Català

Actualització: 05/02/2020
SOL·LICITUDS DE DRET D'ACCÉS 2018
* En ALTRES (Sentit) s'inclouen suposits que no es pot donar la informació per causes diferents als arts 14, 15 o 18
* En informació d'interès general per a la ciutadania es pot accedir a les resolucions sobre SAIPS desestimades i a aquelles en les quals la informació pot ser de major interès per
a la ciutadania

Núm.
d'expedient

Assumpte

Tema

Òrgan competent

Sentit

0a/2018/UF Informació brot d'hepatitis

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

0b/2018/UF Informació brot d'hepatitis

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

1/2018/UF

Empreses del sector de la construcció registrades
en el Registre de Empreses Acreditades (REA) de
les Illes Balears

2/2018/UF

Ajudes públiques de tipus social, assistencial,
relatives a la maternitat i/o naixement i atenció
a la dona embarassada en dificultats i/o amb risc
d'exclusió social

3/2018/MA

Accés a l'expedient administratiu d'atorgament
del dret de replantació de vinya a finca situada
al terme municipal de Banyalbufar

Resolucions
SAIPS
desestimades/inf
ormació
Motivació legal
d'interès
general per a la
ciutadania (*)

Comerç/
Conselleria de
indústria/
Treball, Comerç i
artesania/
Indústria
energia/empreses

Estimada

Resolució
Annex

Conselleria de
Serveis Socials i
Cooperació

Estimada

Resolució

Subvencions

Medi ambient

Conselleria de
Medi Ambient,
Agricultura i
Pesca

Silenci

Objecte de
recurs

Sentit resolució
del recurs

Arxiu
Reclamació
(Desaparició
davant la
sobrevinguda de
Comissió per a
l'objecte per
la resolució de
concórrer
reclamacions en satisfacció en via
matèria d'accés
administrativa)
a la informació
17/5659/18
pública

RESOLUCIÓ

3/2018/UF

Normativa aplicable per cobrir una vacant en el
IBANAT

Normativa aplicable per cobrir una vacant en el
3a/2018/UF SOIB

Oposicions/
funció
Conselleria de
pública/personal Treball, Comerç i
(empleats
Indústria
públics)

Estimada

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Estimada

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques
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3b/2018/UF Informació brot de legionel·la

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució
4/2018/UF

Directrius, instruccions, circulars de IB-SALUT

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Annex I
Estimada
Annex II
Annex III

5/2018/UF

Serveis públics externalitzats

6/2018/UF

Plantilla orgànica del Hospital Mateu Orfila

6a/2018/UF Informació brot d'hepatitis

Contractes/
concessions/
encàrrecs de
gestió
Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)
Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució
Annex I

Conselleria de
Salut

Estimada

No admesa a
tràmit com a
SAIP

7/2018/UF

8/2018/UF

Informació relativa a menjadors escolars
2015/2016

8a/2018/UF Informació brot d'hepatitis

9/2018/UF

Informació empleats del serveis públics de
treball

Eines i aplicacions electròniques que utilitza
l'Administració de la Comunitat Autònoma, per a
10/2018/UF la tramitació electrònica de sol·licituds i
expedients, d'acord amb les Lleis 39/2015 i
40/2015

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Estimada

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Oposicions/
funció
Conselleria de
pública/personal Treball, Comerç i
(empleats
Indústria
públics)

Estimada

Administració
Vicepresidència i
electrònica/tecn
Conselleria
ologies/comunica
d'Innovació,
cions
Recerca i Turisme

Estimada
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Derivada a un
altre
procediment

Resolució

Resolució

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

Arxiu
(Desistiment per
manca
d’acreditació de
representació)
11/5138/18
RESOLUCIÓ

Català
Funcionament i règim del personal de l'Orquestra
10a/2018/UF Simfònica de les Illes Balears

11/2018/UF Informació brot d'hepatitis A

Informació sobre la situació administrativa de
11a/2018/UF personal de la CAIB

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Estimada

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Inadmesa

Art.18.1.e

12/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

13/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

14/2018/UF

Protocols de la Universitat de les Illes Balears,
15/2018/UF denúncies presentades per assetjament sexual,
laboral i/o d'orientació

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Estimada

Resolució

Informació de cesàries i parts realitzats en els
16/2018/UF hospitals de les Illes Balears

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució
Annex

17/2018/UF Informació brot de legionel·la

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Cultura

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Estimada

Subvencions

Conselleria de
Serveis Socials i
Cooperació

Estimada

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Consum

Conselleria de
Salut

Estimada

Informació sobre la activitat "Viu la Cultura a
18/2018/UF Mallorca"

Resolució convocatòria subvencions amb càrrec a
19/2018/UF l'assignació tributària del IRPF per a l'any 2017

