts

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Conselleria de Medi
Ambient i Territori

Estimada

Resolució

122/2020/UF

Informació en relació a les reunions de la Comissió Tècnica de Seguiment del
Teletreball i tramitació de les sol·licituds de teletreball des de 2013

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Resolució
Annex 1
Annex 2
Annex 3

123/2020/UF

Resolució ajudes lloguer 2019

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

124/2020/UF

Enunciats i plantilla dels exercicis de la prova pràctica de les oposicions
d'ensenyament secundari de l'especialitat de biologia i geologia realitzades en
2018

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

Resolució
Annex 1
Annex 2

125/2020/UF

Places ocupades i/o residents (incloent centres privats i concertats) en
residències de majors o ancians i morts amb símptomes de COVID-19 i/o
confirmats en residències de majors

Menors/família/gent
major/joventut

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució
Annex

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

Resolució
Annex

Nombre de morts amb símptomes de COVID-19 i/o confirmats en residències
125 a/2020/UF de majors i nombre de morts totals en residències de majors entre el 1 de
febrer fins la darrera data disponible, desglossat per tipus de centre

126/2020/UF

Expedients expropiatoris de terreny de l’estació de tren d’Es Caülls

127/2020/UF

Jornada laboral, queixes, sancions i contractes de concessió d'una empresa de
transport

Transports/carreteres/
ports/aeroports

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

128/2020/UF

Dades sobre la concessió del servei de transport públic

Transports/carreteres/
ports/aeroports

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

129/2020/UF

Dades sobre la concessió del servei de transport públic

Transports/carreteres/
ports/aeroports

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

130/2020/UF

Dades sobre la concessió del servei de transport públic

Transports/carreteres/
ports/aeroports

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada
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Resolució
Annex

Català

131/2020/UF

Dades sobre la concessió del servei de transport públic

Transports/carreteres/
ports/aeroports

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

132/2020/UF

Dades sobre la concessió del servei de transport públic

Transports/carreteres/
ports/aeroports

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

133/2020/UF

Dades sobre la concessió del servei de transport públic

Transports/carreteres/
ports/aeroports

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

134/2020/UF

Dades sobre la concessió del servei de transport públic

Transports/carreteres/
ports/aeroports

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

135/2020/UF

136/2020/UF

Catàleg del Patrimoni Històric Artístic de Manacor

137/2020/UF

Sol·licitud d'accés a un expedient de licitació de ABAQUA

Altres

No competència CAIB

Remissió a l'òrgan
competent art. 19.1

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Conselleria de Medi
Ambient i Territori

Disposició addicional
primera apartat 1
Llei 19/2013

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

138/2020/UF

Altres
Procediments

Altres
Procediments

139/2020/UF

Targetes sanitàries de la població menor de 18 anys, per sector sanitari i zona
bàsica de salut (Centre de salut/ Unitat bàsica de salut)

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució
Annex

140/2020/UF

Nombre de proves PCR i test d'anticossos realitzats i amb resultat positiu i
nombre de persones analitzades per test d'anticossos

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

141/2020/UF

Despesa total al 2019 en concepte de publicitat en el diari Menorca.Es diari

Informació econòmica i
Conselleria de Presidència,
pressupostària
Cultura i Igualtat
/tributs/recaptació
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Estimada
parcialment

No es disposa de tota la
informació pública

Resolució

Català

142/2020/UF

Informe emès pels Serveis Jurídics sobre criteris legals en matèria de
contractació de publicitat institucional respecte a mitjans dirigits a un segment
de població específic (publicitat sobre la COVID-19)

Altres

Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat

143/2020/UF

144/2020/UF

Accés a la documentació d’uns expedients d’apartaments turístics

Turisme

Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i
Treball

145/2020/UF

146/2020/UF

Informació sobre menors estrangers no acompanyats (Menes) en situació legal
de tutela, acolliment o guarda a les Illes Balears, i l'accés a la nacionalitat
espanyola

147/2020/UF

Nom dels centres o residències d'ancians on s'han produït les morts
provocades per la COVID-19 a les Illes Balears i municipi en el qual es troben i
nombre de morts en cada centre o residència

Resolució
Annex

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

Arxiu

Desistiment de
l’interessat

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015

No es disposa de tota la
informació pública

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada
parcialment

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució
Annex

148/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

149/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

150/2020/UF

Convocatòria i resolució d’un contracte ofert per l’ IBANAT

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Medi
Ambient i Territori

Estimada

Resolució

151/2020/UF

Autoritzacions concedides en matèria de Teletreball al personal de la CAIB des
que es va aprovar el Decret 36/2013 de Teletreball fins a l'any 2019

