BALANÇ DE GESTIÓ DE L’IBESTAT- 2017
Les activitats que ha dut a terme l’IBESTAT durant l’any 2017 són fruit de l’exercici
dels compromisos que venen determinats pels plans i programes estadístics
vigents, així com per les directrius que s’han marcat en la present legislatura.
Com a elements més rellevants d’aquesta etapa podem esmentar els següents
punts a partir dels apartats que seguidament assenyalarem:
Producció Estadística
El Programa anual d’estadística per a 2017 preveia per a l’IBESTAT l’execució d’un
total de 61 operacions estadístiques. A més de la realització d’aquestes
operacions, l’Àrea de Producció també ha dut a terme moltes altres activitats
complementàries d’assessorament i col·laboració amb distints departaments de
l’Institut i les unitats estadístiques per tal que poguessin desenvolupar les seves
activitats de manera més eficient. De totes aquestes actuacions cal esmentar com
a significatives:
En demografia


Obtenció de dades desagregades per les Zones Bàsiques de Salut dels
registres de població resident, naixements, defuncions i matrimonis: l’any
2017 s’ha començat a publicar al web de l’IBESTAT les dades, desagregades
per Zones Bàsiques de Salut dels registres de població, naixements i
defuncions. S’han publicat les dades del padró referents a 2015 i 2016, i amb
periodicitat anual, s’aniran publicant aquestes dades actualitzades.



Publicació de dades avançades de naixements i defuncions amb periodicitat
trimestral: des del primer Programa Estadístic s’han vingut publicant dades
definitives de les defuncions i naixements ocorreguts a les Illes Balears al llarg
de cada any; no obstant això aquestes dades, al ser definitives, es publicaven
una vegada finalitzat l’any de referència a finals del primer trimestre de l’any
següent. Amb aquesta nova publicació s’ofereixen trimestralment dades de
l’any en curs de les defuncions i dels naixements ocorreguts a la comunitat
autònoma.



Grup de Treball sobre l’elaboració d’un Llistat de carrers: l’any 2014 es va
crear un grup de treball configurat amb tècnics de SITIBSA, Emergències, ATB i
IBESTAT amb la finalitat de crear un llista de carrers únic de la comunitat
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autònoma. Es continua amb aquest treball i, en concret, SITIBSA ja ha
començat a desenvolupar el Viari Unificat de les Illes Balears (VUIB) de manera
coordinada amb l’IBESTAT.
En economia


Índex de costos laborals de les Illes balears (ICLIB, 77 214 004): es tracta d’un
índex trimestral que mesura l’evolució dels costos laborals i els salaris sense
tenir en compte els possibles canvis en la composició del mercat de treball. Al
2017 es va començar amb la seva publicació amb dades des de 2009, i
s’actualitza trimestralment.



Matriculacions de Vehicles tramitades per la DGT (77 209 009): la publicació
mensual de dades de les matriculacions de vehicles s’ha tornat a posar en
marxa, oferint les dades de tota la sèrie disponible. Al 2015 es va produir un
canvi en les microdades que oferia la DGT, fet que va provocar la ruptura de la
sèrie que es venia publicant; l’any 2017 ens hem adequat a aquest canvi i s’ha
aprofitat per afegir nova informació com la desagregació de les matriculacions
segons el tipus de propulsió del vehicle (benzina, elèctric, híbrid, etc.)



Índex de Preu del Turisme Rural (IPTR 77 208 021): l’IBESTAT ja venia oferint
mensualment informació respecte de l’evolució dels preus de l’allotjaments
turístics catalogats com a hotels (IPHOT, ADR i RevPAR) i apartaments (IPAP),
en 2017 s’ha completat la informació existent amb un índex de preus dels
allotjaments rurals. La informació de base és de l’INE i, mitjançant un conveni
l’IBESTAT amplia la informació disponible de les Illes Balears.