20/2018/UF Informació sobre afectats per ones de calor

Còpia de resolució d’un procediment sancionador
20a/2018/UF en matèria de defensa dels consumidors
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Informació
econòmica i
pressupostària/t
ributs/recaptaci
ó

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Inadmesa

Altres

Conselleria de
Presidència

Altres

Arxiu
(desistiment
manca d'esmena)

23/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

24/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

Informació sobre la despesa en públic de l'ens
21/2018/UF públics de Radiotelevisió de les Illes Balears

22/2018/UF Accés al projecte del Palma Arena

25/2018/UF

Retribucions personal laboral al servei de l'ens
26/2018/UF públic GEIBSAU

27/2018/UF Informació sobre sanció de trànsit

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Altres

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques
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Art.18.1.c

Estimada

Altres

Disposició
addicional
primera apartat
1 Llei 19/2013

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

Desestimada
21/6127/18
RESOLUCIÓ

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

Inadmesa
22/6574/18
RESOLUCIÓ

Català

Sol·licitud d'acte presumpte i informe de
28/2018/UF documents públics

Dades recaptació de l’impost de turisme
29/2018/UF sostenible 2017

Altres

Conselleria de
Presidència

Altres

Informació
econòmica i
pressupostària/t
ributs/recaptaci
ó

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Estimada

No és
informació
pública d'acord
amb l'art. 13

30/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

31/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

Informació documentació presentada en el registre
33/2018/UF de l'Administració de la CAIB

Model de prova realitzat per accedir al cos
34/2018/UF facultatiu superior, especialitat Enginyeria de
Mines

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Altres

Conselleria de
Presidència

Estimada

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

35/2018/UF
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Desestimada
09/4781/18
RESOLUCIÓ

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

Desestimada
20/5978/18
RESOLUCIÓ

Resolució

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

32/2018/UF Informació brot d'hepatitis A

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

Altres

No és
informació
pública d'acord
amb l'art. 13

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

Català
No admesa a
tràmit com a
SAIP

36/2018/UF

Dades relatives a l'Atenció Primerenca en la
37/2018/UF Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria de
Serveis Socials i
Cooperació

Reclamació de
dret d’accés

Estimada

38/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Reclamació de
dret d’accés

38a/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Reclamació de
dret d’accés

39/2018/UF Informació brot d'hepatitis A

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada
Est. parcialment

Art.14.1.e

Resolució
Res. Complementària

39a/2018/UF Accés a expedient de seguretat alimentària

40/2018/UF Defuncions i ingressos hospitalaris

41/2018/UF Actes reunions mantingudes amb el comitè de
empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució

Estimada

Resolució
Annex I
Annex II
Annex III
Annex IV
Annex V
Annex VI
Annex VII
Annex VIII
Annex IX
Annex X
Annex XI

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Territori,
Energia i
Mobilitat

No admesa a
tràmit com a
SAIP

42/2018/UF
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Reclamació de
dret d’accés

Català

43/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

44/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Reclamació de
dret d’accés

Art. 15
Protecció de
dades personals

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Desestimada

Derivacions realitzades pel Servei de Salut de
45/2018/UF les Illes Balears a centres privats o centres
pertanyents a altres Administracions Públiques

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució

Número d'interrupcions voluntàries de l'embaràs
46/2018/UF des del 2009 fins a l'actualitat

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució
Annex

Medi ambient

Conselleria de
Territori,
Energia i
Mobilitat

Estimada

Resolució
Annex

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Estimada

44a/2018/UF Sol·licitud d'accés total al SEDEIB

47/2018/UF Situació d’autorització d'abocaments atorgats

Complement salarial vitalici, denominat
48/2018/UF complement de destinació d'alt càrrec o Nivell 33

49/2018/UF

Sol·licitud dels cinc supòsits pràctics del
Oposicions/
tercer exercici del cos facultatiu superior,
funció
50/2018/UF escala científica, especialitat Biologia, pel pública/personal
(empleats
torn lliure i pel torn de promoció interna
públics)
(oposicions 2008-2009)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques
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No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

Altres

No és
informació
pública d'acord
amb l'art. 13

Resolució

Català

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Estimada

Còpia contracte de lloguer depositat en el
52/2018/UF Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Habitatge/
ordenació
territorial/urba
nisme

