Català

Actualitzat: 06/07/2022
DADES SOL·LICITUD RESPECTE DE LA QUAL ES RECLAMA

Número d'expedient
Reclamacions 2016

Tema

Informació sol·licitada

Administració o Ens respecte
a allò que es reclama

1/7278/16

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Lliurament complet de l'expedient administratiu i del projecte tècnic corresponent a la llicència
d'obres per a la conversió de dos locals en un a l'edifici situat al C/Artrutx, 26 POIMA, aprovada per la
junta de Govern Local el dia 21 d'octubre de 2013

2/7279/16

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

3/7280/16

DADES DE L’ACORD DE LA COMISSIÓ PER A LA RESOLUCIÓ RECLAMACIONS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (I. BALEARS)
Número
d'expedient
sol·licitud

Motiu pel qual s'interposa la reclamació

Acord
Comissió

Sentit de l’Acord de
la Comissió

Motivació de l’Acord de la Comissió

Data de l'Acord

Ajuntament de Maó

Silenci

1/7278/16
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

7/02/17

Lliurament complet de l'expedient administratiu i del projecte tècnic corresponent a la llicència
d'obres per a la conversió de dos locals en un a l'edifici situat al C/Artrutx, 26 POIMA, aprovada per la
junta de Govern Local el dia 21 d'octubre de 2013

Ajuntament de Maó

Silenci

2/7279/16
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

7/02/17

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Lliurament complet de l'expedient administratiu i del projecte tècnic corresponent a la llicència
d'obres per a la conversió de dos locals en un a l'edifici situat al C/Artrutx, 26 POIMA, aprovada per la
junta de Govern Local el dia 21 d'octubre de 2013

Ajuntament de Maó

Silenci

3/7280/16
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

7/02/17

4/7281/16

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Lliurament complet de l'expedient administratiu i del projecte tècnic corresponent a la llicència
d'obres per a la conversió de dos locals en un a l'edifici situat al C/Artrutx, 26 POIMA, aprovada per la
junta de Govern Local el dia 21 d'octubre de 2013

Ajuntament de Maó

Silenci

4/7281/16
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

7/02/17

5/7282/16

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Lliurament complet de l'expedient administratiu i del projecte tècnic corresponent a la llicència
d'obres per a la conversió de dos locals en un a l'edifici situat al C/Artrutx, 26 POIMA, aprovada per la
junta de Govern Local el dia 21 d'octubre de 2013

Ajuntament de Maó

Silenci

5/7282/16
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

7/02/17

6/7548/16

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Ajuntament de Pollença

Silenci

6/7548/16
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

17/02/17

7/9259/16

Medi ambient

Consell Insular de
Formentera

Denegació per manca de consentiment
exprés de la persona sancionada, en virtut
del segon paràgraf de l'art. 15.1 de la Llei
19/2013, de 9 de desembre (dades personals)

7/9259/16
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per considerar ajustat a dret la resolució del Consell de denegar informació per manca
de consentiment de la persona infractor d'acord amb article 15.1 segon paràgraf de la Llei 19/2013

4/11/16

Inadmissió 18.1.c) per reelaboració

8/9403/16
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per considerar ajustada a dret la resolució emesa, que inadmetia por ser necessària
reelaboració (18.1.c)

8/11/16

Ajuntament de Deià

Silenci

9/9448/16
ACORD

DESESTIMADA

L'Ajuntament de Deià ha acreditat que no existeix cap projecte aprovat de dotació de serveis a Son
Coll, sinó documentació diversa per estimar el cost de dita dotació, documentació que l'entitat
reclamant ja té a la seva disposició

26/09/17

Ajuntament de Palma
- Palau de Congressos de
Palma SA -

Silenci

10/9745/16
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

17/02/17

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Silenci

11/10111/16
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

8/11/16

Informació parcial

12/10299/16
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per manca d'objecte la reclamació, atès que el que demana no és informació pública
d'acord amb l'article 13 de la Llei 19/2013

14/09/16

8/9403/16

9/9448/16

Còpia íntegra de l'expedient sancionador seguit en matèria de residus i a instàncies de denúncia
interposada per la reclamant per presumptes infraccions en matèria de residus abocats en la
parcel·la confrontant amb la seva propietat

Comerç/indústria/artesania/
Dades de contacte de les explotacions mineres de Balears, adreça postal, telèfon, mail
energia/empreses

Altres

10/9745/16

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

11/10111/16

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

12/10299/16

Contracte de serveis d'enginyeria del 2011 al 2015. Contracte de serveis de renta-contenidors del
2011 al 2015. Contracte amb l'empresa HIERMAR (contenidors de la deixalleria) del 2011 al 2015
Factures d'adaptació/adequació del camió grua amb placa de matrícula 2873 FHR, les quatre caixes
obertes i caixa compactadora del mateix camió. Contracte de serveis per a la redacció/estudi de
l'informe d'encomana de gestió i distribució d'aigua potable de Pollença

Còpia completa dels projectes de dotació de serveis a Son Coll (Deià), de depuració d'aigües brutes i
d'electrificació, amb el pressupost de la companyia subministradora

Còpia dels contractes i convenis atorgats fins avui, amb la indicació de l'instrument jurídic de 2013
mitjançant el qual es va rebre la quantitat de 35. 935.132 € en concepte de "subvencions, donacions i
llegats rebuts".
Còpia dels seus estatuts, informació dels seus òrgans de govern i de gestió, informació sobre les
retribucions, indemnitzacions i dietes que han percebut en els exercicis pressupostaris de 2013, 2014
i 2015.
Còpia del document final de les obres i d'habitabilitat signat per la direcció tècnica, així com una
còpia de l'acta de recepció de les obres del complex Palau de Congressos de Palma, signada per la
representació de l'empresa constructora, Acciona Infraestructuras, la direcció tècnica de les obres i la
representació de l'entitat mercantil Palau de Congressos de Palma, SA.

Accés a la còpia de l'expedient 1264/2016, corresponent a un contracte menor de serveis adjudicat
mitjançant Decret 914/201 6, dictat pel primer tinent d’alcalde i regidor delegat de Neteja, Medi
Ambient i Via Púbica, a favor de l’entitat mercantil Centro de Estudio y Control de Ruido, SL,
expedient que havia d’incloure l'informe emès pel tècnic municipal, amb caràcter previ a l’adjudicació
del contracte i l’oferta presentada per l’adjudicatari, així com la resta d’ofertes

Oposicions/funció
Normativa aplicable en aquest moment per a la provisió de places de cap de servei hospitalari en
pública/personal (empleats
l'àmbit del Ibsalut
públics)

Conselleria de Treball,
Comerç i Industria
(CAIB)

Conselleria de Salut
- IB-SALUT (CAIB)

18b/2016/UF

16/2016/UF
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13/11590/16

14/11903/16

15/12000/16

16/13046/16

17/13916/16

Altres

Accés a la còpia de l'Informe del Sr. Interventor General, que ha servit de motivació de l'acord de la
Junta de Govern Local, per tal de no ratificar l'adjudicació de l'expedient 1/2015

Ajuntament de Palma

Silenci

13/11590/16
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

8/11/16

Altres

Dates de les peticions formals de la presentació de dues candidatures a les eleccions dels membres
del CGE.
Copia de l'Acord de la Junta de Govern del Col·legi d'Infermeria sobre la presentació/proposició de
les dues candidatures.
En el cas que la Presidenta/President del seu Col·legi Provincial estàs integrat en la candidatura que
ha resultat electa, el document d'abstenció del president/presidenta, d'acord amb l'article 28 de la
LRJPAC

Col·legi Oficial d'Infermeria
de les Illes Balears
- Junta de Govern -

Silenci

14/11903/16
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

21/03/17

Altres

L'informe de 2012 encomanat pel CIM per a conèixer el cost que suposaria el rescat de la concessió
el Túnel de Sóller". Els estudis tècnics elaborats pels serveis tècnics del CIM durant el primer
semestre de 2016 per a calcular el cost econòmic que comportaria un eventual rescat de la
concessió. La documentació que va servir de base per a l'informe del 2012 i els estudis tècnics de
2016. Qualsevol altre informe, anterior o posterior a l'emissió de l'informe de 2012, en poder del
Departament de territori i Infraestructures, que hagi estat emès en relació a la valoració econòmica
d'un eventual rescat de la concessió

Consell Insular de Mallorca

Silenci

15/12000/16
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

21/03/17

Altres

Contestació a la demanda de l'Advocacia de la CAIB en el procés judicial davant la Sala Contenciosa
Administrativa del TSJ de les Illes Balears amb el núm. d'expedient 872/2009, en relació a l'Acord del
Consell General de l'Agència tributària, de 26 d'octubre de 2009 que autoritzà el president de
l'Agència Tributària de les Illes Balears a denunciar el Conveni de 26 d'octubre de 2007 subscrit entre
la CAIB i el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils.
L'escrit d'oposició de l'Advocacia de la CAIB en el recurs de cassació davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Suprem amb el núm 3606/2014, en relació a aquest mateix acte
administratiu

Conselleria de Presidència
(CAIB)

Denegació de l'accés a la informació per
aplicació de la disposició addicional primera
de la Llei 19/2013

16/13046/16
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per considerar ajustada a dret la resolució emesa que denegava l'accés a la informació
sol·licitada

21/03/17

Estat de tramitació del procediment de la modificació de la Relació de Llocs de Feina.
Oposicions/funció
Identificació de les autoritats i del personal al servei de l'Ajuntament, responsables de la tramitació
pública/personal (empleats del procediment.
públics)
Còpia, en format digital, de la relació de llocs de feina municipal completa, vigent i actualitzada (o en
el seu cas, si s'estima pertinent, que es pengi al Portal de la Transparència)

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Silenci

17/13916/16
ACORD

ESTIMADA
PARCIALMENT

L'article 16 de la Llei de Transparència i Bon Govern preveu l'accés parcial en els casos en que
l'aplicació d'algun dels límits previstos a l'article 14 no afecti a la totalitat de la informació.
L'article 18.1.a) "S’han d’inadmetre a tràmit, mitjançant resolució motivada, les sol·licituds: a) Que es
refereixin a informació que estigui en curs d’elaboració o de publicació general..."

14/03/17

Informació parcial

18/14946/16
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

1/12/17

18/14946/16

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Número
d'expedient
Reclamacions 2017

Tema

1/2866/17

Turisme

2/3051/17

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Lliurament de la informació que consta en l'expedient administratiu relatiu a la cessió de vies
públiques de Cala en Porter

3/5268/17

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Accés a la informació que consta en el expediente DAS 2016-00013 del Departament d’Activitats de la
Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma

4/5900/17

Accés a determinada documentació en matèria d'activitats i urbanisme de l'Ajuntament de Sant Josep Ajuntament de Sant Josep de
de sa Talaia
sa Talaia

Informació sol·licitada

Accés a l'expedient administratiu de les autoritzacions turístiques concedides a un establiment
turístic

Oposicions/funció
Accés a l'expedient administratiu relatiu a l'atribució temporal de funcions del tresorer de
pública/personal (empleats
l'Ajuntament, en comissió de serveis
públics)

5/9305/17

Altres

6/9391/17

Educació/universitat/
formació

29/2016/UF

Informació pública relativa al règim disciplinari de la UIB, normativa sancionadora especifica, relació
d'expedients, procediments iniciats, suspesos i resolts, nombre d'infraccions detectades, recursos
interposats, execució de sancions, mesures cautelars i mediació

Reconeixement de cinquè sexenni de formació del professorat

Administració o Ens respecte
al que es reclama

Número
d'expedient
sol·licitud

Motiu pel qual s'interposa la reclamació

Acord
Comissió

Sentit de l’Acord de
la Comissió

Motivació de l’Acord de la Comissió

Data de l'Acord

Conselleria d'Innovació,
Recerca i Turisme
(CAIB)

30b/2016/UF

Tercer afectat per resolució del Secretari
General d'Innovació, Recerca i Turisme, de 13
de gener de 2017, per la qual s'accepta la
sol·licitud d'accés a l'expedient administratiu

1/2866/17
ACORD

DESESTIMADA

Es considera que la resolució del secretari general de la conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, de
13 de gener de 2017, és correcta i ajustada a la Llei 19/2013

19/06/18

Ajuntament d'Alaior

Silenci

2/3051/17
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

27/03/18

Ajuntament de Palma

Desestimada

3/5268/17
ACORD

INADMISSIÓ

Reclamació interposada fora de termini

20/12/17

Ajuntament d'Alaior

Inadmissió per l'art. 18.1.b) de la Llei
19/2013, de 9 desembre: "Referides a
informació que tingui caràcter auxiliar o de
suport com la continguda en notes,
esborranys, opinions, resums, comunicacions
i informes interns o entre òrgans o entitats
administratives"