Explotació de l’enquesta de pressuposts familiars (EPF 77 306 002): l’IBESTAT
ve publicant anualment els resultats d’aquesta enquesta adaptats a les
necessitats d’informació disponibles per a les Illes Balears. No obstant això
aquesta operació estadística ha sofert una sèrie de canvis metodològics, com
per exemple l’adaptació a la nova classificació europea de béns i serveis
(ECOICOP); en aquest sentit l’IBESTAT ha incorporat a la seva explotació
aquests nous canvis i ha publicat a la web les noves taules corresponents.



Enquesta de consums intermedis i inversions (ECI): l’any 2017 s’ha dut a terme
aquesta enquesta dirigida a 1.900 empreses ubicades a les Illes Balears.
Aquesta enquesta, la finalitat de la qual és conèixer en detall les compres i
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vendes de mercaderies que realitzen les empreses i l’origen geogràfic
d’aquestes, és una de les fonts principals d’informació necessàries per a
l’elaboració del Marc Input-Output de les Illes Balears.
Activitats sobre les quals s’està treballant en aquests moments


Elaboració del Marc Input-Output de les Illes Balears, base 2014 (77 201 012) i
elaboració de la primera Compte Satèl·lit del Turisme: conjuntament amb
l’ATB s’ha estat treballant al llarg del 2017 per elaborar ambdues operacions
estadístiques, la publicació de les quals s’espera que sigui a final del primer
trimestre del 2018. L’elaboració d’aquestes operacions requereix d’un esforç
important tant en recursos humans com pressupostaries tant per l’ATB com
per l’IBESTAT ja que els treballs, per primera vegada a la CAIB, s’estan
plantejant de tal manera que es pugui assegurar la continuïtat en el futur
gràcies a la intensa participació de funcionaris en el procés de elaboració.



Flux de turistes a les Illes Balears (77 208 002): durant el darrer semestre de
2017 s’ha estat elaborant un estudi pilot per tal de poder oferir, a partir de
2018, dades trimestrals del nombre de visitants i les seves característiques que
rep l’illa de Formentera. Fins ara les dades que s’ofereixen mensualment
corresponen al conjunt de turistes que visiten les Pitiüses. Aquest estudi pilot
inclou tant una ampliació de mostra específica al port de La Savina com un
desenvolupament metodològic per integrar aquestes estimacions en el
conjunt de les dades que es donen per a les Illes Balears.



Estudi de la despesa turística a les Illes Balears (77 208 004): durant el darrer
semestre de 2017 s’ha estat elaborant un estudi pilot per tal de poder oferir, a
partir de 2018, dades trimestrals de les despeses turístiques realitzades pels
visitants que rep l’illa de Formentera. Fins ara les dades que s’ofereixen
mensualment corresponen al conjunt de turistes que visiten les Pitiüses.
Aquest estudi pilot inclou tant una ampliació de mostra específica al port de La
Savina com un desenvolupament metodològic per integrar aquestes
estimacions en el conjunt de les dades que se donen per a les Illes Balears.

Actuacions en col·laboració amb altres organismes


Inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB (77 302 041): a partir de la
firma d’un conveni entre la UIB, l’OTIB i l’IBESTAT, s’està treballant en el
desenvolupament d’una metodologia que permeti donar informació del nivell
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i qualitat de la inserció laboral dels titulats dels estudis que ofereix la UIB
(graus, màster i títols propis). L’estudi fa un seguiment al llarg de 4 anys
sobre l’ocupació d’aquests titulats al territori de les Illes Balears.


Inserció laboral dels titulats de Formació Professional (77 302 042): en el
mateix sentit que l’operació anterior, s’està treballant en el desenvolupament
d’una metodologia que permeti donar informació del nivell i qualitat de la
inserció laboral dels titulats de FP. L’estudi fa un seguiment al llarg de 4 anys
sobre l’ocupació d’aquests titulats al territori de les Illes Balears.



Suport metodològic a la Intervenció de la Comunitat Autònoma: s’ha donat
recolzament metodològic a l’hora de dissenyar la mostra necessària per dur a
terme les auditories a subvencions gestionades per la Comunitat Autònoma.
En compliment de la normativa europea, Intervenció ha d’aplicar un tipus de
mostreig i ens va sol·licitar suport metodològic per la seva correcta aplicació.