Conselleria de
Territori,
Energia i
Mobilitat

Estimada

Dades plantilla de treballadors per a cada Equip
53/2018/UF d'Atenció Primària

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució
Annex

Serveis sanitaris gestionats per empreses
53a/2018/UF privades

Contractes/
concessions/
encàrrecs de
gestió

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució

Serveis sanitaris gestionats per empreses
53b/2018/UF privades

Contractes/
concessions/
encàrrecs de
gestió

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució

Serveis sanitaris gestionats per empreses
53c/2018/UF privades

Contractes/
concessions/
encàrrecs de
gestió

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Estimada

Resolució

Informació
econòmica i
pressupostària/t
ributs/recaptaci
ó

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Estimada

Turisme

Vicepresidència i
Conselleria
d'Innovació,
Recerca i Turisme

Estimada
parcialment

Dades d’orientació educativa, educació inclusiva
51/2018/UF i alumnes amb necessitats especials

54/2018/UF Dades d’orientació educativa i educació inclusiva

55/2018/UF

Resolució

Expedient NUL

Dades ingressos per impost d’estàncies
56/2018/UF turístiques 2017

Dades sobre la quantitat d'allotjaments turístics
i l'existència d'algun tipus d'estudi sobre la
57/2018/UF quantitat de turistes que acudeixen a hotels o a
allotjaments de lloguer turístic
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Resolució
Annex

Resolució

Català

57a/2018/UF Informació brot de legionel·la

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Altres

Incidents adversos notificats per professionals
58/2018/UF sanitaris

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Informació denúncia en matèria de seguretat
59/2018/UF alimentària

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

60/2018/UF Informació Federació Balear Muntanyisme

Esports i oci

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Estimada

Arxiu
(desistiment
manca d'esmena)

Resolució

Resolució
Annex

61/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

62/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

63/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

64/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

65/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

Page 9

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

Desestimada
24/8297/18
RESOLUCIÓ

Català

66/2018/UF Catalogació de vehicles històrics

Comerç/
Conselleria de
indústria/
Treball, Comerç i
artesania/
Indústria
energia/empreses

67/2018/UF

Altres

Remissió a
l'òrgan
competent
Art. 19.1

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Serveis sanitaris gestionats per empreses
67b/2018/UF privades

Contractes/
concessions/
encàrrecs de
gestió

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució

Serveis sanitaris gestionats per empreses
67c/2018/UF privades

Contractes/
concessions/
encàrrecs de
gestió

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució

Relació de personal del sector públic
68/2018/UF instrumental de la CAIB, amb expressió dels
efectius per cada ens

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Estimada

Resolució

Relació de personal del sector públic
68-1/2018/
instrumental de la CAIB, amb expressió dels
UF
efectius per cada ens

Oposicions/
Vicepresidència i
funció
Conselleria
pública/personal
d'Innovació,
(empleats
Recerca i Turisme
públics)

Estimada

Resolució

Relació de personal del sector públic
68-2/2018/
instrumental de la CAIB, amb expressió dels
UF
efectius per cada ens

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Estimada

Resolució

67a/2018/UF Informació brot de legionel·la

Conselleria
d'Educació i
Universitat
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Català

Relació de personal del sector públic
68-3/2018/
instrumental de la CAIB, amb expressió dels
UF
efectius per cada ens

Oposicions/
funció
Conselleria de
pública/personal Serveis Socials i
(empleats
Cooperació
públics)

Estimada

Resolució
Annex

Relació de personal del sector públic
68-4/2018/
instrumental de la CAIB, amb expressió dels
UF
efectius per cada ens

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Estimada

Resolució

Relació de personal del sector públic
68-5/2018/
instrumental de la CAIB, amb expressió dels
UF
efectius per cada ens

Oposicions/
funció
Conselleria de
pública/personal Treball, Comerç i
(empleats
Indústria
públics)

Estimada

Resolució

Relació de personal del sector públic
68-6/2018/
instrumental de la CAIB, amb expressió dels
UF
efectius per cada ens

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Medi Ambient,
Agricultura i
Pesca

Estimada

Resolució

Relació de personal del sector públic
68-7/2018/
instrumental de la CAIB, amb expressió dels
UF
efectius per cada ens

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Territori,
Energia i
Mobilitat

Estimada

Resolució

Relació de personal del sector públic
68-8/2018/
instrumental de la CAIB, amb expressió dels
UF
efectius per cada ens

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Estimada

Resolució

68-9/2018/
UF

Conselleria de
Salut

Expedient NUL

No admesa a
tràmit com a
SAIP

69/2018/UF

Informació sobre dos expedients de contractació
del FOGAIBA: un sobre procés selectiu de personal
70/2018/UF laboral interí Enginyer/a Tècnic Agrícola i
l'altra de Enginyer/a Agrònom o Veterinari/ària
de la plantilla del FOGAIBA

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Medi Ambient,
Agricultura i
Pesca
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Estimada

Derivada a un
altre
procediment
Reclamació
davant la
Comissió per a
la resolució de
reclamacions en
matèria d'accés
a la informació
pública