4/5900/17
ACORD

DESESTIMADA

Està degudament justificada i motivada la denegació de la sol·licitud d'informació

27/03/18

Universitat de les Illes Balears

Silenci

5/9305/17
ACORD

INADMISSIÓ

No s'ha iniciat el procediment administratiu d'exercici del dret d'accés a la informació
(inexistència d'acte susceptible de reclamació)

30/04/18

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

Silenci

6/9391/17
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per considerar que la pretensió formulada per la interessada s'ha de tramitar, en tot cas,
per la via del procediment administratiu regulat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques

27/03/18
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7/9675/17

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

28/2017/UF

Manca d'informació sol·licitada en relació al
nombre d'alliberats sindicals que té de forma
efectiva cada força sindical ni de l'òrgan
competent que formalitza el nombre
addicional d'alliberats pel fet de tenir
presència a altres sectors

7/9675/17
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/09/18

Lliurament de còpia de contractes de serveis subscrits pel la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca per al monitori dels paràmetres ambientals de la cova de Vallgornera

Conselleria de Medi Ambient
Agricultura i Pesca
(CAIB)

57a/2017/UF

Silenci

8/13918/17
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

27/02/18

Òrgan destinatari no competent
(Destinatari de l'escrit hauria de ser la
Conselleria de Serveis Socials no la Comissió)

9/14475/17
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

20/12/17

Silenci

10/14754/17
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

3/05/18

Oposicions/funció
Informació sobre crèdits horaris dels alliberats sindicals, nombre d'alliberats que té de forma efectiva
pública/personal (empleats cada força sindical i òrgan competent que formalitza el nombre addicional d'alliberats pel fet de tenir
públics)
presència a altres sectors

8/13918/17

Medi ambient

9/14475/17

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Informació i revisió d'un procediment de publicitat d'una licitació determinada

Conselleria de Serveis Socials
(CAIB)

10/14754/17

Educació/universitat/
formació

Informació sobre ràtios per cada centre i nivell, a infantil, primària i secundària

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

11/14760/17

Altres

12/15471/17

46/2017/UF

Informació relativa a alts càrrecs de la Fundació Teatre Principal de Palma i a l'activitat
pressupostària i contractual d'aquest organisme

Consell Insular de Mallorca
- Fundació Teatre Principal de
Mallorca -

Silenci

11/14760/17
ACORD

ESTIMADA
PARCIALMENT

No es pot estimar en relació a documents o informació que no constava en el escrit de sol·licitud
inicial

10/11/18

Educació/universitat/
formació

Sol·licitud d'informació relativa als convenis signants amb entitats privades i públiques per les quals
els estudiants universitaris poden realitzar pràctiques curriculars i extracurriculars en aquestes
entitats

Universitat de les Illes Balears

Silenci

12/15471/17
ACORD

INADMISSIÓ

No s'ha iniciat el procediment administratiu d'exercici del dret d'accés a la informació (inexistència
d'acte susceptible de reclamació)

30/04/18

13/16372/17

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Accés a l'expedient administratiu i al projecte tècnic corresponents a llicències i informes municipals

Ajuntament de Santa Maria
del Camí

Silenci

13/16372/17
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

19/06/18

14/16373/17

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Còpia íntegra de l'expedient sancionador per infracció urbanística

Ajuntament de Santa Maria
del Camí

Silenci

14/16373/17
ACORD

ESTIMADA
PARCIALMENT

Procedir l'Ajuntament a retrotreure les actuacions al moment procedimental oportú, comprovar la
naturalesa, física o jurídica, de la persona titular de les parcel·les objecte de procediment sancionador,
i adoptar la decisió en conseqüència (si és persona jurídica, accedir a la petició d'informació sol·licitada
de l'expedient sancionador; i, si és persona física, demanar-li a aquesta el consentiment exprés
preceptiu) abans de resoldre conforme a dret amb plena llibertat de criteri

25/07/18

Número
d'expedient
Reclamacions 2018

Tema

Motiu pel qual s'interposa la reclamació

Acord
Comissió

Sentit de l’Acord de
la Comissió

Motivació de l’Acord de la Comissió

Data de l'Acord

1/06/18

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Ajuntament de Campos

Silenci

1/06/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

19/06/18

2/3944/18

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Consell Insular de Menorca

Silenci

2/3944/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/07/18

3/4143/18

Consum

Denegació per manca de consentiment
exprés de la persona sancionada, en virtut
del segon paràgraf de l'art. 15.1 de la Llei
19/2013, de 9 de desembre (dades personals)

3/4143/18
ACORD

DESESTIMADA

Es declara conforme a dret la Resolució de la consellera de Salut de 23 de febrer de 2018 per la qual es
va desestimar l'accés a la informació pública sol·licitada pel reclamant relativa a l'obtenció de còpies
de l'expedient sancionador en matèria de consum

27/07/18

4/4186/18

5/4189/18

6a/4470/18

6b/4470/18

Salut/sanitat/farmàcia

Informació sol·licitada

Accés a un expedient administratiu d'obres

Destinació pressupostàtia dels Fons UNESPA en els anys 2017 i 2018

Educació/universitat/
formació

Número
d'expedient
sol·licitud

Còpia d'expedient sancionador en matèria de consum

Conselleria de Salut
(CAIB)

Ingrés a presó psiquiàtrica amb privació de llibertat i aplicació de tractaments amb l'oposició del
reclamant

Conselleria de Salut
(CAIB)

Desestimació per no estar inclosa la
sol·licitud dins l'objecte de la Llei 19/2013, de
9 de desembre, atès que es tracta
d'informació de caràcter confidencial
directament referida al cas particular del
reclamant

4/4186/18
ACORD

DESESTIMADA

Les qüestions plantejades no formen part de l'objecte de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. A més, el
recurrent té la condició de part interessada en el procediment administratiu judicial tramitat com a
conseqüència d'una resolució judicial que obliga a l'internament psiquiàtric a un centre de titularitat
pública

19/06/18

Consell Insular de Menorca

Silenci

5/4189/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/07/18

Accés a l'expedient administratiu relatiu al nou criteri que segueix el Consell Insular de Menorca a
l'hora d'abonar l'antiguitat als seus treballadors

Consell Insular de Menorca

Silenci

6a/4470/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/07/18

Informació sobre convenis que ha signat el Consell Insular de Menorca amb l'EBAP, o amb el Consell
Insular de Mallorca , amb l'objecte de facilitar a la plantilla de bombers el Consell Insular de Menorca
els cursos de capacitació de "Caporal"

Consell Insular de Menorca

Silenci

6b/4470/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/07/18

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Informació sobre borsa de tècnic Superior d'Informació Geogràfica
públics)
Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Administració o Ens respecte
al que es reclama

85a/2017/UF
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7/4496/18

8/4759/18

9/4781/18

10/4977/18

11/5138/18

12/5211/18

13/5212/18

14/5283/18

15/5286/18

16/5594/18

17/5659/18

18/5704/18

19/5947/18

20/5978/18

21/6127/18

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Les objeccions de l'Àrea d'Intervenció des de juny 2015 fins al dia de la presentació de la sol·licitud, i
informes negatius de l'Àrea de Secretaria des de juny de 2015 fins a la mateixa data

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Informació sobre borsa de tècnic de Gestió
públics)

Altres

Sol·licitud de certificació d'acte presumpte (art. 24.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i quant es pugui
documentar des de la Comissió de Transparència del Govern Balear i qui sigui responsable dels
continguts de la web institucional https://www.caib.es. Tot això en relació amb el currículum vitae
que es va publicar temporalment en la pàgina web citada amb motiu de la participació del lletrat en
unes jornades jurídiques

Oposicions/funció
Sol·licitud de resposta a qüestions relatives a la constitució de borsí de treball de categoria peó
pública/personal (empleats
netejador/netejadora, pel sistema de concurs i sol·licitud per que es cobreixi la plaça
públics)

Altres

Patrimoni

Medi ambient

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/07/18

DESESTIMADA

Es tracta d'una sol·licitud de certificació d'uns fets que li consten a l'Administració, però no es pot
considerar, en sentit tècnic jurídic, una sol·licitud de certificació d'acte presumpte perquè el relatiu a la
publicació de l'esmentat currículum no té res a veure amb el procediment administratiu regulat en la
llei 39/2015, d'1 d'octubre. La plasmació dels fets en qüestió en una certificació com la que interessa
al reclamant no constitueix informació pública a l'efecte de l'art. 13 de la Llei 19/2013.
D'altra banda, no és funció de la Comissió vetllar per qualsevol aspecte relatiu a les relacions
Administració-ciutadà, ni ocupar-se de l'exercici de la funció certificativa dels òrgans administratius,
sinó protegir el dret d'accés a continguts o documents que constitueixen informació pública quan això
no ha estat facilitat pels ens o òrgans competents

19/06/18

Silenci

10/4977/18
ACORD

DESESTIMADA

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el
Decret 24/2016, de 29 d'abril, de creació i d'atribució de competències a la Comissió per a la resolució
de les reclamacions en matèria de dret d'accés a la informació pública de les Illes Balears, impedeixen
estimar la reclamació pel que fa a la sol·licitud de contractació a la plaça de peó de neteja , atès que
aquesta pretensió, formulada per una persona que té la condició d'interessada, s'ha de satisfer, en tot
cas, per la via del procediment administratiu regulat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

19/06/18

Estimada

11/5138/18
ACORD

ARXIU

Desistiment per manca d'acreditació de representació

19/06/18

Silenci

Conselleria de Presidència
(CAIB)

Denegada per ser considerada la sol·licitud
impròpia del procediment de sol·licitud
d'informació pública, i desestimat l'accés a la
informació solicitada perque no és
pròpiament de l'àmbit previst en l'article 13
de la Llei 19/2013, ni ha estat obtinguda en
l'exercici de funcions administratives

9/4781/18
ACORD

28/2018/UF

Ajuntament de Campanet

8/4759/18
ACORD

Ajuntament de Maó

Silenci

12/5211/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/07/18

Consell Insular de Menorca

Silenci

13/5212/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/07/18

Ajuntament d'Alaró

Silenci

14/5283/18
ACORD

DESESTIMADA

L'accés al projecte d'urbanització no constitueix una documentació que hagi elaborat o adquirit
l'Ajuntament, i respecte a la informació sobre autoritats i empleats públics responsables de la
disciplina urbanística, atès que aquesta ja ha estat lliurada al reclamant, es considera que la
reclamació ha perdut en aquest punt el seu objecte

21/11/18

Ajuntament de Campanet

No s'ha dictat resolució, no obstant, no ha
passat el termini d'un mes per resoldre i
notificar

15/5286/18
ACORD

INADMISSIÓ

Reclamació interposada fora de termini

25/07/18

Ajuntament de Palma

Silenci

16/5594/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/09/18

Silenci

17/5659/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/07/18

Ajuntament de Sant Josep de
sa Talaia

Silenci

18/5704/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/07/18

Consell Insular de Mallorca
- IMAS -

Silenci

19/5947/18
ACORD

ARXIU

Desistiment per manca d'acreditació de representació

19/06/18

Còpia del projecte d'Urbanització Son Mas U.E.1 d'Alaró i resposta nul·la a algunes al·legacions

Informació relativa a expedients adminsitratius i projectes tècnics corresponents a llicències
municipasl i persmisos

Accés a l'expedient administratiu d'atorgament de l'exercici del dret de replantació o substitució

Accés a expedients administratius de contractació

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Model de prova realitzat per accedir al cos facultatiu superior, especialitat Enginyeria de Mines
públics)

Altres

ARXIU

Consell Insular de Menorca

Informació sobre situació actual dels solars de propietat de l'Ajuntament ubicats al carrer Ferrer
Aledo

Oposicions/funció
Accés a l'expedient corresponent al contracte de serveis per a la redacció de l'Ordenança reguladora
pública/personal (empleats
de l'aforament dels empleats municipals
públics)
Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

6/11/18

Conselleria de Salut
(CAIB)

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Informació sobre borsí de treball de categoria peó netejador/netejadora pel sistema de concurs
públics)

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Es reconeix el dret d'accés a la informació del reclamant en els termes exposats en la seva sol·licitud el
que haurà de realitzar l'Ajuntament d'Esporles amb les cauteles que procedeixin, respecte a les
limitacions que, si escau, puguin procedir de les dades d'especial protecció en matèria de protecció de
dades de caràcter personal, en la hipòtesi del qual, haurà de realitzar-se la pertinent dissociació de les
dades en el moment de la seva facilitació