Suport metodològic a l’ATB per la posada en marxa d’un sistema d’indicadors
de seguiment del turisme sostenible (ETIS): s’està donat suport en diferents
fases d’elaboració de l’enquesta dirigida a hotels i apartaments, per tal de
mesurar el seu consum d’aigua i energia així com la generació de residus.



Informe proposta d’un sistema d’estimació del preu màxim del metre quadrat
d’un lloguer per part de la CAIB: la Direcció General de Patrimoni va sol·licitar
a l’IBESTAT que fes una proposta metodològica per tal de determinar un
sistema de càlcul del preu màxim del metre quadrat més integrat dins la
realitat del mercat immobiliari de les nostres illes.



Observatori de la infància i el menor: des de la Conselleria d’Afers Socials se’ns
ha demanat donar suport a l’elaboració d’un sistema d’indicadors de
seguiment de la situació dels menors a les Illes Balears.



Observatori de les persones majors de Mallorca: des del Consell de Mallorca
se’ns va demanar a l’any 2014 donar suport a l’elaboració d’un sistema
d’indicadors de seguiment de la situació dels majors a Mallorca. Es manté
aquesta línea de feina.
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Suport tècnic i computacional
Activitats estadístiques instrumentals
D’acord amb les demandes de les distintes àrees de l’IBESTAT s’ha procedit a
activar les següents aplicacions:


Creació de noves taules i manteniment de les existents.



Modificacions a l’aplicació Validador fitxers PX's



Modificacions en l’Aplicació MNP (Moviment Natural de Població), en
l’ordenació de les regles, control de les fitxes d’altres comunitats, etc.



Modificacions a la Web de l’IBESTAT: modificacions a les fitxes municipals, etc.

Difusió estadística
L’Àrea de Difusió Estadística s’encarrega de manera diària de l’actualització
permanent de les operacions estadístiques que l’IBESTAT té assignades. Aquesta
actualització inclou la pujada de taules estadístiques, així com metodologies,
calendaris i notes de premsa associades.
Atenció als usuaris (via web)


Se manté el perfil de twitter a la pàgina web, per tal d’obrir les vies de
comunicació amb els diferents usuaris.



Seguiment de l'aplicació Sistema de Gestió de les Consultes Estadístiques
(GCE) que és el sistema de que disposa l’IBESTAT per atendre les sol·licituds
d’informació estadística per part dels usuaris.
Aquesta aplicació genera informes permanents de les peticions rebudes, que
ens permet avaluar les necessitats dels usuaris i avançar en la millora de la
presentació de les dades.
De l’anàlisi particularitzat, en funció del tipus de demandant i també en funció
del tipus de resposta que ha generat podem veure quins són els principals
usuaris d’aquest canal i la nostra capacitat de resposta a les diverses consultes
que se’ns plantegen. Les administracions públiques – incloent a la UIB-, amb
un total de 121 peticions, han estat el demandant principal, com també ho
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havia estat en els anys anteriors. El segon grup en importància numèrica ha
estat el referit a les empreses privades i associacions empresarials, amb un
total de 77 peticions. El grup dels particulars ha esta el tercer, amb 68
peticions, seguits pels estudiants que han cursat 42 sol·licituds, la resta es
reparteix entre mitjans de comunicació i altre tipus d’usuaris. El seguiment
d’aquesta aplicació ha suposat un total de 142 hores de feina a l’any.
Còmputs del seguiment de les interactuacions amb els usuaris segons diferents
canals (a 31 de desembre de 2017)

I. WEB DE L’IBESTAT

II. GESTOR
CONSULTES
ESTADÍSTIQUES
III. PERFIL TWITTER

Durant aquest període s’han registrat 87.308 visites al web
d’IBESTAT, la qual cosa ha suposat un increment del 11,68%,
respecte de 2016. D’elles, 50.134 han estat visitants únics. En total
s’han visitat 578.339 pàgines al llarg de 2017.
Respecte als temps de resposta, hem de destacar que més del
90% s’han resolt en menys de tres dies, en concret un 60%, reben
la resposta el mateix dia i el 26 % la reben al dia següent.
El perfil de l’IBESTAT ha assolit els 534 seguidors (particulars,
institucionals, mitjans de comunicació, estudiants...).
Des de la creació del perfil de l’IBESTAT, s’han generat 2.481
tweets (darreres dades, notícies, esdeveniments).