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Resolució
Annex

152/2020/UF

Sèries documentals dels Presidents o dels seus Gabinets

Administració pública i
govern/alts càrrecs i Conselleria de Presidència,
personal eventual/bon
Cultura i Igualtat
govern

Estimada

Resolució
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Català

153/2020/UF

Llicències administratives i projecte d’obres relatives a les obres de la
subestació elèctrica de Sant Antoni de Portmany

Comerç/indústria/
artesania/energia/
empreses

Reclamació
davant la
Comissió per a
les
reclamacions
en matèria
d'accés a la
informació
pública

Conselleria de Transició
Energètica i Sectors
Productius

154/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

155/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

156/2020/UF

Documentació tècnica i administrativa, de l’expedient d’autorització que
empara l’activitat d’un restaurant

157/2020/UF

Denúncies realitzades a qualsevol centre de Salut o Hospitalari i morts per no
acceptar a pacients per no ser el que li corresponia

158/2020/UF

Enunciats i a les plantilles correctores dels exàmens de l'oposició de biologia i
geologia dels anys: 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2018, 2019

159/2020/UF

Informació sobre les persones mortes a causa de la COVID-19 i no han estat
reclamades, lloc de defunció, data i província

160/2020/UF

Denúncies realitzades a qualsevol centre de Salut o Hospitalari i morts per no
acceptar a pacients per no ser el que li corresponia

161/2020/UF

Comerç/indústria/
artesania/energia/
empreses

Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i
Treball

Estimada

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

COVID-19

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

Conselleria d'Afers Socials
No es disposa
i Esports
d’aquesta informació

Conselleria de Salut i
Consum

Expedient NUL
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Estimada

Arxiu
9/2020
ACORD

Resolució

Resolució
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4

Resolució

Resolució

Reclamació
davant la
Comissió per a
les
Desestimada
reclamacions
15/2020
en matèria
ACORD
d'accés a la
informació
pública

Català

162/2020/UF

Informe favorable de la Direcció General de la Funció Pública i Administracions
Públiques de data 22 de juny de 2020

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

163/2020/UF

164/2020/UF

Normativa reguladora sobre les condicions de manteniment, seguretat
sanitària i l'administració competent en el control dels sistemes nebulitzadors a
les terrasses dels locals de restauració

165/2020/UF

Noms, càrrecs i quantitat que perceben els càrrecs públics no residents a
Mallorca per compensació per habitatge i viatges

166/2020/UF

Ajudes concedides a la Federació Balear d’Altes Capacitats, Ment i Cor, des del
2017

167/2020/UF

Còpia d’un expedient sancionador

168/2020/UF

Resolució

Altres
Procediments

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució
Annex 1
Annex 2

Administració pública i
govern/alts càrrecs i
personal eventual/bon
govern

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Resolució

Subvencions

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

Resolució

Consum

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Circumstàncies de les persones de les quals ostenta la representació un lletrat
sobre el borsí de farmacèutics

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

169/2020/UF

Despesa i tipus de publicitat relacionada amb la conscienciació de la pandèmia
ocasionada per la COVID-19

COVID-19

Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat

Estimada

170/2020/UF

Inspeccions sanitàries i/o higièniques de qualsevol mena de local o lloc que
distribueixi menjar al consumidor final

Consum

Conselleria de Salut i
Consum

Inadmesa

171/2020/UF

Còpia d’un expedient sancionador

Consum

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

172/2020/UF

Página 18

Resolució

Art. 18.1 b) i 18.1 c)

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

Resolució

Català

173/2020/UF

Informació sobre Odontòlegs-estomatòlegs del Sistema Públic de Salut en
relació a la distribució de les àrees de salut, tipus de places, rang d'edats de
pacients i si hi ha Pla d'Atenció Bucodental Infantil

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

174/2020/UF

Condicions laborals i prestacions de la Cartera de serveis que realitzen els
higienistes bucodentals

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

175/2020/UF

Condicions laborals i prestacions de la Cartera de serveis que realitzen els
cirurgians maxil·lofacials

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució
Annex

176/2020/UF

Llista definitiva de les adjudicacions de destinacions provisionals per als
aspirants a funcionaris interins de data 11 d'agost de 2020