Silenci

Sol·licitud de publicació de la informació a què es refereix l'art. 7a) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Informació sobre borsa de Treballadora Social
públics)

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

ESTIMADA

7/4496/18
ACORD

Ajuntament d'Esporles

Llistat de programes de ràdio i televisió de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears que
utilitzen públic; incloent el nom de la productora, horari d'emissió, nombre de persones que
acudeixen a cada programa, nombre d'hores que implica anar a cada programa des que se surt del
punt de recollida i del punt d'arribada, quantitat de diners que es paga a cada persona, pressupost
total de cada programa destinat al públic; en els anys 2015, 2016, 2017 i 2018

Conselleria de Medi Ambient
Agricultura i Pesca
(CAIB)

4/2018/UF

3/2018/MA

Conselleria d'Hisenda i
Adminsitracions Públiques
(CAIB)

34/2018/UF

Els documents sol·licitats ja no es troben en
poder de l'Adminsitració per la qual cosa, en
virtut de l'art. 13 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, accés a la
Informació Pública i Bon Govern, no té la
consideració d'informació pública

20/5978/18
ACORD

DESESTIMADA

El dret d'accés no ha pogut ser satisfet per raons estrictament materials: la probable destrucció de les
proves d'accés a la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al cos
d'Enginyers de mines duta a terme en compliment de la normativa sobre arxius aplicable en l'àmbit
d'aquesta Administració

8/05/18

Conselleria de Cultura,
Participació i Esports
(CAIB)

21/2018/UF

Inadmissió 18.1.c) per reelaboració

21/6127/18
ACORD

DESESTIMADA

Es considera conforme a dret la resolució objecte de reclamació, i atesa la resposta de l'ens de dia 28
de novembre de 2018, es considera la pèrdua d'objecte de la reclamació per satisfacció en via
administrativa encara que sigui parcial

24/01/19
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22/6574/18

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Retribucions personal laboral al servei de l'ens públic GEIBSAU
públics)

Conselleria d'Hisenda i
Adminsitracions Públiques
(CAIB)

23/8038/18

Oposicions/funció
Accés a expedients sobre els processos selectius de "Cuiner i Cap de Cuina" i la provisió dels llocs de
pública/personal (empleats
treball
públics)

Consell Insular de Menorca

24/8297/18

Salut/sanitat/farmàcia

Informació sobre incidents adversos notificats per professionals sanitaris

25/8348/18

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Informació relativa a expedients administratius, actes administratius i projectes tècnics i permisos

26/8734/18

27/9466/18

Oposicions/funció
Informació dels processos selectius de Cuiner i Cap de Cuina i la provisió dels llocs de treball
pública/personal (empleats
RDA0098 i SAN0305
públics)

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Còpia completa de l'expedient municipal corresponent als contractes de serveis adjudicats per a la
redacció, direcció de les obres, direcció de l'execució, i redacció de l'estudi de seguretat i salut, del
Projecte de restauració i conservació del conjunt etnològic de Sa Planeta de Andratx

No conforme amb la informació lliurada

22/6574/18
ACORD

INADMISSIÓ

No es tracta d'una matèria objecte de la Llei 19/2013

25/09/18

Silenci

23/8038/18
ACORD

ARXIU

Desistiment per manca d'acreditació de representació

25/07/18

Denegació total de l'accés a la informació
sol·licitada

24/8297/18
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per considerar ajustada a dret la resolució de la Conselleria de Salut per la qual es
denega la sol·licitud per no disposar de la informació sol·licitada

21/11/18

Ajuntament de Ses Salines

Silenci

25/8348/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

8/11/18

Consell Insular de Menorca

Silenci

26/8734/18
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

22/03/19

Ajuntament d'Andratx

Silenci

27/9466/18
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada atès que l'Ajuntament d'Andratx ha facilitat tota la documentació de la qual disposava

28/01/19

Conselleria de Salut
(CAIB)

26/2018/UF

58/2018/UF

28/9469/18

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Còpia de l'expedient municipal relatiu a un empleat públic que treballa a l'Ajuntament d'Andratx
públics)

Ajuntament d'Andratx

Silenci

28/9469/18
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada atès que l'Ajuntament d'Andratx ha facilitat tota la documentació de la qual disposava

28/01/19

29/9471/18

Oposicions/funció
Còpia completa de l'expedient municipal i del corresponent acord plenari que atorga l'autorització de
pública/personal (empleats la compatibilitat a un empleat públic per poder realitzar activitats professionals, laborals i mercantils
públics)
fora de les seves obligacions com a empleat de l'Ajuntament d'Andratx

Ajuntament d'Andratx

Silenci

29/9471/18
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada atès que l'Ajuntament d'Andratx ha facilitat tota la documentació de la qual disposava

28/01/19

Consell Insular de Mallorca
- IMAS -

Denegació parcial.
No satisfacció amb la informació lliurada

30/9581/18
ACORD

ESTIMADA

Estimada atès que els informes tècnics formen part de l'expedient (article 70 de la Llei 39/2015) i atès
allò que preveu l'article 13 de la Llei 19/2013 (s'entén per informació pública "els continguts o
documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder d'alguns dels subjectes
inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest títol, i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les
seves funcions")

25/02/19

Silenci

31/9896/18
ACORD

ESTIMADA

Es considera el dret a accedir a les dades en relació als mèrits al·legats i a les dades que disposa l'ens
pel que fa als borsins

27/12/18

Ajuntament de Santa Maria
del Camí

Silenci

32/10273/18
ACORD

ESTIMADA

L'accés a la informació pública continguda en els expedients de contractació interessats s'ha
d'estimar, d'acord amb el que disposen els articles 12 i 13 de la LTAIBG, sempre que els mateixos
estiguin conclosos conforme preveu l'article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic

25/02/19

Ajuntament de Santa Maria
del Camí

Silenci

33/10275/18
ACORD

ESTIMADA

Els extrems interessats pel reclamant constitueixen, ex article 13 de la LTAIBG, informació pública i,
per tant, s'ha de reconèixer el seu dret d'accés

25/02/19

25/02/19

30/9581/18

31/9896/18

32/10273/18

33/10275/18

34/10277/18

35/10503/18

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Accés a la totalitat de la documentació de l'expedient "EXCLÒS TRLCSP 03/17 " i "EXCLÒS TRLCSP
02/17)" i facilitar còpia íntegra de dita documentació

Oposicions/funció
Còpia de tota la informació inclosa en l'expedient de contractació de personal laboral per cobrir
pública/personal (empleats interinament una plaça d'enginyer tècnic agrícola i una plaça d'enginyer agrònom o de veterinari,
públics)
ambdues de la plantilla del FOGAIBA

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Còpia completa de l'expedient municipal corresponent als contractes de serveis adjudicats per a la
redacció i direcció facultativa del Projecte de reforma i ampliació d’un centre de dia

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Còpia de l'expedient municipal relativa a un empleat públic que treballa a l'Ajuntament d'Andratx
públics)

Oposicions/funció
Còpia completa de l'expedient municipal i del corresponent acord plenari que atorga l'autorització de
pública/personal (empleats la compatibilitat a un empleat públic per poder realitzar activitats professionals, laborals i mercantils
públics)
fora de les seves obligacions com a empleat de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí

Altres

Informació relativa a processos electorals

Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca
-FOGAIBA(CAIB)

70/2018/UF

Ajuntament de Santa Maria
del Camí

Silenci

34/10277/18
ACORD

ESTIMADA

D'acord amb l'article 8.1 g de la LTAIBG les administracions públiques han de fer públiques les
resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten els seus empleats públics,
encara que aquest precepte és aplicable a les compatibilitats concedides a partir de 10 de desembre
de 2014. D'altra banda, la resolució motivada que reconeix la comptabilitat correspon al Ple de la
Corporació Local (art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al
Servei de les Administracions Públiques), i els articles 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, i 2017 del Reial decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, reconeixen a tots els
ciutadans el dret a obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords de les corporacions locals,
sent aquesta una alternativa d'accés a la informació pública interessada, ex apartat 2 de la disposició
addicional primera de la LTAIBG

Col·legi Oficial d'Infermeria
de les Illes Balears

Silenci

35/10503/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/09/18

36/10608/18

Relació de les autoritats i del personal baix la responsabilitat del qual es tramita el procediment
Oposicions/funció
selectiu per a la cobertura de places de funcionari de carrera per torn lliure i promoció interna
pública/personal (empleats
d'administratius aprovat per Decret núm. 22608/2017, de 26 d'octubre (BOIB núm. 136 de 7 de
públics)
novembre de 2017)

Ajuntament d'Andratx

Silenci

36/10608/18
ACORD

ESTIMADA

Si el reclamant és efectivament aspirant en el procediment selectiu, això l'investeix de la condició
d'interessat, ex article 4 de la Llei 39/2015, i, en conseqüència, li atorga el dret a identificar les
autoritats i al personal al servei de l'Ajuntament sota la responsabilitat dels quals es tramiti el
procediment

25/02/19

37/10609/18

Oposicions/funció
Identificar l'autoritat o personal que ha elaborat les bases de les proves selectives per a la cobertura
pública/personal (empleats de places de funcionari de carrera per torn lliure i promoció interna d'administratius aprovat per
públics)
Decret núm. 22608/2017, de 26 d'octubre (BOIB núm. 136 de 7 de novembre de 2017)

Ajuntament d'Andratx

Silenci

37/10609/18
ACORD

ESTIMADA

Si el reclamant és efectivament aspirant en el procediment selectiu, això l'investeix de la condició
d'interessat, ex article 4 de la Llei 39/2015, i, en conseqüència, li atorga el dret a identificar les
autoritats i al personal al servei de l'Ajuntament sota la responsabilitat dels quals es tramiti el
procediment

25/02/19
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38/10610/18

Informació sobre quin tipus de procés s'ha dut a terme per a l'elecció del tribunal com també la
Oposicions/funció
identificació de la persona o autoritat responsable del procediment d'elecció (del tribunal), tot això
pública/personal (empleats respecte del procediment selectiu per a la cobertura de places de funcionari de carrera per torn lliure
públics)
i promoció interna d'administratius aprovat per Decret núm. 22608/2017, de 26 d'octubre (BOIB
núm. 136 de 7 de novembre de 2017)

Ajuntament d'Andratx

Silenci

38/10610/18
ACORD

ESTIMADA

Si el reclamant és efectivament aspirant en el procediment selectiu, això l'investeix de la condició
d'interessat, ex article 4 de la Llei 39/2015, i, en conseqüència, li atorga el dret a identificar les
autoritats i al personal al servei de l'Ajuntament sota la responsabilitat dels quals es tramiti el
procediment

25/02/19

39/13073/18

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Informació informe de valoració d'obres, inclòs en l'expedient sancionador d'urbanisme 046/2016
tramitat per l'Ajuntament

Ajuntament de Ses Salines

Silenci

39/13073/18
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

18/12/18

40/12280/18

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Accés i còpia d'expedient

Ajuntament de Ses Salines

Silenci

40/12280/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

18/12/18

41/12945/18

Altres

Ajuntament de Calvià

Estimada parcialment

41/12945/18
ACORD

DESESTIMADA

Es considera que està suficientment motivat el fet de que no es lliuressin les còpies de les actes de la
Comissió d'acord amb l'art. 14 e) i g) de la Llei 19/2013

29/01/19

42/13326/18

Informació relativa a la Comissió d'Activitats de l'Ajuntament: Acord de constitució i data de
publicació en el BOIB, còpies de les actes des de gener de 2018, i identificació de tots i cada un dels
seus components

Oposicions/funció
Enunciats d'exercicis escrits d'oposicions docents realitzades a Balears en 2018 per a totes les
pública/personal (empleats especialitats convocades i plantilla correctora manejada pels tribunals que indiqui el nivell mínim
públics)
exigit per a la superació de cadascun d'aquests exercicis

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

105/2018/UF

Silenci

42/13326/18
ACORD

ESTIMADA

Es considera que s'ha de donar la informació sol·licitada sempre que es disposi d'ella

30/01/19

43/13881/18

Educació/universitat/
formació

Informació sobre guies docents dels curs acadèmic 2017-2018 del Conservatori Superior de Música
de les Illes Balears

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

112/2018/UF

Silenci

43/13881/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

26/04/19

44/13882/18

Educació/universitat/
formació

Informació sobre Memòria final del curs acadèmic 2017-2018 del Conservatori Superior de Música de
les Illes Balears

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

104/2018/UF

Silenci

44/13882/18
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per inexistència a la Conselleria de la memòria final del curs acadèmic 2017-2018 del
Conservatori Superior de Música de els Illes Balears. Denegació conforme a l'art. 13 de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, que fa referència a continguts que es trobin en poder de l'Administració i, per tant,
existents