Relació amb els mitjans de comunicació


Notes de premsa: Durant l’any 2017 s’ha mantingut la restricció quant a les
notes de premsa degut a que la situació de personal no ha variat. Únicament
s’han tret les notes trimestrals corresponents als Indicadors d’activitat
econòmica (ICE) i les notes corresponents a l’Índex de pressió humana (IPH).
D’altra banda, s’han atès nombroses peticions de diferents mitjans de
comunicació, moltes d’elles han estat ateses telefònicament i de forma
immediata, però les que requerien preparar informació específica han estat
ateses mitjançant el gestor de consultes estadístiques – GCE.

Formació
A l’any 2017 l’IBESTAT ha ofert dos cursos online, emmarcats dins el Pla de
Formació de l’EBAP, adreçat als funcionaris.
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“El web de l’Ibestat: possibilitats d’aplicació a la tasca diària de
l’Administració”, el curs apropa als usuaris les diferents possibilitats que el
nostre web ofereix. Un bon nombre de funcionaris utilitza les dades de la
nostra web per a desenvolupar la seva feina habitual i l’objectiu ha estat
millorar l’ús que se’n fa, a més de poder arribar a un major nombre
d’usuaris.



“Tractament estadístic de dades amb R”: ha estat un curs introductori
adreçat a tots els funcionaris que necessiten fer servir un software
estadístic pel tractament de dades.



“Fonaments d’estadística en la gestió de fons europeus”, el curs es va
realitzar a petició d’Intervenció de la CAIB amb l’objectiu de millorar el seu
coneixement en l’aplicació de les metodologies europees.

D’altra banda, se va realitzar una presentació a l’IBESTAT a petició del centre
d’estudis ESERP Mallorca, Business School, per tal que el seu alumnat pogués
conèixer l’IBESTAT, que havia estat un element important en la seva formació.
S’ha participat en la Comissió de Toponímia de les Illes Balears, que se va
constituir el 4 de maig de 2016 a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
L’any 2017 l’IBESTAT ha rebut formació especialitzada per part d’EUROSTAT. En
concret ha participat en el Curs Compiling the Supply Table - methods and sources, i
en el curs Input Output estadísticas y anàlisis organitzats per aquest organisme, a
Brussel·les.
També s’ha rebut formació per part de l’INE, concretament:


Comunicación estadística orientada a usuarios, realitzat entre els mesos
de març i abril, de 20 hores de duració (online).



Estructura y funcionamiento de los sistemas de estadística oficial,
octubre, 10 hores de durada.



Números índice. Aspectos teóricos, octubre 2017.



Indicadores demográficos básicos de 10 horas (online).



Diseño muestral de las encuestas de población y económicas , septiembre
(online)

I d’altres organismes com el curs: "Plan General de Contabilidad", impartit en
octubre per l’Institut de Estudios Fiscales


A més s'ha participat en jornades tècniques organitzades per l'INE o per
altres organismes, com: Distribución de la renta a partir de fuentes
tributarias: indicadores de desigualdad municipales y por barrios (14 de
diciembre, INE y AEAT) y Técnicas de calibrado dirigidas a encuestas de
hogares" (mayo, INE).
7

Coordinació i Planificació estadística

Coordinació


Seguiment de l’activitat de totes les unitats estadístiques i control metodològic
de totes les operacions estadístiques que tenen assumides. Reunions amb els
coordinadors de les unitats estadístiques, així com amb tots els responsables
de cada una de les operacions estadístiques.



