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BALANÇ DE GESTIÓ DE L’IBESTAT- 2018 

 
 
 
Les activitats que ha dut a terme l’IBESTAT durant l’any 2018 són fruit de l’exercici 
dels compromisos que venen determinats pel Pla d’Estadística i el programa 
estadístics vigent, 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 2018 preveia per a l’IBESTAT l’execució d’un 
total de 64 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 més significatives: 
 
En demografia 

 
 Grup de Treball sobre l’elaboració d’un Llistat de carrers i georeferenciació de 

dades estadístiques: l’any 2014 es va crear un grup de treball configurat amb 
tècnics de SITIBSA, Emergències, ATB i IBESTAT amb la finalitat de crear una 
llista de carrers únic de la comunitat autònoma (VUIB). A l’any 2018 SITIBSA ja 
ha desenvolupat una primera versió del VUIB i s’han començat a fer les 
primeres proves de qualitat de la georeferenciació amb dades de població 
resident del Padró de l’IBESTAT. 

 

En economia 
 
 Inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB (77 302 041): el desembre 

de 2016 es va firmar un conveni entre la UIB, l’Observatori de Treball de les 
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Illes Balears (OTIB) i l’IBESTAT per tal d’analitzar la inserció laboral al llarg de 4 
anys dels titulats universitaris de la UIB. Fruit d’aquest conveni, s’ha elaborat 
una taxa d’inserció laboral, a més d’altres indicadors d’adequació i 
característiques de la situació laboral, pels cursos 2012-2013 fins a 2016-2017. 
Aquesta informació s’actualitzarà anualment. 
 

 Renda municipal disponible de les llars (77 306 005): fruit d’un conveni entre el 
CES i l’IBESTAT s’ha publicat aquesta operació estadística amb l'objectiu 
principal d’oferir informació sobre el nivell de vida i el benestar de la població 
resident a les Illes Balears. S’han publicat les dades de 2012 a 2015 per a tots 
els municipis i illes que conformen les Balears i s’actualitzarà anualment. 

 
 Explotació de l’enquesta industrial d’empreses (77 203 014) i Explotació de 

l’enquesta anual de serveis (77 250 001): aquestes enquestes (realitzades per 
l’INE) han patit una sèrie de canvis a les edicions dels anys 2015 i 2016, els 
quals han implicat una reelaboració de la metodologia d’explotació que 
realitza l’IBESTAT per tal d’adequar-les a les necessitats de les illes. S’han 
publicat els resultats corresponents als dos anys esmentats. 

 
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 2018 per elaborar ambdues operacions 
estadístiques, la publicació de les quals s’espera que sigui en el primer 
semestre del 2019. 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 d’elaboració. 
 

 Enquesta insular de condicions de vida (77 306 004): l’objectiu principal 
d’aquesta operació és oferir dades de la taxa de risc de pobresa desagregades 
per illes. Les dades de base són les microdades de l’enquesta de Condicions de 
Vida de l’INE, representatives només pel conjunt de les illes, s’apliquen 
tècniques d’àrees petites prenent com informació auxiliar informació tributària 
de l’AEAT, dades del Padró d’habitants i d’Afiliats a la Seguretat Social. 
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 Índex Desenvolupament Humà de les Illes Balears (77 306 003): les Nacions 
Unides desenvoluparen una metodologia per calcular aquest índex per tal de 
mesurar el nivell de desenvolupament humà des d’una perspectiva més 
àmplia que l’econòmica. L’IBESTAT està treballant per aplicar aquesta 
metodologia a les Illes Balears per tal de disposar d’un indicador homogeni 
que permeti la comparabilitat internacional amb la resta de països i regions. 
Els treballs estan avançats i s’espera publicar durant el primer trimestre de 
2019. 

 
 Pressupost inicial, liquidat i Execució pressupostària del Consell de Mallorca: a 

l’any 2018 es va signar un conveni entre el Consell Insular de Mallorca, la 
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern i l’IBESTAT per 
tal de difondre les dades dels pressupost inicials i liquidats, així com de 
l’executat trimestralment, amb formats reutilitzables. Es va acordar, per tant, 
la difusió d’aquestes dades al web de l’IBESTAT.  
 

 Índex de pressió humana (IPH) per a Formentera i Eivissa (77 106 001): la 
publicació actual mensual de l’IPH ofereix dades de la càrrega demogràfica 
diària que suporten Mallorca, Menorca i les illes d’Eivissa i Formentera 
conjuntament. Al llarg de 2018 s’ha treballat per disposar i millorar la qualitat 
dels moviments de passatgers al port de La Savina, per tal de poder oferir la 
informació desagregada entre Eivissa i Formentera. Els treballs estan molt 
avançats i s’espera la publicació de resultats des de 2017 durant el primer 
semestre de 2019. 