26/04/19

45/15502/18

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Sol·licitud de còpia i accés a l'expedient tramitat en data 7 de febrer de 2018, i finalitzat, relatiu a
l'execució d'obres de demolició de les edificacions del poblat de "Son Banya"

Ajuntament de Palma

Silenci

45/15502/18
ACORD

ESTIMADA

Estimada, declarant el dret a la informació sol·licitada, valorant la possible concurrència dels supòsits
contemplats a l'article 14 de la Llei 19/2013 que poguessin donar lloc a la limitació del dret, i verificant
que els documents respecte dels quals es sol sol·licita l'accés, contenen dades de caràcter personal, i
en aquest cas s’aplicarà, segons el tipus de dades que es tracti, les regles previstes en l'article 15 de la
llei esmentada

26/04/19

DESESTIMADA

Desestimada per considerar suficientment motivada la decisió denegatòria de la Consellera d'Hisenda
i Administracions Públiques per no disposar de la informació sol·licitada

25/02/19

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/02/19

46/15892/18

Oposicions/funció
Enunciats tercer exercici cos facultatiu superior escala científica, especialitat biologia oposicions
pública/personal (empleats
2008-2009
públics)

Conselleria d'Hisenda i
Adminsitracions Públiques
(CAIB)

135/2018/UF

Es va denegar la sol·licitud per considerar
46/15892/18
que els documents sol·licitats ja no es troben
ACORD
en poder de l'Administració

47/15893/18

Educació/universitat/
formació

Informació sobre el docent assignat a impartir, per al curs 2018-2019, cadascuna de les següents
assignatures: "Organització i gestió de centres musicals III", "Psicologia de l’educació musical I-II" i
"Dansa Educativa I-II"

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

139/2018/UF

Silenci

48/15895/18

Educació/universitat/
formació

Còpia de l’informe favorable del director general de Funció Pública i Administracions Públiques en
relació a les bases de la proppassada convocatòria de professorat associat

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

142/2018/UF

Silenci

48/15895/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

22/03/19

49/16426/18

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Respecte de l’informe emès per l’entitat Gram Gestió Ambiental, en data 30 de novembre de 2017, a
favor de l'Ajuntament, denominat “Adaptació del PGOU de Pollença al Pla d’Ordenació de Recursos
Naturals de la Serra de Tramuntana Diagnòstic Preliminar", la informació següent: tipus de procés de
contractació administrativa que es va seguir, l’import corresponent a l’adjudicació del contracte
administratiu, si varen existir diverses ofertes concurrents, en cas d’haver existit les anteriors, quines
varen ser les condiciones d’aquestes, i lliurament de l’informe justificatiu de la necessitat de la
contractació administrativa del servei esmentat

Ajuntament de Pollença

Silenci

49/16426/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

31/05/19

50/16428/18

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Respecte de l'informe emès per l’entitat Gabinet d’anàlisi ambiental i territorial, en data 20 de juny de
2017, a favor de dit Ajuntament, denominat “Estudi de repercussions ambientals. Modificació del
PGOU Pollença. Adaptació del PGOU al PORN de la Serra de Tramuntana a l’àmbit del Camí de
Ternelles”, la informació següent: tipus de procés de contractació administrativa que es va seguir,
l’import corresponent a l’adjudicació del contracte administratiu, si varen existir diverses ofertes
concurrents, en cas d’haver existit les anteriors, quines varen ser les condiciones d’aquestes, i
lliurament de l’informe justificatiu de la necessitat de la contractació administrativa del servei
esmentat

Ajuntament de Pollença

Silenci

50/16428/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

31/05/19

51/16477/18

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Informació sobre el contracte per a la gestió interessada de la línia 50 Bus-Ciutat

Silenci

51/16477/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

16/09/19

47/15893/18
Acumulada amb

58/18236/18

Ajuntament de Palma
- EMT (Empresa Municipal de
Transports de Palma)
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Acumulada amb

58/18236/18
ACORD

Català

52/17445/18

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Informació sobre un lloc de treball de la vigent relació de lloc de feina
públics)

Consell Insular de Mallorca

Silenci

52/17445/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

16/05/19

53/17635/18

Oposicions/funció
Accés al Pla d'Igualtat abans de la seva aprovació, que aquest pla es tractés en el pròxim Comitè de
pública/personal (empleats Seguretat i Salut, i informació sobre: actuacions realitzades fins ara, mesures de conciliació de la vida
públics)
laboral i familiar previstes, i termes i data prevista per a la seva aprovació

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Silenci

53/17635/18
ACORD

INADMISSIÓ

La informació sol·licitada no s'ajusta al concepte d'informació pública de l'article 13 de la LTAIBG. art.
18.1 c) de la Llei, per comportar una acció prèvia de reelaboració de la documentació d'origen

26/04/19

54/17636/18

Desglossament detallat del complement específic de la Policia Local, així com un aclariment del
Oposicions/funció
pagament de diferents quanties per aquest concepte en una mateixa escala i categoria, tot això
pública/personal (empleats
respecte de la documentació ja rebuda "Detall retribucions personal funcionari previsió exercici
públics)
2018"

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Silenci

54/17636/18
ACORD

INADMISSIÓ

La informació sol·licitada no respon al concepte d'informació pública de l'article 13 de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre

26/04/19

55/17637/18

Oposicions/funció
Sol·licitud de constitució urgent del Comitè de Seguretat i Salut, concreció de les dates de les
pública/personal (empleats
sessions ordinàries d’aquest òrgan i trasllat del reglament vigent
públics)

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Silenci

55/17637/18
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

16/09/18

Manca del tràmit d'audiència a l’empresa
(art. 19.3 de la Llei 19/2013, de 9 desembre)

56/17738/18
ACORD

ESTIMADA
PARCIALMENT

Es reconeix el dret d'accés i es requereix a l'Administració perquè lliuri la documentació en els termes
de la resolució. Es desestima la resta de la reclamació pels motius exposats en la resolució

23/10/19

Silenci

57/18217/18
ACORD

ESTIMADA
PARCIALMENT

Es reconeix el dret d'accés i es requereix a l'Administració perquè lliuri la documentació en els termes
de la resolució. Es desestima la resta de la reclamació pels motius exposats en la resolució

22/07/19

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

25/02/19

Sentit de l’Acord de
la Comissió

Motivació de l’Acord de la Comissió

Data de l'Acord

ARXIU

Desistiment del reclamant

25/02/19

56/17738/18

57/18217/18

58/18236/18
Acumulada amb

47/15893/18

Transports/carreteres/ports/
Informació sobre empresa de transports d'autocars
aeroports

Oposicions/funció
Sol·licitud d'accés a expedients de valoració dels llocs de treball, responsabilitat patrimonial del
pública/personal (empleats
personal al Servei de l'Administració i recusacions
públics)

Educació/universitat/
formació

Informació sobre el docent assignat a impartir, per al curs 2018-2019, cadascuna de les següents
assignatures: "Organització i gestió de centres musicals III", "Psicologia de l’educació musical I-II" i
"Dansa Educativa I-II"

Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat
(CAIB)

100/2018/UF

Ajuntament de Ses Salines

58/18236/18

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

139/2018/UF

Silenci

Administració o Ens respecte
al que es reclama

Número
d'expedient
sol·licitud

Motiu pel qual s'interposa la reclamació

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

168/2018/UF

Silenci

1/47/2019
ACORD

Silenci

2/56/19
ACORD

DESESTIMADA

La desestimació de la sol·licitud d'accés a l'informe del Consell Insular de Mallorca s'ajusta a dret,
atesa la inexistència en el Departament de Territori i Infraestructures d'un informe en relació a la
DEUP del Port d'Alcúdia. d'acord amb l'art. 13 de la Llei 19/2013

Acumulada amb

47/15893/18
ACORD

Número
d'expedient
Reclamacions 2019

Tema

1/47/2019

Educació/universitat/
formació

Informació col·legis que han rebut concert públic i que ofereixen educació diferenciada

2/56/19

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Còpia de l'informe del Departament de Territori emès sobre la última proposta de Delimitació
d'Espais i Usos Portuaris del Port d'Alcúdia

Consell Insular de Mallorca

3/756/19

Cultura

Informació sobre pressuposts i activitats dels cursos 2015-16, 2016-17, 2017-18 i 2018-19 del
programa Viu la Cultura

Conselleria de Cultura,
Participació i Esports
(CAIB)

171/2018/UF

Silenci

3/756/19
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant

23/10/19

4/1365/19

Esports i oci

Informació relativa a nombre de persones inscrites en el registre de control i interdiccions d'accés a
establiments de jocs i apostes en Illes Balears, desglossats per tram d'edat i jocs; nombre
d'inspectors dedicats al compliment d'aquest registre i inspeccions, i nombre de sancions aplicades a
dits establiments desglossades per motius, tot això referit als anys 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018

Conselleria de Treball,
Comerç i Industria
(CAIB)

185/2018/UF

Silenci

4/1365/19
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

28/06/19

5/2019

Salut/sanitat/farmàcia

Informació sobre casos de malformació per absència de membres superiors

Conselleria de Salut
(CAIB)

180/2018/UF

Inadmissió per l’art. 18.1.e) per no estar
justificada amb la finalitat de la Llei 19/2013

5/2019
ACORD

DESESTIMADA

Es considera que està suficientment motivada la decisió denegatòria de la Conselleria de Salut, atesa
la inexistència en la conselleria esmentada d'un registre de nadons nascuts amb malformacions en els
braços o part dels membres superiors, d'acord amb l'art. 13 de la Llei 19/2013

16/05/19

6/2019
(Rel. 38/2019)

Educació/universitat/
formació

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

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

196/2018/UF

Silenci

(Rel. 38/2019)

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

23/10/19

7/2019

Educació/universitat/
formació

Sol·licitud d’informe d’Inspecció Educativa

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

194/2018/UF

S'ha estimat la sol·licitud però no s'ha lliurat
la informació

7/2019
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

22/07/19

Informació sol·licitada
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Acord
Comissió

6/2019
ACORD

Català

8/2019

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Sol·licitud d'accés a auditoria de concessionària de servei públic de proveïment domiciliari d'aigua
potable

Ajuntament de Maó

Silenci

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

23/10/19

9/2019

9/2019

Requalificat com a
incident del

Requalificat com a
incident del 43/2018

10/2019

8/2019
ACORD

43/2018

Oposicions/funció
Informació sobre la data de la possible aprovació i contingut de la Relació de Llocs de Treball i, en cas
pública/personal (empleats
d’haver-se aprovat, certificació de les modificacions dutes a terme en el seu lloc de feina concret
públics)

Conselleria de Treball,
Comerç i Industria
– IDI(CAIB)

Silenci

10/2019
ACORD

ARXIU

S'acorda declarar finalitzat i procedir a l'arxiu del procediment de reclamació

16/09/19

11/2019

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Accés a un expedient d'infracció urbanística i i obtenció de còpia en cas de ser necessari

Ajuntament de Llucmajor

Denegació parcial de la informació
sol·licitada

11/2019
ACORD

ESTIMADA

S'estima la reclamació i s'insta a l'Ajuntament de Llucmajor perquè proporcioni al reclamant la
documentació que sol·liciti, tenint en compte que els límits d'accés han de ser aplicats i interpretats en
els termes assenyalats i que els mateixos no són aplicables quan el sol·licitant té la condició
d'interessat a l'expedient

16/09/19

12/2019

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Còpia de l'expedient municipal de l'any 2019, que atorga a un Bar de Biniali, el permís, la llicència o
l'autorització municipal per ocupar la via pública amb taules i cadires

Ajuntament de Sencelles

Silenci

12/2019
ACORD

ESTIMADA

S'estima la reclamació perquè el que se sol·licita és informació pública

23/10/19

13/2019

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Còpia de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública

Ajuntament de Sencelles

Silenci

13/2019
ACORD

ESTIMADA

S'estima la reclamació i s'insta l'Ajuntament de Sencelles perquè, en el termini màxim de deu dies
hàbils, proporcioni la còpia de l’ordenança que, en el seu cas, tingui aprovada la Corporació per a
regular l’ocupació de la via pública

23/10/19

14/2019

Altres

Conselleria de Territori,
Energia i Mobilitat
- Ports de les Illes Balears(CAIB )

Informació parcial
(s'ha informat sobre la segona petició però
no sobre la primera)

14/2019
ACORD

INADMISSIÓ

La divulgació de la informació sol·licitada requeriria necessàriament una acció prèvia de reelaboració,
d'acord amb els articles 13 i 18.1 c de la Llei 19/2013

16/05/19

15/2019

Salut/sanitat/farmàcia

Informació targetes sanitàries i Servei d’Urgències (pacients admesos, metges adscrits, núm. de
boxes i llits, etc...)