Estimada
31/9896/18
RESOLUCIÓ

Català

71/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

72/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

Còpia d’expedient sancionador en matèria de
72a/2018/UF consum

Consum

Conselleria de
Salut

Estimada

73/2018/UF Relació de places de cap de Departament

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Estimada

Dades número beneficiaris en el 2017 de la renda
74/2018/UF social garantida

Informació
econòmica i
Conselleria de
pressupostària/t Serveis Socials i
ributs/recaptaci
Cooperació
ó

No admesa a
tràmit com a
SAIP

75/2018/UF

75a/2018/UF Informació brot d'hepatitis A

Còpia íntegra expedients administratius i
76/2018/UF projectes tècnics relatiu a la construcció del
Velòdrom Palma Arena

Estimada

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada
parcialment

Contractes/
concessions/
encàrrecs de
gestió

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Estimada

No admesa a
tràmit com a
SAIP

77/2018/UF
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Resolució

Derivada a un
altre
procediment

Art.14.1.e

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

Català
Llistat de centres públics o concertats de Palma
78/2018/UF de Mallorca amb disponibilitat de places, després
de la confecció de les llistes provisionals

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Estimada

Còpia de la resolució de la consellera de Salut
que resol el recurs d'alçada interposat contra la
78a/2018/UF resolució de la Direcció General de Consum
dictada en un expedient sancionador

Consum

Conselleria de
Salut

Estimada

Còpia de la resolució de la consellera de Salut
que resol el recurs d'alçada interposat contra la
78b/2018/UF resolució de la Direcció General de Consum
dictada en un expedient sancionador

Consum

Conselleria de
Salut

Estimada

Còpia de la resolució de la consellera de Salut
que resol el recurs d'alçada interposat contra la
78c/2018/UF resolució de la Direcció General de Consum
dictada en un expedient sancionador

Consum

Conselleria de
Salut

Estimada

Gestió polítiques actives d'ocupació per a l'any
79/2018/UF 2016

Ocupació

Conselleria de
Treball, Comerç i
Indústria

Estimada

Resolució
Annex

Turisme

Vicepresidència i
Conselleria
d'Innovació,
Recerca i Turisme

Estimada

Resolució

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Altres

Transports/
carreteres/
ports/aeroports

Conselleria de
Territori,
Energia i
Mobilitat

Estimada

Dades relatives als allotjaments turístics que hi
ha a Mallorca, tipus de turistes que venen segons
80/2018/UF la zona, nacionalitat, edat i relació
d'arquitectes i interioristes i estudis de
decoració que hi ha a la illa

81/2018/UF Orientació educativa i educació inclusiva

Activitats de càrrega, descàrrega i transport de
82/2018/UF mercaderies perilloses

No admesa a
tràmit com a
SAIP

83/2018/UF

Accés a expedient sancionador en matèria de
84/2018/UF consum

Consum

Conselleria de
Salut
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Estimada

Resolució

Arxiu
(desistiment
interessat)

Resolució
Annex

Derivada a un
altre
procediment

Català

85/2018/UF Informació brot de legionel·la

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

86/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

87/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

Informació sobre l’estat de construcció del nou
88/2018/UF CEIP d'Inca

Contractes/
concessions/
encàrrecs de
gestió

Conselleria
d'Educació i
Universitat

No admesa a
tràmit com a
SAIP

89/2018/UF

Informe jurídic sobre el número de zones
90/2018/UF d'apostes que hi pot haver en un saló lloc

Estimada

Comerç/
Conselleria de
indústria/
Treball, Comerç i
artesania/
Indústria
energia/empreses

Altres

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Estimada

Còpia de documentació i la seva publicació a la
web de documentació relativa al procés
90b/2018/UF d'aprovació del Projecte de decret pel qual
s'aproven els estatuts de Institut d'Indústries
Culturals de les Illes Balears

Altres

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Estimada

Turisme

Vicepresidència i
Conselleria
d'Innovació,
Recerca i Turisme

Altres
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Derivada a un
altre
procediment

Estimada

Còpia de documentació i la seva publicació a la
web de documentació relativa al procés
90a/2018/UF d'aprovació del Projecte de decret pel qual
s'aproven els estatuts de l’Institut d'Indústries
Culturals de les Illes Balears

Consulta expedient complet relatiu a un
91/2018/UF establiment turístic

Resolució

Disposició
addicional
primera apartat
1 Llei 19/2013

Català
92/2018/UF

93/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

Responsable d'un servei de l 'Hospital Mateu
94/2018/UF Orfila

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Salut

Estimada

Còpia de tots els processos selectius, dels
exàmens, tant les preguntes com les respostes,
realitzats al Govern de les Illes Balears per al
95/2018/UF lloc de logopeda, logofoniatra, professor de
logofoniatria o professor de logopèdia des dels
anys 1990 fins al 2018