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Resolució
Annex

177/2020/UF

178/2020/UF

Expedient administratiu del procediment selectiu del cos subaltern (BOIB 132
de 28 de octubre de 2018)

179/2020/UF

Informació sobre la cessió gratuïta d’un terreny

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

Art. 15
(Protecció de dades)

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada
parcialment

Altres

Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i
Treball

Estimada

180/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

181/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

183/2020/UF

Còpia de l'acta de la inspecció a una comunitat de propietaris

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

184/2020/UF
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Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

Resolució

Català

185/2020/UF

Subvencions a la tauromàquia

Subvencions

Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

186/2020/UF

187/2020/UF

Estimada

Informes tècnics en virtut dels quals es va acordar l'ús obligatori de la
mascareta a les Illes Balears i els informes tècnics en els quals es justifiqui l'edat
de l'obligatorietat d’ús

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Resolució

Altres
Procediments

Resolució
Annex

Estimada

188/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

189/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

190/2020/UF

Informació sobre els laboratoris que realitzen proves PCR

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

191/2020/UF

Informació sobre les proves PCR realitzades per cada laboratori

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

192/2020/UF

193/2020/UF

Informació sobre el procediment de pagaments i cobraments de l’ IB-Salut

194/2020/UF

Places de funcionaris de carrera de serveis generals vacants que estan
ocupades des de fa més de 2 anys per un funcionari interí i nombre de
funcionaris de carrera majors de 55 anys en Serveis Generals de la CAIB

Altres
Procediments

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Resolució
Annex
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Català

195/2020/UF

Nombre d'empleats públics i tipus de contracte en l'Administració del Govern
de les Illes Balears: (Conselleries i els seus Organismes Autònoms, docents no
universitaris, Institucions Sanitàries i Entitats Públiques empresarials, personal
de l’IB-Salut, del sector instrumental o de Serveis Generals)

196/2020/UF

Dades de casos de COVID-19 a les residències de gent gran

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Resolució
Annex

COVID-19

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

197/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

198/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

Arxiu

Manca d’esmena

Arxiu

Desistiment de
l’interessat

199/2020/UF

Expedient NUL

200/2020/UF

Pla pilot de reactivació del turisme

201/2020/UF

Denúncies sobre la inconstitucionalitat

202/2020/UF

Número de cridades diàries d'emergències mèdiques rebudes en el 061 per
causes respiratòries i cardiovasculars per a la ciutat de Palma

203/2020/UF

Dades sobre apostes

Turisme

Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i
Treball

Altres

Emergències i seguretat

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Comerç/indústria/
artesania/energia/
empreses

Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors

Desestimada

No es disposa de la
informació pública

205/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

206/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

204/2020/UF

Expedient NUL
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Resolució

Català

208/2020/UF

209/2020/UF

Expedient NUL

Accés a informes mèdics per possible negligència

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Reclamació
davant la
Comissió per a
les
Desestimada
reclamacions
2/2021
en matèria
ACORD
d'accés a la
informació
pública

Estimada

210/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

211/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

212/2020/UF

Contractes amb les empreses explotadores del servei de transport regular de
viatgers per carretera

Transports/carreteres/
ports/aeroports

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

Resolució

213/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

214/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

215/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

216/2020/UF

Inspeccions realitzades pel brot de legionel·la a Palmanova i llocs públics i
privats on es va detectar el bacteri

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada
parcialment

217/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

218/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments
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Català

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

219/2020/UF

220/2020/UF

Estat de desenvolupament de la Història Clínica Electrònica i el grau
d'implantació de la història clínica Digital del Sistema Nacional de Salut

221/2020/UF

Informació sobre el número de funcionaris interins de Serveis Generals de la
CAIB que han presentat sol·licitud d'extensió d'efectes de Sentència per
reclamar el reconeixement de la Carrera Professional i que han presentat una
reclamació administrativa

222/2020/UF

Còpia d'una llicència turística

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Resolució

Turisme

Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i
Treball

Arxiu

Desistiment de
l’interessat

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

223/2020/UF

224/2020/UF

Informació sobre els rastrejadors del Ministeri de Defensa que estiguin
treballant en col·laboració amb els serveis del Departament de Sanitat

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

225/2020/UF

226/2020/UF

Consum de dosis diàries o envasos del principi actiu Bevacizumab en hospitals
de l’ IB-Salut durant el 2019

227/2020/UF

Altres
Procediments

Resolució

Altres
Procediments

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

Número de treballadors temporals de les entitats públiques empresarials de les
Illes Balears i d'interins per edat dels Serveis Generals de la CAIB