Avaluació del Sistema Estadístics de les Illes Balears (SESTIB). Anàlisi i
avaluació de les operacions estadístiques de las següents unitats: Presidència,
Turisme, A. Públiques, Educació, Agricultura i Pesca, Serveis Socials i Salut
amb l’objectiu de realitzar un informe per unitat estadística amb les
recomanacions i suggeriments que corresponguin.



Inventari de Registres administratius amb finalitats estadístiques. Anàlisi i
avaluació dels registres administratius i font de dades, que no s’exploten
estadísticament i podrien convertir-se en operacions pel interès general que
ofereixen.



Divulgació del manual de procediments pel que fa a l’explotació de registres
administratius. Directrius i seguiment de l’execució i de la difusió de les dades.



Difusió entre les unitats estadístiques del sistema d’imatge corporativa per tal
d’unificar els paràmetres en què les unitats estadístiques difonen les seves
dades quan aquestes són susceptibles de fer servir el format EXCEL.



Seguiment i manteniment del Portal d’Estadística Unificat (PEU), com a
funcionalitat que permet accedir a totes les operacions estadístiques que duen
a terme les unitats amb independència de si aquesta és executada per una
conselleria, consell insular o l’IBESTAT.



Manteniment i actualització de l’Inventari d’Activitats Estadístiques (INAEST).



Certificació de dades corresponents a les operacions i atenció a la demanda de
qüestions parlamentàries.



S’han respost 18 sol·licituds d’informació estadística per part dels usuaris,
corresponents a operacions del SESTIB.

8

Planificació i seguiment


Modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears,
per la Llei 5/2017, de 25 de juliol (BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017).
Execució de les fases finals de la modificació de la Llei d’estadística per
actualitzar la norma pel que fa a la creació del Registre de Població de les Illes
Balears i l’actualització de determinades disposicions per adaptar alguns
preceptes als reptes que plantegen l’ús de les noves tecnologies i el
desenvolupament del sistema estadístic.



Pla quadriennal d’estadística 2018-2021. Publicació al Pla normatiu 2018 de la
CAIB. Iniciat el tràmit de consulta publica prèvia i publicat al portal de
transparència. Inici de la confecció de la proposta del Pla.



Confecció de la proposta del Pla d’activitats de l’IBESTAT de 2018.



Control de l’execució del Programa anual d’estadística 2016 (Memòria
parlamentària). Aquestes dades han estat trameses al Parlament i als
membres del Consell Rector, la Comissió Assessora així com als responsables
de les unitats estadístiques.

Unitat estadística

Operacions

Fetes

Difoses

11. Conselleria de Presidència

3

3

3

12. Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme

3

2

2

13. Conselleria d’Educació i Universitat

3

2

1

14.

12

12

12

15. Conselleria Medi Ambient, Agricultura i Pesca

39

38

27

17. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

22

22

22

18. Conselleria de Salut

11

10

10

19. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

24

24

24

25. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

16

13

13

26. Conselleria de Cultura, Participació i Esports

5

4

4

32. Consell Insular de Menorca

7

6

6

55

49

47

200

185

171

(93,5%)

(94,5%)

Conselleria

d’Hisenda

i

Administracions

Públiques

77. Institut d’Estadística de les

Illes Balears

(IBESTAT)
Total operacions estadístiques Programa 2016
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El Pla d’estadística 2014-2017 preveu un total de 239 operacions estadístiques.
Unitat estadística
11. Conselleria de Presidència
12. Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme
13. Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
14. Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
15. Conselleria Medi Ambient, Agricultura i Pesca
17. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
18. Conselleria de Salut
19. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
25. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
26. Conselleria de participació, Transparència i Cultura
32. Consell de Menorca
77. Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Total operacions estadístiques Pla 2014-2017