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Altres

No és
informació
pública d'acord
amb l'art. 13

Consum

Conselleria de
Salut

Desestimada

Art. 15
Protecció de
dades personals

97/2018/UF Informació brot de botulisme

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

98/2018/UF Informació brot de legionel·la

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada
parcialment

Art. 15
Protecció de
dades personals

98a/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

99/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

Accés a expedient sancionador en matèria de
96/2018/UF consum
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Resolució

Català
Reclamació
davant la
Comissió per a
la resolució de
reclamacions en
matèria d'accés
a la informació
pública

Transports/
carreteres/
ports/aeroports

Conselleria de
Territori,
Energia i
Mobilitat

Silenci

Consulta expedient complet relatiu a un
101/2018/UF establiment turístic

Turisme

Vicepresidència i
Conselleria
d'Innovació,
Recerca i Turisme

Altres

Disposició
addicional
primera apartat
1 Llei 19/2013

Consulta expedient complet relatiu a un
102/2018/UF establiment turístic

Turisme

Vicepresidència i
Conselleria
d'Innovació,
Recerca i Turisme

Altres

Disposició
addicional
primera apartat
1 Llei 19/2013

Consulta expedient complet relatiu a un
103/2018/UF establiment turístic

Turisme

Vicepresidència i
Conselleria
d'Innovació,
Recerca i Turisme

Altres

Disposició
addicional
primera apartat
1 Llei 19/2013

100/2018/UF Informació sobre empresa de transports d'autocars

Memòria final del curs acadèmic 2017-2018 del
104/2018/UF Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears

104a/2018/
Informació brot de salmonel·la
UF

Enunciats i plantilles correctores oposicions
105/2018/UF docents 2018

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Estimada

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Educació i
Universitat
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Estimada

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

Resolució

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

Estimada parcial
56/17738/18
RESOLUCIÓ

Desestimada
(Art. 13 Llei
19/2013, de 9 de
desembre
Inexistència de la
informació)
44/13882/18
RESOLUCIÓ

Estimada
42/13326/18
RESOLUCIÓ

Català

106/2018/UF

107/2018/UF

Actuacions realitzades respecte de la
implementació de la Profilaxi Pre-exposició al
VIH (PrEP), després del dictamen positiu de
108/2018/UF l'Agència Europea del Medicament i la seva
aprovació per part de la Comissió Europea a
l'agost de 2016

Normativa vigent relativa a venda d'animals vius
109/2018/UF a les fires o mercats

Accés a expedient de contractació relatiu a
Contracte de Servei de Manteniment d'equips i
110/2018/UF instal·lacions d'electromedicina de l'Àrea de
Salut de Menorca

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Resolució

Altres

Conselleria de
Medi Ambient,
Agricultura i
Pesca

Estimada

Resolució

Contractes/
concessions/
encàrrecs de
gestió

Conselleria de
Salut

Altres

Arxiu
(desistiment
interessat)

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

111/2018/UF

Guies docents dels curs acadèmic 2017-2018 del
112/2018/UF Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Estimada

No admesa a
tràmit com a
SAIP

113/2018/UF
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Reclamació
davant la
Comissió per a
les
reclamacions
d'accés a la
informació
pública
Derivada a un
altre
procediment

Arxiu
(Desaparició
sobrevinguda de
l'objecte per
concórrer
satisfacció en via
administrativa)

43/13881/18
RESOLUCIÓ

Català
114/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

115/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

115a/2018/
UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

116/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

117/2018/UF

Oferta pública d'un professional de la psicologia
118/2018/UF per a la Gerència Territorial de Justícia

Ocupació

Conselleria de
Treball, Comerç i
Indústria

No admesa a
tràmit com a
SAIP

119/2018/UF

Plec de condicions i oferta que regeix contracte
120/2018/UF de concessió

Estimada

Contractes/
concessions/
encàrrecs de
gestió

Conselleria de
Salut

Estimada

No admesa a
tràmit com a
SAIP

121/2018/UF
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Derivada a un
altre
procediment

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

Català

122/2018/UF Informació brot de legionel·la

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

123/2018/UF Informació brot de legionel·la

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

124/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

125/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

Criteris de contractació de les empreses de
126/2018/UF bussejo que són contractades de manera habitual
per la Direcció General de Ports i Aeroports

Contractes/
concessions/
encàrrecs de
gestió

Conselleria de
Territori,
Energia i
Mobilitat

Estimada

Informació sobre els clubs esportius (entitats
127/2018/UF esportives)