16/2019

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Informació d'una despesa autoritzada des de la Direcció General de Política Industrial perquè una
empresa privada (Laboratorio Oficial de Madariaga realitzi un informe a una documentació del
procediment 2017/41077 (quantia i a quina partida pressupostària pertany la despesa), i informació
presencial de la despesa realitzada al Laboratori Oficial de Madariaga dels expedients CMN06
2018/10528 i CMN06 2018/5068

17/2019

Educació/universitat/
formació

18/2019

19/2019

20/2019

21/2019

Situació en què es troben els expedients de renovació de les autoritzacions temporals que
finalitzaren el 31 de desembre de 2017 respecte als llocs d'amarrament en base de 5,01 a 6 metres
d'eslora del Port de Pollença. La posició en la llista d'espera en què es troba l'interessat respecte dels
llocs d'amarrament de 5,01 a 6 metres d'eslora

Conselleria de Salut
(CAIB)

44/2019/UF

Silenci

15/2019
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

28/06/19

Conselleria de Treball,
Comerç i Industria
(CAIB)

15/2019/UF
24/2019/UF

No conforme amb la informació lliurada

16/2019
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

14/02/20

Còpia d'activitat lectiva d'un fill a un CEIP

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

48/2019/UF

Denegació total de l'accés a la informació
sol·licitada

17/2019
ACORD

INADMISSIÓ

La informació sol·licitada no respon al concepte d'informació pública de l'article 13 de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre

16/05/19

Educació/universitat/
formació

Assignatures, càrrecs i horaris de treball de tres professors del Conservatori Superior de Música de
les Illes Balears

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

56/2019/UF

No conforme amb la informació lliurada

18/2019
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

22/07/19

Educació/universitat/
formació

Informació sobre l’assignatura "Psicologia educativa i desenvolupament en edat escolar" del
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

57/2019/UF

No conforme amb la informació lliurada

19/2019
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

22/07/19

No conforme amb la informació lliurada

20/2019
ACORD

INADMISSIÓ

L'acte impugnat (la resolució d'un recurs de reposició ) no és susceptible de reclamació

16/05/19

Inadmissió a tràmit per repetitiva
(hi ha resolució prèvia que ja resol sobre el
fons d'aquesta sol·licitud)

21/2019
ACORD

DESESTIMADA

Es considera que està suficientment motivada la decisió denegatòria de la Conselleria de Salut, atès
que la sol·licitud d'informació és manifestament repetitiva, d'acord amb l'art. 18.1 e de la Llei 19/2013

31/05/19

Oposicions/funció
No hi ha sol·licitud d'informació sinó un recurs de reposició contra una resolució del director general
pública/personal (empleats de l' Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s'aproven la convocatòria i les bases
públics)
per a la selecció d'un/una Cap d'Esports de Televisió

Consum

Consulta expedient sancionador en matèria de consumo

Conselleria de Cultura,
Participació i Esports
- Ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears (CAIB)

Conselleria de Salut
(CAIB)

75/2019/UF
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Català

22/2019

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Sol·licitud de còpia de l'expedient municipal relatiu a una llicència d'edificació i ús de sòl per
construccions en relació a una determinada parcel·la

Ajuntament de Capdepera

Silenci

22/2019
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

16/09/19

23/2019

Informació relativa al conveni entre el IDI i BYD (Balearic Yacht Destination). En què es basa aquest
Comerç/indústria/artesania/
conveni, quals són les característiques del mateix i els requisits ja que el BYD és una associació
energia/empreses
privada. Les despeses relatives i la durada així com una altra documentació

Conselleria de Treball,
Comerç i Industria
(CAIB)

92/2019/UF

No conforme amb la informació lliurada

23/2019
ACORD

DESESTIMADA

Amb el lliurament de la documentació que es correspon amb el darrer conveni subscrit,
l'Administració va donar resposta a la informació pública requerida per la interessada, per la qual cosa
s'ha d'entendre ajustada a dret. Quant al conveni aportat amb ocasió de la reclamació, anterior al
facilitat per l'Administració, no és competència d'aquesta Comissió entrar a valorar possibles
duplicitats

28/06/19

24/2019

Comerç/indústria/artesania/ Informació sobre campanya de vigilància de mercat d'equips per a l'extracció d'aire utilitzats en les
energia/empreses
carpes de manteniment d'embarcacions

Conselleria de Treball,
Comerç i Industria
(CAIB)

85/2019/UF

No conforme amb la informació lliurada

24/2019
ACORD

DESESTIMADA

Es considera que està suficientment motivada la decisió denegatòria de la Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria, atès que el dret d'accés a la informació va ser satisfet

28/06/19

Conselleria de Treball,
Comerç i Industria
(CAIB)

63/2019/UF

Silenci
(encara que es va dictar i notificar la
resolució a l'interessat i aquest no hi va
accedir)

25/2019
ACORD

INADMISSIÓ

La reclamació manca manifestament de fonament, atès que la informació sol·licitada va ser posada a
disposició de l'interessat i no hi va accedir en termini

31/05/19

Ajuntament de Palma

Silenci

26/2019
ACORD

INADMISSIÓ

La informació sol·licitada no respon al concepte d'informació pública de l'article 13 de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre

22/07/19

Ajuntament de Palma
- EMAYA -

Silenci

27/2019
ACORD

ESTIMADA

La sol·licitud d'informació sobre la retribució d'un grup d'empleats públics, com és el dels enginyers al
servei d'EMAYA, es veu emparada per la LTAIBG

9/12/19

25/2019

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

26/2019

Altres

27/2019

Contingut dels pressupostos, factures, justificants de pagament així com informes de resolució de
dos contractes

Identificació de l'autoritat i funcionari de l'Ajuntament de Palma que va facilitar a la premsa un escrit
que un interessat va presentar a l'Ajuntament; identificació de les autoritats i/o funcionaris
responsables de l'admissió, tramitació, custòdia i transmissió externa del document esmentat; la
identificació de l'autoritat i/o funcionari responsable de no respondre a la sol·licitud presentada

Oposicions/funció
Retribucions anuals percebudes pels enginyers industrials contractats per EMAYA i funcions laborals
pública/personal (empleats
concretes desenvolupades en aquests llocs de feina
públics)

28/2019

Altres

Data de legalització i títol habilitant que legitima l'exercici de diverses activitats

Ajuntament de Palma

Silenci

28/2019
ACORD

ESTIMADA

S'estima la reclamació en els termes argumentats i desenvolupats en els fonaments de dret de l'acord,
declarant el seu dret a la informació sol·licitada, valorant la possible concurrència dels supòsits
contemplats en l'article 14 de la Llei 19/2013 que poguessin donar lloc a la limitació del dret

15/12/19

29/2019

Altres

Informació diversa sobre l'edició de l'any 2018 dels Premis Andratx, modalitat Pere Ferrer
d'Investigació

Ajuntament d'Andratx

Denegació parcial.
No satisfacció amb la informació lliurada

29/2019
ACORD

DESESTIMADA

El dret d'accés a la informació es va satisfer atès que l'Ajuntament d'Andratx va lliurar la informació de
la qual disposava. El motiu de la denegació troba el seu emparament a l'article 13 de la LTAIBG, que es
refereix a continguts o documents que es trobin en poder de l'Administració, i per tant, existents

22/07/19

30/2019

Salut/sanitat/farmàcia

Desestimada per l’art. 14.1 g) de la Llei
19/2013

30/2019
ACORD

ESTIMADA

S'estima la reclamació en els termes argumentats i desenvolupats en els fonaments de dret de l'acord,
declarant el seu dret a la informació sol·licitada, valorant la possible concurrència dels supòsits
contemplats en l'article 14 de la Llei 19/2013 que poguessin donar lloc a la limitació del dret

16/09/19

ESTIMADA

S'estima la reclamació i s'insta a l'Ajuntament de Llucmajor perquè, en el termini màxim de deu dies
hàbils, proporcioni a la mercantil interessada tota la documentació que sol·liciti i integri l'expedient de
llicència urbanística al qual sol·licita accés, tenint en compte que els límits d'accés han d'aplicar-se i
interpretar-se en els termes assenyalats i que els mateixos no són aplicables quan el sol·licitant té la
condició d'interessat en l'expedient administratiu objecte d'accés. Així mateix, s'insta a l'Ajuntament
perquè en el termini màxim de deu dies hàbils, proporcioni a la mercantil interessada tota la
documentació que sol·liciti i integri l'expedient de disciplina urbanística, ja conclòs o resultant
procedent el seu arxiu per caducitat; si bé l'accés esmentat resta condicionada, en el cas que el
sancionat sigui una persona física, a la prèvia obtenció del seu consentiment

15/11/19

ESTIMADA

No s'han justificat raonablement, ni tan sols de manera indiciària, els perjudicis que hipotèticament
podrien produir-se si se satisfà el dret d'accés a la informació pública. Així mateix, es considera que
resulta difícil entendre que en aquest supòsit estiguin en joc els drets de propietat intel·lectual i
industrial, si es té en compte que es tracta d'informació pública relacionada amb una instal·lació de
mini golf, i menys encara quan no estam en el si d'un procediment obert de contractació. Tampoc no
és acceptable la limitació derivada de la legislació de protecció de dades, que no és aplicable a les
persones jurídiques

10/01/20

31/2019

32/2019

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Informació diversa respecte a l'any 2017 en relació amb els controls oficials del benestar animal en
els escorxadors previstos en el Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària 2016-2020

Còpia completa de dos expedients administratius: un de concessió de llicència urbanística i altre de
disciplina urbanística

Còpia del projecte final aprovat, així com els projectes posteriors a l'adjudicació presentats pel
concessionari de l'expedient núm. 60/93 de concessió del GOLF FANTASIA i voltants

Conselleria de Salut
(CAIB)

Ajuntament de Llucmajor

Ajuntament de Palma

66/2019/UF

Denegació parcial de la informació
sol·licitada

Denegació total de l'accés a la informació
sol·licitada
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31/2019
ACORD

32/2019
ACORD

Català

33/2019

Oposicions/funció
Conselleria de Medi Ambient
Accés als protocols, procediments, ordres, instruccions o similars aprovats per la Conselleria de Medi
pública/personal (empleats
Agricultura i Pesca
Ambient que incideixen en la tasca dels Agents de Medi Ambient
públics)
(CAIB)

Silenci

33/2019
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

9/12/19

34/2019
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

9/12/19

DESESTIMADA

El que es reclama no pot ser considerat informació pública, atès que està relacionat amb una sèrie
d'actuacions municipals que encara no s'han dut a terme. D'altra banda, i, d'acord amb la disposició
addicional primera de la LTAIBG, la reclamació no té empara legal en aquesta norma, sinó que s'ha de
reconduir al procediment administratiu en curs a l'Ajuntament de Palma

9/12/19

ESTIMADA
PARCIALMENT

Inadmissió parcial atès que la Comissió no té competència en dret d'accés a la informació en matèria
de medi ambient (registres sonomètrics i qualsevol expedient sancionador que porti causa d'aquests)
Estimació quant als expedients sancionadors conclusos que portin causa de l'incompliment de la
normativa d'activitats

9/12/19

Autorització de la consulta amb restriccions
(una vegada realitzades les tasques de
dissociació i anonimització oportunes). Així
mateix, se l'informa que davant una futura
37/2019
sol·licitud de còpia de documents o
Acumulada amb
expedients per a la seva utilització com a
43/2019
mitjà de prova al procediment penal en curs,
ACORD
serà necessari seguir les regles específiques
establertes a la legislació processal penal i
instar aquella sol·licitud davant el Jutjat
d'Instrucció

ESTIMADA

Accés sense traves a la informació continguda en els expedients CO i DA que afecten el local de negoci
(procediments ja finalitzats). D'altra banda, s'ha de pemetre l'accés a les dades merament
identificatives de les persones físiques sancionades en relació a l'activitat del local de negoci, que
figurin en l'expedient DAS

9/12/19

Inadmissió per les causes de l'art. 18 c) i e) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre

38/2019
ACORD

ESTIMADA

S'insta a la Conselleria perquè al termini de deu dies hàbils proporcioni al reclamant còpia dels
Projectes Lingüístics que obrin en el seu poder, i dels quals no disposi, remeti un requeriment als
centres educatius responsables a fi que els remetin o publiquin en les seves pàgines oficials

9/12/19

Consell Insular de Menorca

Silenci

39/2019
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant per manca d’esmena de la reclamació en el termini concedit