Operacions
7
7
9
12
39
26
14
25
17
10
7
66
239

Relació d’operacions del Pla que no han anat al Programa 2017
11
311
007
Explotació del Registre d’Ordres de Protecció
11
311
008
Explotació del Registre de Centres d’Acollida de Dones
Víctimes de Violència de Gènere
11
311
032
Explotació de dades del programa de violència familiar
11
313
001
Directori de mitjans de comunicació
12
215
001
Equipament i ús de les TIC a les petites i mitjanes empreses
de les IB
12
215
002
Directori d’empreses que potencialment duen a terme
activitats d’R+D+I a les Illes Balears
13
213
001
Despesa pública en Educació
13
303
005
Informe dels resultats de l'avaluació final dels alumnes
13
303
008
Explotació del sistema integrat de gestió de personal docent
13
303
009
Explotació del sistema de gestió acadèmica dels centres
13
303
014
Alumnes matriculats a estudis universitaris
13
303
015 Alumnes que no acaben els estudis obligatoris
14
309
002
Incidents gestionats per l’112- Seguretat en el trànsit1
15
202
008
Enquesta de sales d'incubació
17
311
033
Explotació del Registre del Pla de prestacions bàsiques2
17
311
035
Explotació del Registre de centres i entitats en serveis socials
17
311
039
Explotació del Registre unificat de maltractament infantil
1
2

S’integra en l’operació 14 309 001
S’integra en l’operació 17 311 002
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18
18
18
19
26
26
26
26
32
77
77
77
77
77

301
301
301
250
304
304
304
305
314
101
150
211
310
311

005
010
012
003
001
002
003
003
007
004
001
002
002
038

Enquesta de salut de les Illes Balears
Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues
Sistema d'identificació de desigualtats en salut
Costos d’insularitat
Enquesta d'hàbits lectors de les Illes Balears
Estadística de museus i col·leccions museogràfiques
Estadística de finançament i despesa pública en cultura
Entitats esportives de les Illes Balears
Directori d’entitats juvenils prestadores de serveis a Menorca
Explotació del cens de població 2011
Registre de Població d eles Illes Balears
Índex de volum unitari en el comerç exterior (IVU)
Referèndums
Explotació del fitxer de pensionistes

Relació operacions del Pla que no repeteixen al Programa 2017
11
11

311
311

007
008

11

311

032

14
309
17
311
15
202
19
250
32
314
Menorca

002
033
008
003
007



Explotació del Registre d’Ordres de Protecció
Explotació del Registre de Centres d’Acollida de Dones
Víctimes de Violència de Gènere
Explotació de la base de dades del programa de violència
familiar
Incidents gestionats per l’112- Seguretat en el trànsit
Explotació del Registre del Pla de prestacions bàsiques
Enquesta de sales d’incubació
Costos d’insularitat
Directori d’entitats juvenil prestadores de serveis socials a

Preparació del Programa anual d’estadística 2018, d’acord amb la següent
distribució d’operacions estadístiques per unitat:

Unitat estadística

Operacions

Noves

11. Conselleria de Presidència

8

2

12. Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme

5

13. Conselleria d’Educació i Universitat

3

14. Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

13

15. Conselleria Medi Ambient, Agricultura i Pesca

34

17. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

25

2

18. Conselleria de Salut

13

2

4

11

19. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

26

2

25. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

18

1

26. Conselleria de Cultura, Participació i Esports

3

77. Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

64

4

31. Consell Insular de Mallorca

23

23

32. Consell Insular de Menorca

6

Total operacions estadístiques Programa 2018

241

40

Convenis i acords de col·laboració
Durant aquest període de temps s’ha formalitzat el següent conveni de
col·laboració:
 Conveni de col·laboració entre el Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes
Balears i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a
l’explotació de dades amb la finalitat de realitzar l’anàlisi de la inserció
laboral dels titulats de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears.
EN PROJECTE
-

Acord de col·laboració entre l’Autoritat Portuària de les Illes Balears i
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a la transmissió de
dades referents al tràfic marítim de passatgers (pendent de signatura).

-

Conveni de col·laboració entre el Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) i l’Institut d’Estadística de les Illes balears (IBESTAT) per a la
transferència de dades corresponents a les zones bàsiques de salut (ZBS).