Esports i oci

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Estimada

No admesa a
tràmit com a
SAIP

128/2018/UF

Còpia expedient de sol·licitud d'instal·lació
129/2018/UF elèctrica individual

130/2018/UF Informació sobre el programa "Viu la Cultura"

131/2018/UF Informació consum de fàrmacs biosimilars

Comerç/
Conselleria de
indústria/
Treball, Comerç i
artesania/
Indústria
energia/empreses

Derivada a un
altre
procediment

Estimada

Cultura

Conselleria de
Presidència,
Cultura i
Igualtat

Estimada
parcialment

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada
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Resolució
Annex

Resolució
Annex

Català

Entitats esportives inscrites en el Registre
132/2018/UF Públic d'Entitats Esportives de les Illes Balears

Esports i oci

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Estimada

No admesa a
tràmit com a
SAIP

133/2018/UF

Modificació Llei de l'impost del Turisme
sostenible per destinar una part de la recaptació
134/2018/UF a política d'habitatge i a ampliació del parc
públic. Quantia recaptada i destinada als
objectius descrits

Turisme

Enunciats tercer exercici cos facultatiu superior
135/2018/UF escala científica, especialitat biologia
oposicions 2008-2009

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Altres

Resolució del Director General de Gestió
136/2018/UF Econòmica i Farmàcia per la qual s'aprova el
Catàleg Farmacèutic de les Illes Balears

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada
parcialment

137/2018/UF Informació brot d'hepatitis

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques
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Derivada a un
altre
procediment

Estimada
parcialment

No admesa a
tràmit com a
SAIP

138/2018/UF

Resolució
Annex

No és
informació
pública d'acord
amb l'art. 13

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

Resolució

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

Desestimada
46/15892/18
RESOLUCIÓ

Català

Nom del professor/a del Conservatori Superior
139/2018/UF assignat/da a "Organització i gestió”,
"Psicologia" i "Dansa”

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

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

Estimada

1a reclamació per
silenci
(47/15893/18)
2a reclamació
davant resolució
expressa
(58/18/236/18)

Reclamacions
47/15893/18 i
58/18/236/18
Arxiu
(Pèrdua
sobrevinguda de
l'objecte per
considerar que
s'ha donat tota la
informació
sol·licitada)

RESOLUCIÓ

Ensenyament del català en Mallorca en època
140/2018/UF franquista

141/2018/UF Informació brot d'hepatitis

Còpia d'un informe favorable emès pel director
142/2018/UF general de Funció Pública i Administracions
Públiques

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Altres

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Estimada

Arxiu
(desistiment
interessat)

Arxiu
Reclamació
(Desaparició
davant la
sobrevinguda de
Comissió per a
l'objecte per
la resolució de
concórrer
reclamacions en satisfacció en via
matèria d'accés
administrativa)
a la informació
48/15895/18
pública

RESOLUCIÓ

Nom comercial dels ecògrafs adjudicats en
143/2018/UF expedients de contractació

144/2018/UF Informació sobre expedient sancionador

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Medi ambient

Conselleria de
Medi Ambient,
Agricultura i
Pesca

Estimada
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Català

Places de professors i d'alumnes matriculats a
145/2018/UF les especialitats de Llatí, Grec i Cultura
Clàssica

146/2018/UF Informació brot de legionel·la

147/2018/UF Complements salarials

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Estimada

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Estimada

No admesa a
tràmit com a
SAIP

148/2018/UF

148a/2018/
Accés a expedient sancionador
UF

Accés a expedient sancionador en matèria de
149/2018/UF Costes i Litoral

Resultats de l'analítica de l'aigua del Torrent
150/2018/UF des Furnas

Consum

Conselleria de
Salut

Estimada

Medi ambient

Conselleria de
Territori,
Energia i
Mobilitat

Estimada

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada
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Resolució

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

Català

No admesa a
tràmit com a
SAIP

151/2018/UF

Derivada a un
altre
procediment

Habitatge/
ordenació
territorial/urba
nisme

Conselleria de
Territori,
Energia i
Mobilitat

Estimada

Resolució

Informació sobre sol·licituds d'accés a la
153/2018/UF informació pública

Transparència/
sol·licituds
d'accés/particip
ació pública

Conselleria de
Presidència

Estimada

Resolució

Places ocupades per discapacitats en el sector
154/2018/UF públic instrumental

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Silenci

Informació d'adjudicació d'habitatges públics a
152/2018/UF través de plataformes i altres entitats

154a/2018/ Places ocupades per discapacitats en el sector
públic instrumental
UF

Oposicions/
Vicepresidència i
funció
Conselleria
pública/personal
d'Innovació,
(empleats
Recerca i Turisme
públics)