15/11/19

221/2019/UF

34/2019

Esports i oci

Còpia íntegra de la comunicació prèvia o document equivalent, on consta la transmissió de l'activitat
del Trui Teatre, situat al Camí de Son Rapinya, 29, signada per l'anterior titular Comunidad de
Animación Sector Valencia-Palma, en favor de l'actual explotador de l'activitat teatral, Trui
Espectáculos, SL

Ajuntament de Palma

Silenci

35/2019

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Quant a l'expedient de disciplina urbanística DO-2019/5, que s'acordi la immediata notificació de les
actuacions municipals següents: respecte de la presumpta legalització de les obres qualificades per
l'Ajuntament com a infracció GREU; respecte de l'ordre municipal de demolició o restitució a l'estat
físic i jurídic a les obres fetes sense llicència, així com la resolució de l'expedient sancionador DO2019/5

Ajuntament de Palma

Silenci

36/2019

Altres

Informació i documentació sobre les activitats de megafonia i espectacles musicals amb altaveus i a
l'aire lliure que es duen a terme en el complex turístic Hotel Sur Menorca i parc aquàtic Splash Sur
Menorca en el municipi de Sant Lluís

Ajuntament de Sant Lluís

Silenci

37/2019
Acumulada amb

43/2019

38/2019
(Rel. 6/2019)

39/2019

Altres

Educació/universitat/
formació

Consulta de diversos expedients tramitats pel Departament d'Activitats de l'Ajuntament de Palma en
relació a l' establiment denominada VIP-MANGÚ ubicada a Palma

Ajuntament de Palma

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

Conselleria d'Educació i
Universitat
(CAIB)

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Informació sobre el procés selectiu d'una treballadora
públics)

196/2018/UF

35/2019

ACORD

36/2019
ACORD

40/2019

Altres

Informació diversa (sol·licita l'expedicio de dos certificats del secretari de l'Ajuntament) sobre
l'activitat desenvolupada per l'empresa Salort Motor SL

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

40/2019
ACORD

ESTIMADA
PARCIALMENT

S'estima parcialment la reclamació i s'insta a l'Ajuntament d'Alcúdia perquè proporcioni un certificat
del decret pel qual es va inscriure la declaració responsable d'inici d'activitat de taller d'automòbils
identificant l'autoritat i personal responsable de tramitar les seves sol·licituds d'accés. Quant a la resta
d'extrems interessats, s'aprecia satisfacció en via administrativa

10/01/20

41/2019

Altres

Accés immediat als documents adjunts al registre de l'Ajuntament, ja que es tracta d'informació
continguda en el llibre de registre, documents indispensables per dur a terme la tasca fiscalitzadora
encomanada a l'oposició

Ajuntament d'Andratx

Desestimació del dret d'accés a la informació
pública sol·licitada per considerar-se els
documents adjunts al registre de
l'ajuntament informació auxiliar

41/2019
ACORD

ESTIMADA
PARCIALMENT

Estimació parcial en el sentit d'instar a l'Ajuntament d'Andratx que apliqui el règim específic d'accés
reconegut legalment als membres de la Corporació

9/12/19

42/2019

Salut/sanitat/farmàcia

Silenci

42/2019
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

14/02/20

ESTIMADA

Accés sense traves a la informació continguda en els expedients CO i DA que afecten el local de negoci
(procediments ja finalitzats). D'altra banda, s'ha de pemetre l'accés a les dades merament
identificatives de les persones físiques sancionades en relació a l'activitat del local de negoci, que
figurin en l'expedient DAS

9/12/19

INADMISSIÓ

La reclamació no es va formular en el marc d'un procediment d'accés a la informació, sinó contra la
dilació d’un expedient seguit com a conseqüència d'una denúncia (acte no susceptible de reclamació)

23/10/19

43/2019
Acumulada amb

37/2019

44/2019

Altres

Salut/sanitat/farmàcia

Nombre d’intervencions d’un determinat doctor en el Servei de Salut de les Illes Balears i conéixer
protocol del tractament de la fractura oberta del cóndilo mandibular

Consulta de diversos expedients tramitats pel Departament d'Activitats de l'Ajuntament de Palma en
relació a l' establiment denominada VIP-MANGÚ ubicada a Palma

Denúncia contra una empresa per fets esdevinguts en l'us d'establiment turístic

Conselleria de Salut
- IB-SALUT (CAIB)

Ajuntament de Palma

199/2019/UF

Autorització de la consulta amb restriccions
(una vegada realitzades les tasques de
dissociació i anonimització oportunes). Així
mateix, se l'informa que davant una futura
43/2019
sol·licitud de còpia de documents o
Acumulada amb
expedients per a la seva utilització com a
37/2019
mitjà de prova al procediment penal en curs,
ACORD
serà necessari seguir les regles específiques
establertes a la legislació processal penal i
instar aquella sol·licitud davant el Jutjat
d'Instrucció

Conselleria de Salut i Consum
(CAIB)

Silenci
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44/2019
ACORD

Català

45/2019

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

46/2019

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

47/2019

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

48/2019

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

49/2019

Ajuntament de Sóller

Silenci

45/2019
ACORD

INADMISSIÓ

La reclamació no es va formular en el marc d'un procediment d'accés a la informació, sinó front a la
desestimació per silenci d'una sol·licitud fonamentada en l’article 53.1 a) de la Llei 39/2015

15/11/19

Ajuntament de Felanitx, Ports
IB
(Conselleria de Mobilitat i
Habitatge)
Demarcació de Costes de les
Illes Balears

Silenci

46/2019
ACORD

ARXIU

Desistiment del reclamant per manca d’esmena de la reclamació en el termini concedit

9/12/19

Ajuntament de Palmanyola

Denegació per no ser part interessada

47/2019
ACORD

ESTIMADA

Havent-se formalitzat el contracte, procedeix concedir l'accés al sol·licitant, amb independència que
tengués o no la condició d'interessat en la licitació. En relació amb els límits al dret d'accés, la LO
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, no és
aplicable a les persones jurídiques

10/01/20

Lliurament d'una còpia íntegra dels expedients administratius i dels projectes tècnics corresponents
a les llicències urbanísticas, d'edificació i ús del sòl, títols habilitants, que emparen l'activitat d'una
bugaderia industrial de Maó

Ajuntament de Maó

Silenci

48/2019
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

6/03/20

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Lliurament d'una còpia íntegra dels expedients administratius i dels projectes tècnics corresponents
a les llicències urbanísticas, d'edificació i ús del sòl, títols habilitants, que emparen l'activitat d'una
bugaderia industrial de Maó

Ajuntament de Maó

Silenci

49/2019
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

6/03/20

50/2019

Altres

Informació sobre els comptes anuals de 2017 i 2018, informació sobre un expedient de contractació
d'uns serveis jurídics i informació sobre les convocatòries de les Juntes de Govern i els acords
adoptats en aquestes

Col·legi Oficial d'Enginyers
Industrials de les Illes Balears

Silenci

50/2019
ACORD

ESTIMADA
PARCIALMENT

Part de la informació sol·licitada es troba sotmesa al Dret Administratiu i, per tant, al règim jurídic en
matèria de transparència; però l’altra part es troba sotmesa al Dret Privat

25/06/20

51/2019

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Còpies de l'expedient 337/1961-Lico i del Pla Parcial

Ajuntament de Llucmajor

Inadmissió per 18.1e) i per no disposar de
part de la informació sol·licitada

51/2019
ACORD

DESESTIMADA

Es considera conforme a dret la resolució objecte de reclamació

6/03/20

52/2019

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Accés a la documentació relativa al projecte de la parcel·lació urbanística de la finca original amb
referència cadastral 9662016DD589651HW, que es correspon actualment amb el pla que ordena el
carrer Torrentó i les parcel·les confrontants, de Puigpunyent

Ajuntament de Puigpunyent

Silenci

52/2019
ACORD

ESTIMADA
PARCIALMENT

La ciutadania té dret a accedir als arxius, registres i expedients administratius corresponents a
procediments d’ordenació territorial i urbanística. Per contra, les valoracions tècniques demanades
en la súplica addicional es considera impròpia de la reclamació

6/03/20

Número
d'expedient
Reclamacions 2020

Tema

1/2020

Accés a l'expedient relatiu a concessió de llicència urbanística d'un projecte de reforma d'ampliació
d'habitatge unifamiliar

Accés a l'expedient del projecte d'obres d'asfaltatge d'un camí devora la mar a Portocolom

Accés a l’expedient de contractació, adjudicació i concurs de la concessió de la zona esportiva de
Palmanyola (FUTURSPORT)

Administració o Ens respecte
al que es reclama

Número
d'expedient
sol·licitud

Motiu pel qual s'interposa la reclamació

Acord
Comissió

Sentit de l’Acord de
la Comissió

Motivació de l’Acord de la Comissió

Data de l'Acord

Oposicions/funció
Conselleria d'Administracions
Accés a les taules salarials de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears corresponents als anys
pública/personal (empleats
Públiques i Modernització
2018 i 2019, i, en defecte de taules, la retribució dels treballadors de l'Ens Públic
públics)
(CAIB)

288/2019/UF

Silenci

1/2020
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

24/07/20

2/2020

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

3/2020

Informació sol·licitada

Informació diversa sobre espècies i individus en el Palma Aquarium

Ajuntament de Palma

Inadmissió

2/2020
ACORD

INADMISSIÓ

La informació sol·licitada no respon al concepte d'informació pública de l'article 13 de la Llei 19/2013,
de 9 de desembre

2/06/20

Altres

Còpia de diversos expedients administratius

Ajuntament de Palma

No conforme amb la informació lliurada

3/2020
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

10/11/20

4/2020

Altres

Tipus de llicència, normativa que ha de complir segons la seva classificació (seguretat, aïllament
acústic, horari, accessibilitat..), i responsable i treballadors donats d'alta, tota aquesta informació
relativa a un local de Fornells

Ajuntament des Mercadal

Silenci

4/2020
ACORD

DESESTIMADA

Es considera que la informació aportada per l’Ajuntament en requeriment de la Comissió, contesta
satisfactòriament la sol·licitud d'informació

10/11/20

5/2020

Patrimoni

Llistat amb els béns que han passat a mans de les Illes Balears procedents de persones que varen
morir i no tenien hereus, en els darrers deu anys

Conselleria d'Hisenda i
Relacions Exteriors
(CAIB)

No conforme amb la informació lliurada

5/2020
ACORD

INADMISSIÓ

S'entén que la sol·licitud s’ha contestat satisfactòriament

25/06/20

6/2020

Altres

Atestat sobre intervenció de la patrulla verda en Son Fusteret el 28 d'agost de 2019, relació
d'intervencions de la policia local de Palma en el mateix recinte en juliol i agost de 2019, i altre
documentació al respecte

Ajuntament de Palma

Silenci

6/2020
ACORD

ESTIMADA

S'estima la sol·licitud per entendre que es informació pública i no ser aplicable cap límit i s'insta a
l'Ajuntament perquè al termini de deu dies hàbils proporcioni al reclamant la informació requerida
sobre l'actuació

05/10/20

7/2020

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Ajuntament de Llucmajor

Silenci

7/2020
ACORD

ESTIMADA
PARCIALMENT

Aplicació justificada parcialment de la inadmissió per l’article 18.1e)

10/11/20

Oposició del contractista a donar la
informació a l’Administració

8/2020
ACORD

DESESTIMADA

No s’accepten les al·legacions contra l'oposició a donar la informació

24/07/20

8/2020

Sol·licitud de diverses relacions de llicències de reforma i/o ampliació d’habitatges existents en sòl
rústic concedides per l’Ajuntament

Transports/carreteres/ports/
Informació sobre empresa de transports d'autocars
aeroports

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge
(CAIB)

16/2020/UF

100/2018/UF
(2na vegada)
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9/2020

Comerç/indústria/artesania/ Llicències administratives i projecte d’obres relatives a les obres de la subestació elèctrica de Sant
energia/empreses
Antoni de Portmany

10/2020

Comerç/indústria/artesania/ Sol·licitud d’informes jurídics de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany sobre la reclamació
energia/empreses
relativa al bar de Cala Gració

11/2020

Comerç/indústria/artesania/
Sol·licitud d’informes jurídics del Consell d'Eivissa sobre la reclamació relativa al bar de Cala Gració
energia/empreses

12/2020

13/2020

14/2020

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Sol·licitud d’informació sobre el nivell de finançament de l’Agrupació de Municipis per part de
l’Ajuntament de Costitx i altres qüestions

Transports/carreteres/ports/ Accés a un expedient administratiu, incidències execució sentència i incidències posteriors i còpies
aeroports
d’escrits relacionats