Protocols de col·laboració amb els col·legis professionals
-

Protocol de cessió de dades amb cinc col·legis professionals per a
l’execució de l’operació estadística oficial 77302041 Inserció laboral dels
titulats universitaris de la UIB

Administració General
La gestió de l’IBESTAT s’ha caracteritzat aquest 2017 per un augment de cinc llocs
de feina a la plantilla de personal de l’IBESTAT:
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 S’han creat tres llocs de feina, (un cap de secció i un lloc base ambdós
especialitat estadística, així com un facultatiu superior especialitat informàtic). La
incorporació de l’especialitat estadística per aquells llocs de treball amb contingut
estadístic ens permetrà millorar l’eficiència i la qualitat en la producció de dades
estadístiques oficials.
 Dos llocs de feina (un facultatiu tècnic, especialitat informàtica, així com un
auxiliar) que estaven cedits a l’IBESTAT per la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria, han passat a dependre en la nova relació de llocs de treball a l’IBESTAT.
El lloc de feina de cap del Servei de Difusió Estadística, durant uns mesos ha estat
vacant i el mes de desembre s’ha ocupat en comissió de serveis.
En el concurs de trasllat s’ha ocupat en propietat el lloc de feina de cap de Servei
de Coordinació i Planificació Estadística. Després de la reorganització ha quedat
un lloc base facultatiu superior, especialitat estadística, pendent de nomenament
del borsí d’ interíns.
La persona interina que ocupava el lloc de facultatiu tècnic especialitat
informàtica ha passat a ocupar en interinitat el lloc de facultatiu superior, quedant
vacant el lloc de facultatiu tècnic pendent de nomenament del borsí d’interins.
Tot això ha provocat una reorganització de l’IBESTAT i que temporalment hagi
hagut llocs de feina sense ocupar.
Per desenvolupar el Projecte d’inversió Marc input-output, es va nomenar dos
interins del grup A1 de l’especialitat d’estadística, la primera es va nomenar en el
2016 i en el 2017 s’ha nomenat la segona.

En relació a les operacions estadístiques FRONTUR i EGATUR, i per tal de dur a
terme els treballs de camp de l’ampliació de mostra per a les Illes Balears de les
operacions estadístiques estatals EGATUR i FRONTUR gestionades per l’INE,
durant el 2017 s’han dut a terme dos contractes: el primer de gener a juny de
2017, i el segon de juliol a desembre de 2017, en el que a més s’ha inclòs un estudi
pilot que defineixi una metodologia que permeti la desagregació futura de dades
entre Eivissa i Formentera.
S’ha continuat treballant de forma conjunta amb SITIBSA per desenvolupar els
instruments tecnològics i metodològics que ens han de permetre oferir dades
estadístiques geolocalitzades.
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S'ha tramitat i aprovat el projecte d’inversió immaterial nomenat “Projecte pilot
de geroreferencació d’operacions estadístiques dels Sistema Estadístic de les Illes
Balears i nou disseny de la base de dades del contingut de l’IBESTAT”, prevista la
seva execució durant les anualitats 2018 i 2019.
Pel que fa a l’administració interna de les dependències de l’IBESTAT, s’han
tramitat els següents contractes: la pròrroga del contracte derivat del servei de
neteja de les dependències de l’IBESTAT, el contracte derivat de l’Acord marc de
contractació centralitzada dels serveis postal destinat a l’IBESTAT, el contracte
derivat de l’Acord marc per al subministrament d’energia elèctrica de
l’Administració de la CAIB i dels ens del sector públic autonòmic per a l’IBESTAT,
així com el subministrament de material d’oficina, a l’Acord Marc.
S’ha sol·licitat la renovació a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques de la marca
Nacional núm. 2802790 (69) “IBESTAT INSTITUT D’ESTADÍSITICA DE LES ILLES
BALEARS”, CL. 9,16,35,38,41,42, per un nou període de deu anys.
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