Estimada

Resolució

154b/2018/ Places ocupades per discapacitats en el sector
públic instrumental
UF

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Estimada

Resolució

154c/2018/ Places ocupades per discapacitats en el sector
públic instrumental
UF

Oposicions/
funció
Conselleria de
pública/personal Serveis Socials i
(empleats
Cooperació
públics)

Estimada

154d/2018/ Places ocupades per discapacitats en el sector
públic instrumental
UF

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Estimada

Resolució

154e/2018/ Places ocupades per discapacitats en el sector
públic instrumental
UF

Oposicions/
funció
Conselleria de
pública/personal Treball, Comerç i
(empleats
Indústria
públics)

Estimada

Resolució

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Conselleria de
Salut
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Resolució
Annex I
Annex II

Català

154f/2018/ Places ocupades per discapacitats en el sector
públic instrumental
UF

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Medi Ambient,
Agricultura i
Pesca

Estimada

Resolució
Annex

154g/2018/ Places ocupades per discapacitats en el sector
públic instrumental
UF

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Territori,
Energia i
Mobilitat

Estimada

Resolució

154h/2018/ Places ocupades per discapacitats en el sector
públic instrumental
UF

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Presidència

Estimada

Resolució

154i/2018/ Places ocupades per discapacitats en el sector
públic instrumental
UF

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Estimada

Resolució

Igualtat de
gènere/violència
de gènere

Conselleria de
Presidència

Estimada

Resolució

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada
parcialment

155/2018/UF Centres de violència de gènere a Balears

Indicadors sobre accés a l'epidural durant el
156/2018/UF part

157/2018/UF Sol·licitud d'accés a exercici d'oposició

158/2018/UF Menors estrangers no acompanyats

159/2018/UF Menors estrangers no acompanyats

160/2018/UF Instal·lació Fotovoltaica

161/2018/UF Punts de trobada

Oposicions/
funció
Conselleria de
pública/personal
Salut
(empleats
públics)
Immigració/
Conselleria de
dependència/
Serveis Socials i
discapacitat
Cooperació

Resolució
Annex I
Aclaració
2º Aclaració

Estimada

Estimada

Resolució

Resolució

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria de
Serveis Socials i
Cooperació

Estimada

Comerç/
indústria/
artesania/
energia/empreses

Conselleria de
Territori,
Energia i
Mobilitat

Estimada

Menors/família/
gent
gran/joventut

Conselleria de
Serveis Socials i
Cooperació

Estimada
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Art.18.1.c

Resolució
Annex I
Annex II

Català

Altres

Vicepresidència i
Conselleria
d'Innovació,
Recerca i Turisme

Estimada

Informació sanitària sobre pacients atesos en
163/2018/UF hospitals públics i privats des de 2010 a 2018
(operacions i cost total segons GRD)

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Inadmesa

Art.18.1.e

Dades hospitals i centres sanitaris de tota la
164/2018/UF comunitat autònoma, tant públics, privats com
concertats

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Inadmesa

Art.18.1.e

Empresa que realitza l'avaluació del programa
162/2018/UF d'ajuts per a la incorporació de personal
investigador 2018

No admesa a
tràmit com a
SAIP

165/2018/UF

166/2018/UF Informació brot d'hepatitis

Sol·licitud de informació sobre conveni
167/2018/UF col·lectiu

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Ocupació

Conselleria de
Treball, Comerç i
Indústria

Estimada

Informació sobre col·legis que han rebut concert
168/2018/UF públic i que ofereixen educació diferenciada

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Estimada

169/2018/UF Dades sobre dependència

Immigració/
dependència/
discapacitat

Conselleria de
Serveis Socials i
Cooperació

Inadmesa

No admesa a
tràmit com a
SAIP

170/2018/UF

171/2018/UF Informació sobre el programa "Viu la Cultura"

Cultura

Conselleria de
Presidència,
Cultura i
Igualtat
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Estimada
parcialment

Resolució

Derivada a un
altre
procediment

Resolució

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

Arxiu
(Desistiment de
l’interessat)

1/47/19
RESOLUCIÓ

Art.18.1.c

Derivada a un
altre
procediment
Reclamació
davant la
Comissió per a
la resolució de
reclamacions en
matèria d'accés
a la informació
pública

Arxiu
(Desistiment de
l’interessat)

3/756/19
RESOLUCIÓ

Català
172/2018/UF

Expedient NUL

Qüestionaris d'exàmens d'Enginyers de Camins,
173/2018/UF Canals i Ports de les Illes Balears

Expedients administratius en matèria d'obres
174/2018/UF realitzades en zona de servitud de protecció
relatius a una finca