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Resolució

Número de treballadors temporals de les entitats públiques empresarials de les
227-1/2020/UF Illes Balears adscrites a aquesta Conselleria: Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears (IDI)

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Transició
Energètica i Sectors
Productius

Estimada

Resolució
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Català

Número de treballadors temporals de les entitats públiques empresarials de les
227-2/2020/UF Illes Balears adscrites a aquesta Conselleria: Institut d'Indústries Culturals de
les Illes Balears (ICIB) i Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat

Estimada

Resolució

Número de treballadors temporals de les entitats públiques empresarials de les
227-3/2020/UF Illes Balears adscrites a aquesta Conselleria: Agència d'Estratègia Turística de
les Illes Balears (AETIB)

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i
Treball

Estimada

Resolució

Número de treballadors temporals de les entitats públiques empresarials de les
227-4/2020/UF Illes Balears adscrites a aquesta Conselleria: Institut Balear de la Joventut
(IBJOVE)

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Resolució

Número de treballadors temporals de les entitats públiques empresarials de les
227-5/2020/UF Illes Balears adscrites a aquesta Conselleria: Institut d'Infraestructures i Serveis
Educatius (IBISEC)

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada

Resolució

Número de treballadors temporals de les entitats públiques empresarials de les
227-6/2020/UF Illes Balears adscrites a aquesta Conselleria: Gestió Sanitària i Assistencial de les
IB (GSAIB)

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

Número de treballadors temporals de les entitats públiques empresarials de les
Illes Balears adscrites a aquesta Conselleria: Institut Balear de l'Habitatge
227-7/2020/UF
(IBAVI), Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i Consorci de Transports de
Mallorca (CTM)

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Estimada

Resolució

Número de treballadors temporals de les entitats públiques empresarials de les
Illes Balears adscrites a aquesta Conselleria: Agència Balear de l’Aigua i la
227-8/2020/UF
Qualitat Ambiental (ABAQUA), Institut Balear de la Natura (IBANAT), Servei
d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria de Medi
Ambient i Territori

Estimada
parcialment

227-9/2020/UF

Número de treballadors temporals de les entitats públiques empresarials de les
Illes Balears adscrites a aquesta Conselleria: Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) i Serveis Millora Agrària i Pesquera
(SEMILLA)

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació

Estimada

228/2020/UF

Llistat nominatiu de les notes dels opositors presentats en el primer examen de
la convocatòria 2019 d'oposicions a torn lliure, del cos superior i del cos
administratiu, i llistat dels funcionaris interins aprovats, la Conselleria i Direcció
General de destinació i codi del lloc

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada
parcialment

229/2020/UF

Relació dels centres educatius no universitaris per ràtios i relació dels centres
educatius no universitaris que no compleixen les ràtios de màxim 20 alumnes
per aula, segons mesures excepcionals de prevenció i contenció de la COVID-19

COVID-19

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada
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No es disposa de tota la
informació pública

Resolució

Resolució

Art. 15
(Protecció de dades)

Resolució
Informe

Resolució
Annex

Català

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

230/2020/UF

231/2020/UF

Còpia de les proves per obtenir les titulacions de PNB, PER, PY i CY de juliol de
2020

Educació/universitat/formació

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge

Altres
Procediments

Estimada

232/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

233/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

234/2020/UF

Còpia d'un expedient sancionador

Agricultura/pesca i
ramaderia

Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació

Desestimada

235/2020/UF

Casos pràctics del cos facultatiu superior (escala recerca i desenvolupament)

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Art. 15
(Protecció de dades)

Resolució
Annex 1
Annex 2

236/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

237/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015

238/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

No es tracta
d'informació pública

239/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

No es tracta
d'informació pública
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Resolució

Reclamació
davant la
Comissió per a
les
reclamacions
en matèria
d'accés a la
informació
pública

Estimada
3/2021
ACORD

Català

240/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

241/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

Art. 14.1 d)

242/2020/UF

Dades per identificar a l’emissor d’una cridada a Emergències

243/2020/UF

Número de procediments sancionadors iniciats durant la pandèmia

Emergències i seguretat

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Desestimada

COVID-19

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

244/2020/UF

245/2020/UF

Informació sobre finançament i gestió de recursos d’un Centre de Salut

246/2020/UF

Còpia de les proves i de la programació presentada pels opositors d'Educació
Infantil