Patrimoni

Còpia Catàleg de Patrimoni aprovat sessió 26/3/04; fitxes d’un immoble i documentació per exempció
IBI, còpia de l’expedient enviat al consell Consultiu amb revisió d’ofici de l'exempció

Conselleria de Transició
Energètica i Sectors
Productius
(CAIB)

Silenci

9/2020
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

21/07/20

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Silenci

10/2020
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

04/12/20

Consell Insular d’Eivissa

Silenci

11/2020
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

04/12/20

Ajuntament de Costitx

No conforme amb la informació lliurada

12/2020
ACORD

INADMISSIÓ

Inadmissió per entendre que la sol·licitud d'accés no es va plantejar pel procediment de la Llei 19/2013

10/11/20

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

13/2020
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

10/11/20

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

14/2020
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada constitueix informació pública i per tant s’ha de donar l’accés

10/11/20

No conforme amb la informació lliurada

15/2020
ACORD

DESESTIMADA

No es pot donar atès que no es disposa de la informació

03/12/20

153/2020/UF

15/2020

Oposicions/funció
Enunciats i plantilles correctores dels exàmens d’oposicions de biologia i geologia de 2002, 2005,
pública/personal (empleats
2006, 2007, 2008, 2010, 2018, 2019
públics)

Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca
(CAIB)

16/2020

Comerç/indústria/artesania/
Documentació diversa sobre activitat i facturació Empresa Municipal Serveis 2002, SL
energia/empreses

Ajuntament de Pollença

Silenci

16/2020
ACORD

DESESTIMADA

Seria aplicable causa d’inadmissió per abusiva

05/02/21

Ajuntament de Petra

No conforme amb la informació lliurada

17/2020
ACORD

ESTIMADA

La informació relativa als convenis signats per l’Ajuntament es considera informació pública que, a
més, hauria de ser objecte de publicitat al Portal de Transparència

05/02/21

17/2020

Convenis/subvencions

18a/2020

Patrimoni

Se sol·licita informació sobre publicació fitxes elements catalogats del Catàleg Patrimoni Històric
Artístic del municipi de Manacor

Ajuntament de Manacor

Silenci

18a/2020
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada constitueix informació pública i per tant s’ha de donar l’accés

05/03/21

18b/2020

Patrimoni

Se sol·licita informació sobre publicació fitxes elements catalogats del Catàleg Patrimoni Històric
Artístic del municipi de Manacor

Consell Insular de Mallorca

Silenci

18b/2020
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada constitueix informació pública i per tant s’ha de donar l’accés

05/03/21

19/2020

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Ajuntament de Llucmajor

Desestimació parcial

19/2020
ACORD

INADMISSIÓ

Es considera que la persona interessada d’un procediment té accés a la informació del seu expedient
per la via de l’article 53,1 a) de la Llei 39/2015

08/01/21

No conforme amb la informació lliurada

20/2020
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

05/03/21

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

21/2020
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada és informació pública

03/02/21

Ajuntament de Palma

Silenci

22/2020
ACORD

ESTIMADA
PARCIALMENT

S'ha de facilitar còpia de les actes i àudios que sol·licita, en tractar-se d'informació pública d'acord amb
l'article 13 de la Llei 19/2013 i no haver-se acreditat el caràcter auxiliar dels enregistraments ni per no
haver-se considerat per l'Ajuntament la seva petició com a reiterativa o abusiva, sense que aquesta
comissió pugui entrar a valorar la resta de consideracions que efectua, ja que això suposaria excedirnos de les funcions que el Decret 1 /2019 ens encomana en el seu art. 2°

05/03/21

Motiu pel qual s'interposa la reclamació

Acord
Comissió

Sentit de l’Acord de
la Comissió

Motivació de l’Acord de la Comissió

Data de l'Acord

Silenci

1/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

05/03/21

20/2020

21/2020

22/2020
Acumulada amb
5/2021

Se sol·licita informació municipal sobre convenis amb associacions per part de l’Ajuntament de Petra

158/2020/UF

Expedients administratius i llicències d’obres i posteriors modificacions. Expedient tramitat en relació
a un camí

Oposicions/funció
Còpia primeres proves de les oposicions, dels anys 2018 i 2019, de diferents tribunals d'Educació
pública/personal (empleats
Infantil a Mallorca
públics)

Patrimoni

Còpia d’expedient administratiu enviat al Consell Consultiu i còpia completa del Catàleg de Patrimoni
històric en virtut del qual es declaren exempcions tributàries nul·les

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Còpia d'un expedient (decret AJT201619453)
públics)

Número
d'expedient
Reclamacions 2021

Tema

1/2021

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

2/2021

Salut/sanitat/farmàcia

3/2021

Altres

Informació sol·licitada

Còpia d'un expedient de contractació

Informació de salut sobre tractaments en relació a una pacient

Còpia d'un escrit signat per l'alcalde Sineu en un expedient de la Conselleria

Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca
(CAIB)

Administració o Ens respecte
al que es reclama

246/2020/UF

Número
d'expedient
sol·licitud

Ajuntament de Capdepera

Conselleria de Salut i Consum
(CAIB)

209/2020/UF

No conforme amb la informació lliurada

2/2021
ACORD

DESESTIMADA

Aquesta informació ja obra en poder de la reclamant, ja que és part en el procés judicial incoat. Les
parts tenen dret a accedir als documents que obren al procediment judicial en qualsevol moment

05/03/21

Conselleria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació
(CAIB)

234/2020/UF

Desestimació de la sol·licitud

3/2021
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada, com a document subscrit en l’exercici de les seves funcions, en nom i
representació d’una persona jurídica, com és l’Ajuntament, i no en el seu propi nom i representació,
no es veu afectat pel límit de l’article 15 respecte a les seves dades personals

06/05/21
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4/2021

5/2021
Acumulada amb
22/2020

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Silenci

4/2021
ACORD

ESTIMADA

Disconformitat amb l’aplicació de l’article 18.1 e) de la LTAIBG per l’Ajuntament

14/05/21

Ajuntament de Palma

Silenci

5/2021
ACORD

DESESTIMADA

La informació sol·licitada pertany a les actuacions judicials pel que ha d'aplicar-se la normativa d'accés
a la informació prevista per a aquestes

06/05/21

Informació sobre qüestions relacionades amb armes de la policia local de Palma

Ajuntament de Palma
- Policia Local -

Desestimació de la sol·licitud

6/2021
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada, si existeix és informació pública i s’ha de donar, sempre que no permeti la
identificació dels agents i garanteixi el seu dret a la protecció de dades personals

06/05/21

Ajuntament de Palma

Silenci

7/2021
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada constitueix informació pública i per tant s’ha de donar l’accés

14/07/21

Ajuntament de Petra

Silenci

8/2021
ACORD

ARXIU

No contesta al requeriment d'esmena. S'entén desistit

10/09/21

Ajuntament de Ses Salines

Silenci

9/2021
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada constitueix informació pública i per tant s’ha de donar l’accés

14/06/21

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

10/2021
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada constitueix informació pública i per tant s’ha de donar l’accés

10/09/21

Ajuntament de Palma

Desestimació de la sol·licitud

11/2021
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per considerar que el que es demana no és informació pública, ja que no existeix sinó
que s’ha d’elaborar

06/05/21

No conforme amb la informació lliurada

12/2021
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada constitueix informació pública i per tant s’ha de donar l’accés

28/05/21

Ajuntament de Fornalutx

Silenci

13/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

07/07/21

Reclamació per sol·licitud d'informació relacionada amb contractes i expedients

Oposicions/funció
Còpia de tres procediments contenciosos administratius en curs relacionats amb processos selectius
pública/personal (empleats
i informes municipals derivats
públics)

6/2021

Altres

7/2021

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Accés a expedient del contracte del servei socioeducatiu programa suport Alter Palma

8/2021

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Còpia de moviments de comptes bancaris, factures pagades per publicitat institucional i de
l’expedient de selecció d’un arquitecte municipal de l'Ajuntament de Petra

9/2021

Altres

10/2021

Patrimoni

11/2021

Estudi psicosocial específic de relació laboral encarregat pel Ajuntament de Ses Salines a l'empresa
de prevenció de riscos laborals PREVIS

Còpia del contracte de revisió i actualització del catàleg de patrimoni històric adjudicat

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Sol·licitud de comprovació de les places ocupades per personal temporal en l'Ajuntament de Palma
públics)

12/2021

Salut/sanitat/farmàcia

Identificació dels membres de la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears Conselleria de Salut i Consum
(CFIB), i les actes amb els acords aconseguits en les reunions mantingudes en el 2020
(CAIB)

13/2021

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Conèixer el pressupost destinat a la celebració del correbou (baixada de bou) del 2019

14/2021

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Informació despeses partides polítiques legislatura 2015-2019

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

14/2021
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada constitueix informació pública i per tant s’ha de donar l’accés

10/09/21

14bis/2021

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Informacions diverses sobre la gestió del servei d'aigua potable per part de les concessionàries

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

14bis/2021
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada constitueix informació pública i per tant s’ha de donar l’accés

10/09/21

15/2021

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Accés a un expedient municipal d'expropiació dels terrenys inclosos en l'àmbit de la ASU 36/01

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Silenci

15/2021
ACORD

ESTIMADA

En el cas que l'expedient d'expropiació estigués resolt amb anterioritat a la sol·licitud d'accés de 15 de
juny de 2020, la reclamació ha de ser estimada

14/06/21

16/2021

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

16/2021
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada constitueix informació pública i per tant s’ha de donar l’accés

14/07/21

16bis/2021

Altres

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

16bis/2021
ACORD

DESESTIMADA

L'Ajuntament ha remès a instàncies de la CRAIP tota la documentació que té, encara que l'interessat
manifesta no estar satisfet per faltar alguns documents, l'ajuntament certifica que la resta de
documentació sol·licitada en aquest moment ja no consta en l'expedient

14/07/21

17/2021

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Còpia d'expedient d'obres i dels expedients d’infracció urbanística

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

17/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

07/07/21

18/2021

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Informació d'un expedient de contractació

Ajuntament de Calvià

Silenci

18/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

10/09/21

19/2021

Medi ambient

Silenci

19/2021
ACORD

DESESTIMADA

La sol·licitud és informació mediambiental i s'ha tramitat i resolt després de la reclamació, d'acord
amb la Llei 27/2006.
La CRAIP no és competent per a conèixer les reclamacions interposades en el marc d'aquesta Llei

14/07/21

Informació sobre dietes, indemnitzacions o compensacions per assistència a reunions o sessions del
ple, junta de govern, comissions o qualssevol altre òrgan col·legiat

Informació diversa relacionada amb l'adhesió de l'ajuntament a l'associació LOS PUEBLOS MÁS
BONITOS DE ESPAÑA

Còpia d'informes i documentació diversa sobre substàncies químiques relacionades amb l'agricultura

Conselleria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació
(CAIB)

16/2021/UF

16/2021/MA
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Informacions vàries sobre amarraments en base del Port de Sóller

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge
- Ports de les Illes Balears(CAIB )

Sol·licitud de certificat de llicències d'ampliació o legalització d'ampliació d'habitatges legalment
implantats en sòl rústic des de l'entrada en vigor del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures
urgents en matèria urbanística, fins a l'entrada en vigor de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d'urbanisme de les Illes Balears

Silenci

20/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

10/09/21

Ajuntament de Llucmajor

Silenci

21/2021
ACORD

INADMISSIÓ

L'Acord anterior 7/2020 és ferme i per tant no és susceptible de recurs segons l'article 116 c) de la Llei
39/2015

14/07/21

Còpia dels expedients de reintegrament de despeses de defensa jurídica, de la bestreta atorgada per
aquest motiu i del silenci administratiu de la sol·licitud inicial

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

22/2021
ACORD

INADMISSIÓ

Segons l’article 116 c) de la Llei 39/2015 és un acte no susceptible de recurs per ser aplicable la
Disposició Addicional 1a de la Llei 19/2013, que estableix que no és aplicable l'accés a documents d'un
expedient per part dels interessats en el procediment administratiu en curs

10/09/21

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Dades sobre l'expedient incoat a la sol·licitant en relació a la reclamació de l’import no justificat d’una
subvenció sol·licitada

Ajuntament de Palma

Silenci

23/2021
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada constitueix informació pública i per tant s’ha de donar l’accés

10/09/21

24/2021

Salut/sanitat/farmàcia

Dades desglossades sobre receptes de tranquil·litzants, ansiolítics i/o opioides en l'última dècada,
Conselleria de Salut i Consum
nom del principi actiu i altres dades relacionades amb pacients i centres que van expedir les receptes
(CAIB)