175/2018/UF Dades sobre procediments judicials

176/2018/UF Sol·licitud estadístiques adopció

Dades etiquetatge del peix i productes de la
177/2018/UF pesca

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Altres

Altres

Conselleria de
Territori,
Energia i
Mobilitat

Estimada

Igualtat de
Conselleria de
gènere/violència Serveis Socials i
de gènere
Cooperació

Béns de la Regió de Múrcia que es troben
exposats, emmagatzemats, o en dipòsits de museus
179/2018/UF dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

Casos de malformació per absència de membres
180/2018/UF superiors

Resolució
Annex

Resolució
Annex

Conselleria de
Serveis Socials i
Cooperació

Estimada

Altres

Conselleria de
Salut

Estimada

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Cultura

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Conselleria de
Salut
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Resolució

Derivada a un
altre
procediment

Resolució
Annex

Estimada

Inadmesa

No admesa a
tràmit com a
SAIP

181/2018/UF

Resolució

Estimada

Menors/família/
gent
gran/joventut

178/2018/UF

No es disposa
d’aquesta
informació

Art.18.1.e

Reclamació de
dret d’accés

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

Desestimada
(Art. 13 Llei
19/2013, de 9 de
desembre
Inexistència de la
informació)
5/2019
RESOLUCIÓ

Català

No admesa a
tràmit com a
SAIP

182/2018/UF

Informació sol·licitada arran d'una denúncia a un
183/2018/UF poliesportiu municipal

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Estimada

Nombre de dones i homes per cursos i instruments
184/2018/UF que estudien en els conservatoris professionals i
superiors de música de les Illes Balears

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Estimada

Informació sobre establiments dedicats a la
185/2018/UF pràctica de jocs i apostes a les Illes Balears

Esports i oci

Conselleria de
Treball, Comerç i
Indústria

Llistat sobre el nombre de places ocupades per
enginyers agrònoms separades per els diferents
serveis o direccions generals i també per
187/2018/UF empreses públiques, amb indicació de la relació
laboral que els uneix (Funcionari, funcionari
interí, laboral fix, laboral indefinit, etc.

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Estimada

187-1/2018/
Nombre de places ocupades per enginyers agrònoms
UF

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria de
Medi Ambient,
Agricultura i
Pesca

Estimada
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Resolució

Estimada

No admesa a
tràmit com a
SAIP

186/2018/UF

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

Resolució

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)

Resolució
Annex

Resolució

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

Arxiu
(Desaparició
sobrevinguda de
l'objecte per
concórrer
satisfacció en via
administrativa)
4/1365/19
RESOLUCIÓ

Català
187a/2018/ Denúncia per vendre aliments sense tipus de
registre sanitari
UF

Salut/sanitat/
farmàcia

Conselleria de
Salut

Altres

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Estimada

Relació de llocs de treball nominal de personal
189/2018/UF funcionari h laboral de la CAIB

Oposicions/
funció
pública/personal
(empleats
públics)

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Silenci

190/2018/UF Informació sobre club de tir amb arc a Balears

Esports i oci

Conselleria de
Cultura,
Participació i
Esports

Estimada

Protocol d'actuació dels centres escolars davant
188/2018/UF accidents, malalties dels alumnes

Arxiu
(desistiment
interessat)

Resolució

Resolució
Annex

191/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

192/2018/UF

No admesa a
tràmit com a
SAIP

Derivada a un
altre
procediment

193/2018/UF Pressupost executat de la CAIB

194/2018/UF Informe d'Inspecció Educativa

Informació
econòmica i
pressupostària/t
ributs/recaptaci
ó

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Hisenda i
Administracions
Públiques

Conselleria
d'Educació i
Universitat
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Estimada

Estimada

Resolució

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

Arxiu
(Desaparició
sobrevinguda de
l'objecte per
concórrer
satisfacció en via
administrativa)

7/2019
RESOLUCIÓ

Català

No admesa a
tràmit com a
SAIP

195/2018/UF

Consultes
generals sobre
el funcionament
de la CAIB,
normatives
aplicables,
etc...
(tramesa a
Atenció a la
CiutadaniaQSSI-)
Arxiu
(Desaparició
sobrevinguda de
l'objecte)

Sol·licitud d'accés a tots els projectes
lingüístics de tots els centres d'educació
196/2018/UF primària infantil i secundària de les Illes
Balears

Educació/
universitat/
formació

Conselleria
d'Educació i
Universitat

Inadmesa

Art. 18.1 c) i
e)

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

6/2019
RESOLUCIÓ
Estimada
(S'insta a la
Conselleria perquè
en el termini de
deu dies hàbils
proporcioni al
reclamant la
informació
sol·licitada)

(Rel. 38/2019)
RESOLUCIÓ
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