247/2020/UF

Relació dels centres autoritzats de Busseig Recreatiu a Mallorca

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Conselleria de Salut i
Consum

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

Estimada
parcialment

Esports i oci

Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació

Estimada

248/2020/UF

249/2020/UF

Llistat nominatiu de les notes dels opositors presentats en el primer examen de
la convocatòria d’oposicions 2019 del cos superior del torn lliure

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca

250/2020/UF
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Resolució

Altres
Procediments

Estimada

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Resolució

Resolució

Art. 15
(Protecció de dades)

Resolució
Annex 1
Annex 2
Annex 3

Resolució
Annex

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Peticions
d'assessorament
art. 53 f)
Llei 39/2015

Desestimada

Art. 15
(Protecció de dades)

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

No es tracta
d'informació pública

Resolució

Reclamació
davant la
Comissió per a
les
reclamacions
en matèria
d'accés a la
informació
pública

Arxiu
20/2020
ACORD

Català

251/2020/UF

Informació sobre les empreses del sector públic instrumental

252/2020/UF

Sancions, faltes i penalitats imposades a residències per a gent gran

253/2020/UF

Informació sobre prestacions ortoprotètiques

254/2020/UF

Inspeccions realitzades en les residències per a gent gran

Oposicions/funció
pública/personal
(empleats públics)

Conselleria
d'Administracions
Públiques i Modernització

Arxiu

Menors/família/gent
major/joventut

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Desestimada

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Menors/família/gent
major/joventut

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Desestimada

No es disposa de la
informació pública

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

255/2020/UF

256/2020/UF

Import i motius de la sanció d'un expedient sancionador

Consum

Conselleria de Salut i
Consum

Desistiment de
l’interessat

No es disposa de la
informació pública

Resolució
Annex 1
Annex 2
Annex 3

Altres
Procediments

Inadmesa

Art. 18.1 c)

259/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Consultes generals sobre
el funcionament de la
CAIB, normatives
aplicables, etc...

260/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

261/2020/UF

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

Altres
Procediments

262/2020/UF

258/2020/UF

Dades sobre la despesa en autoconcertació del procediment de radiodiagnòstic
de Tomografia Axial Computeritzada (TAC) per als anys 2018-19

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

262/2020/UF
Acumulada amb

257/2020/UF
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Resolució

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

257/2020/UF
Acumulada amb

Resolució

Resolució

Català

263/2020/UF

Dades sobre la Renta Social Garantida durant d’estat d’alarma

264/2020/UF

Dades sobre la gestió de l'aigua per al consum humà

265/2020/UF

Registre dels nuclis zoològics de les Illes Balears

266/2020/UF

Còpia d’un expedient mediambiental

Subvencions

Conselleria d'Afers Socials
i Esports

Estimada

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
Annex 5

Agricultura/pesca i
ramaderia

Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentació

Estimada

Resolució
Annex

Medi Ambient

Conselleria de Medi
Ambient i Territori

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

267/2020/UF

268/2020/UF

Actes d'inspecció de consum en dues botigues d'alimentació

Consum

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

269/2020/UF

Dades de Mortalitat per COVID des de l'1 de Març fins al 17 de desembre

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Inadmesa
per no ser
Informació Pública

270/2020/UF

Altres
Procediments

Resolució

Altres
Procediments

271/2020/UF

Informació sobre normativa i procediments en relació a implants coclears i
ortopròtesis

Salut/sanitat/farmàcia

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

272/2020/UF

Dades sobre els enviaments d'informació al Ministeri de Sanitat relacionats
amb la COVID a les residències

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

273/2020/UF

Dades sobre els centres de serveis socials durant la crisi de la COVID-19

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució
Resol. rectificada

274/2020/UF

Documentació tramesa per la Comunitat Autònoma al Ministeri de Sanitat en
relació als canvis de fase en el Pla per a la Transició cap a la nova Normalitat

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada
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Català

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució
Annex 1
Annex 2
Annex 3

Dades sobre els casos de COVID-19 detectats amb proves PCR

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

277/2020/UF

Informació sobre la situació de les residències de la tercera edat o centres de
serveis socials similars durant la crisi de la COVID-19

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

278/2020/UF

Dades d’analítiques per identificar la COVID-19 en aigües residuals

COVID-19

Conselleria de Salut i
Consum

Estimada

Resolució

275/2020/UF

Composició del Comitè d’alerta i seguiment Covid-19, informació sobre estudis
epidemiològics

276/2020/UF
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