109/2021/UF

Inadmissió per l’art. 18.1.e)

24/2021
ACORD

DESESTIMADA

La Comissió està d'acord amb la causa d'inadmissió al·legada per l'Administració (18,1e)

14/07/21

25/2021

Educació/universitat/
formació

Remissió en format digital de les programacions didàctiques dels centres educatius de Primària, ESO
i Batxillerat

177/2021/UF

Silenci

25/2021
ACORD

ESTIMADA

S'estima quant a la concreció de la sol·licitud només a 50 centres educatius, considerant-se correcta la
inadmissió per abusiva de la sol·licitud inicial respecte a tots els centres de Balears

10/09/21

26/2021

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Ajuntament de Calvià

Silenci

26/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

01/10/21

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

27/2021
ACORD

INADMISSIÓ

Inadmetre la reclamació formulada per l’interessat front la desestimació presumpta de la sol·licitud
davant l’Ajuntament
(Disposició addicional 1ª i art. 116 c)

01/10/21

Informes e informacions sobre la urbanització La Muleta

Ajuntament de Sóller

Silenci

28/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

01/10/21

Reclamació respecte a diferents sol·licituds presentades i no contestades

Ajuntament de Calvià

Silenci

29/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

05/11/21

20/2021

Altres

21/2021

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

22/2021

Altres

23/2021

27/2021

Estat d'execució de despeses per partides a 31/12/2020

Oposicions/funció
Còpia dels expedients de compensació de despeses jurídiques tramitats per l'ajuntament d'Alcúdia
pública/personal (empleats durant els darrers 15 anys, així com la identificació dels empleats o autoritats responsables de la
públics)
tramitació de la sol·licitud d'accés

Conselleria d’Educació i
Formació Professional
(CAIB )

152/2021/UF

28/2021

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

29/2021

Altres

30/2021

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

Documentació relativa al pagament dels honoraris, inclòs aprovació i liquidació de la despesa,
referents als informes encarregats per l'Ajuntament de Ses Salines a un arquitecte des de l'any 2015
fins a 10 de març de 2021

Ajuntament de Ses Salines

Silenci

30/2021
ACORD

ESTIMADA

No concorr causa d’inadmissió

05/11/21

31/2021

Altres

Dades relatives a l'activitat municipal sobre la gestió i el control dels animals de companyia (gossos i
gats) per part de l'ajuntament

Ajuntament d'Eivissa

Silenci

31/2021
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per considerar que el que es demana no és informació pública

01/10/21

32/2021

Altres

Dades relatives a l'activitat municipal sobre la gestió i el control dels animals de companyia (gossos i
gats) per part de l'ajuntament

Ajuntament de Palma

Silenci

32/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

01/10/21

33/2021

Altres

Dades relatives a l'activitat municipal sobre la gestió i el control dels animals de companyia (gossos i
gats) per part de l'ajuntament

Ajuntament d'Inca

Silenci

33/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

01/10/21

34/2021

Altres

Dades relatives a l'activitat municipal sobre la gestió i el control dels animals de companyia (gossos i
gats) per part de l'ajuntament

Ajuntament de Santa Eulària

Silenci

34/2021
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per considerar que el que es demana no és informació pública

01/10/21

35/2021

Altres

Dades relatives a l'activitat municipal sobre la gestió i el control dels animals de companyia (gossos i
gats) per part de l'ajuntament

Ajuntament de Ciutadella

Silenci

35/2021
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per considerar que el que es demana no és informació pública

05/11/21

36/2021

Altres

Dades relatives a l'activitat municipal sobre la gestió i el control dels animals de companyia (gossos i
gats) per part de l'ajuntament

Ajuntament de Maó

Silenci

36/2021
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per considerar que el que es demana no és informació pública

01/10/21

37/2021

Altres

Dades relatives a l'activitat municipal sobre la gestió i el control dels animals de companyia (gossos i
gats) per part de l'ajuntament

Ajuntament de Sant Josep de
sa Talaia

Silenci

37/2021
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per considerar que el que es demana no és informació pública

01/10/21

38/2021

Altres

Dades relatives a l'activitat municipal sobre la gestió i el control dels animals de companyia (gossos i
gats) per part de l'ajuntament

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Silenci

38/2021
ACORD

DESESTIMADA

Desestimada per considerar que el que es demana no és informació pública

01/10/21

39/2021

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Còpia dels expedients dels contractes menors adjudicats a Matíz Tècnicos SL

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Silenci

39/2021
ACORD

ESTIMADA

El reclamant té dret a conèixer sota quins criteris l'Ajuntament executarà la sentència que obliga a
demolir un edifici de la seva propietat i, per consegüent, compleix l'estimació de la seva reclamació
respecte de tots i cadascun dels expedients tramitats per l'Administració per a adjudicar contractes
menors relacionats amb l'execució subsidiària

05/11/21
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Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball
(CAIB )

Sense SAIP

No conforme amb la informació lliurada

40/2021
ACORD

DESESTIMADA

En aplicació de l’art 15.3 (dades personals) l'exhibició innecessària, i per tant, en contravenció del
nostre ordenament jurídic, de les dades personals dels denunciants contravé el nostre ordenament
jurídic

05/11/21

160/2021/UF

No conforme amb la informació lliurada

41/2021
ACORD

DESESTIMADA

A l'haver diverses peticions, algunes es desestimen per no ser informació publica, per no obrar en
poder de l'Administració o per diferents qüestions relacionades

05/11/21

40/2021

Altres

Identificació de la persona que li ha interposat una denúncia en virtut art 53,1a)

41/2021

Altres

Sol·licitud de dades i gestions realitzades en relació a un incident ocorregut en la via ferroviària, ruta
Palma-Inca, el dia 12 de maig de 2019

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge
(CAIB)

42/2021

Menors/família/
gent major/joventut

Dades, queixes i sancions sobre residències de majors

Consell Insular d’Eivissa

Silenci

42/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

29/11/21

43/2021

Menors/família/
gent major/joventut

Dades, queixes i sancions sobre residències de majors

Consell Insular de Menorca

Silenci

43/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

29/11/21

44/2021

Menors/família/
gent major/joventut

Documentació relacionada amb gestió de residus

Consell Insular de Mallorca

No conforme amb la informació lliurada

44/2021
ACORD

ESTIMADA

Es tracta d’expedients conclosos -en qualsevol de les formes d’acabament prevists a la llei- i la
motivació de l’omissió no encaixa en els supòsits en que la LTAIBG permet limitar l’accés

29/11/21

45/2021

Medi ambient

Silenci

45/2021
ACORD

INADMISSIÓ

Per defectes en la seva presentació no esmenats

05/11/21

46/2021

Altres

Ajuntament d’Alcúdia

No conforme amb la informació lliurada

46/2021
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada pel reclamant a l'Ajuntament d'Alcúdia constitueix informació pública als
efectes que ens ocupen

29/11/21

Ajuntament de Palma

No conforme amb la informació lliurada

47/2021
ACORD

ESTIMADA

La informació sol·licitada pel reclamant a l'Ajuntament de Palma constitueix informació pública

29/11/21

Silenci

48/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

05/11/21

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

49/2021
ACORD

DESESTIMADA

Es desestima quant a la queixa pel cobrament de la taxa per a l’accés

21/03/22

Ja resolt en l’Acord 39/2021

26/01/22

47/2021

Sol·licitud de dades històriques de les parcel·les de Campos

Documentació sobre el Projecte estratègic Tech Marc

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Protocols, instruccions i procediments vigents per als Bombers de Palma
públics)
Número de denúncies relacionades amb fondejos il·legals en el port de la Colònia de Sant Jordi,
municipi de Ses Salines, formulades per Ports IB durant els anys 2020 i 2021

Conselleria de Medi Ambient
i Territori
(CAIB)

Conselleria de Mobilitat i
Habitatge
- Ports de les Illes Balears(CAIB )

Sense SAIP

48/2021

Medi ambient

49/2021

Patrimoni

50/2021

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Còpia de tres expedients de contractació sobre finca Can Ferre

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Inadmissió

50/2021
ACORD

INADMISSIO

51/2021

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Còpia d’un expedient de contractació

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Inadmissió

51/2021
ACORD

ESTIMADA

26/01/22

52/2021

Contractes/concessions/
encàrrecs de gestió

Còpia d’un expedient de contractació

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Inadmissió

52/2021
ACORD

ESTIMADA

26/01/22

53/2021

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

Informació sobre les retribucions anuals de 2018, 2019 i 2020 i experiència professional del gerent
d'EMSER 2002

Ajuntament de Pollença

Silenci

53/2021
ACORD

ESTIMADA

26/01/22

54/2021

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Grau d'execució/compliment dels acords del Ple que s’hi indiquen (questions urbanístiques)

Ajuntament de Sant Lluís

Silenci

54/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

21/03/22

55/2021

Altres

Ajuntament d’Alcúdia

Silenci

55/2021
ACORD

DESESTIMADA

S’ha donat informació per l’Ajuntament. La resta de qüestions no són competéncia de la CRAIP.

21/03/22

56/2021

Informació econòmica i
pressupostària
/tributs/recaptació

57/2021

Pla de control i gestió responsable de Felinos Asilvestrados al municipi d’Alcúdia des de gener 2019
fins a l’actualitat

Sol·licitud de documentació diversa del CIFP Juníper Serra

Oposicions/funció
pública/personal (empleats Actuacions realitzades i dades relatives a un expedient d’informació prèvia a un disciplinari
públics)

58/2021

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

59/2021

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

60/2021

Còpia de l'inventari de béns de l'ajuntament amb número d'expedient

Còpia i/o informe de compatibilitat del Batle en l’exercici de les seves activitats professionals privades
com a autònom

Existència de expedient de llicència, comunicació prèvia d’obres, d’infracció o de restabliment,
respecte dels murals que s’hi indiquen

Oposicions/funció
Documentació pública elaborada entre desembre de 2020 i maig 2021, relativa a l'informe realitzat
pública/personal (empleats per un despatx d'advocats per al Ajuntament de Ses Salines, sobre les tasques realitzades pel
públics)
funcionari reclamant

285/2021/UF

Conselleria d’Educació i
Formació Professional
(CAIB )

154/2021/UF

No conforme amb la informació lliurada

56/2021
ACORD

ESTIMACIÓ PARCIAL

Es considera que part de la informació s’ha de donar ja que no estaria inclosa en la inadmissió per
abusiva de la sol·licitud

21/03/22

Conselleria de Transició
Energètica, Sectors
Productius i Memòria
Democràtica
(CAIB )

Sense SAIP

Silenci

57/2021
ACORD

ESTIMACIÓ PARCIAL

Es considera que part de la informació (còpia expedients) s’ha de donar. S’inadmeten la resta de
pretensions.

21/03/22

Ajuntament de Pollença

Silenci

58/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desestiment (manca d’esmena)

28/03/22

Ajuntament de Palma

Silenci

59/2021
ACORD

ARXIU

Arxiu de l'expedient per desaparició sobrevinguda de l'objecte per concórrer satisfacció en via
administrativa

28/03/22

Ajuntament de Ses Salines

Silenci

60/2021
ACORD

ESTIMACIÓ PARCIAL

S’ha de donar la informació pública llevat de la part relativa a un expedient en curs, per aplicació de la
disp.ad.1ª Llei 19/2013

28/03/22
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Parlament Illes Balears

Silenci

61/2021
ACORD

INADMISSIO

Per aplicació art 23.2 Llei 19/2013

26/01/22

Falta resposta de diverses denúncies i sol·licituds d'informació en relació a l'execució d'unes obres

Ajuntament de Calvià

Silenci

62/2021
ACORD

ESTIMACIO PARCIAL

S’inadmet quant a sol·licitud d’actuacions que no encaixen en el concepte d’informació pública i
s’admet quant a la copia d’un Pla

21/03/22

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Falta resposta de diverses denúncies i sol·licituds d'informació en relació a l'execució d'unes obres

Ajuntament de Calvià

Silenci

63/2021
ACORD

ESTIMACIO PARCIAL

S’inadmet quant a sol·licitud d’actuacions que no encaixen en el concepte d’informació pública i
s’admet quant a la copia d’un contracte

23/03/22

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

Titularitat de la/ les parcel·les citades, destí i ús que se li donarà a aquestes

Ajuntament de Calvià

Silenci

64/2021
ACORD

INADMISSIO

S’inadmet per referir-se la reclamació a actuacions que no encaixen en el concepte d’informació
pública

23/03/22

61/2021

Altres

62/2021

Habitatge/ordenació
territorial/urbanisme

63/2021

64/2021

Còpia de l’expedient sancionador de la Policia Local sobre el Bar Hat
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