 
 Flux de turistes a les Illes Balears (77 208 002) per Formentera i Eivissa: durant 

2018 s’ha estat enquestant mensualment a passatgers del port de La Savina i, 
a la vegada, s’ha estat adaptant la metodologia d’aquesta operació a la 
situació concreta de Formentera a on, a més a més dels turistes, els 
excursionistes juguen un paper fonamental. Fins ara les dades que s’ofereixen 
mensualment corresponen al conjunt de turistes que visiten les Pitiüses, no 
obstant això, la futura publicació inclourà dades trimestrals del nombre i 
característiques principals dels turistes que visiten Formentera (i Eivissa) així 
com dels excursionistes. La publicació de les dades es farà al llarg del primer 
semestre de 2019. 

 
 Estudi de la despesa turística a les Illes Balears (77 208 004) per Formentera i 

Eivissa: en el mateix sentit que l’operació anterior, s’estan realitzant enquestes 
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mensualment al port de La Savina per tal oferir dades desagregades per 
ambdues illes. Fins ara les dades que s’ofereixen mensualment corresponen al 
conjunt de turistes que visiten les Pitiüses, no obstant això la futura publicació 
inclourà dades trimestrals de la despesa realitzada pels turistes que visiten 
Formentera (i Eivissa) així com dels excursionistes. La publicació de les dades 
es farà al llarg del segon semestre de 2019. 
 

Actuacions en col·laboració amb altres organismes 
 

 Suport metodològic a l’AETIB per la posada en marxa d’una enquesta sobre els 
consums energètic i d’aigua dels allotjaments turístics de les Illes Balears: 
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. 

 
 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. 

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

 S’està dissenyant un nou producte amb la denominació d’”Illes en xifres”. 
 

 S’ha desenvolupat una aplicació per l’automatització de la càrrega a la Base de 
dades de l’IBESTAT. 

 
 S’ha iniciat una aplicació per a la normalització d’adreces postals de l’IBSALUT. 

 
 S’ha començat el redisseny de la pàgina d’inici del web de l’IBESTAT. 
 
 
 
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. 
 
Al llarg de 2018 s’han desenvolupat el disseny i el contingut de projectes 
relacionats amb la modificació de la pàgina d’inici de l’IBESTAT, així com el 
desenvolupament d’una eina que ofereix dades desagregades per illes, la qual es 
preveu fer operativa durant l’exercici de 2019. 
 
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. El nombre d'usuaris durant l'any 2018 
va augmentar un 17,9%. A més dels twits que es generen automàticament 
mitjançant missatges breus, s'han introduït twits acompanyats d'imatges, 
fonamental gràfics. 
 

 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. 
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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. S'han atès un total de 303 peticions, mantenint la línia de 
sol·licituds d'informació per aquesta via dels dos últims anys.  Els demandants 
principals d’informació han estat, prop de la meitat de les sol·licituds (47,8%), 
organismes públics, incloent la Universitat de les Illes Balears. El segon grup 
en importància numèrica ha estat el referit a les empreses privades i 
associacions empresarials (19,8%) i amb un percentatge semblant els 
particulars. La resta es reparteix entre estudiants, mitjans de comunicació i 
altre tipus d’usuaris amb percentatges inferiors al 10%.  El seguiment 
d’aquesta aplicació ha suposat un total de 102 hores de feina a l’any. 

 
Còmputs del seguiment de les interactuacions amb els usuaris segons diferents 
canals (a 31 de desembre de 2018) 
 
 

I. WEB DE L’IBESTAT 
 
 

Durant aquest període s’han registrat 71.199 visites al web 
d’IBESTAT. D’elles, 36.653 han estat visitants únics. En total s’han 
visitat 534.065 pàgines al llarg de 2018.    

II. GESTOR 
CONSULTES 
ESTADÍSTIQUES  
 

Respecte als temps de resposta, hem de destacar que més del 
89% s’han resolt en menys de quatre dies, en concret un 73%, 
reben la resposta en un dia. 

III. PERFIL TWITTER 
 

El perfil de l’IBESTAT ha assolit els 631 seguidors (particulars, 
institucionals, mitjans de comunicació, estudiants...). 
Des de la creació del perfil de l’IBESTAT, s’han generat 3.160  
tweets (darreres dades, notícies, esdeveniments). 

 
 
Relació amb els mitjans de comunicació 

 
 Notes de premsa: Durant l’any 2018 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),  les notes corresponents a l’Índex de pressió humana (IPH), a 
més de les notes mensuals de l'estadística de Flux de turistes amb destinació 
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principal a les Illes Balears (Frontur) i de l'estadística sobre la Despesa dels 
turistes amb destinació principal a les Illes Balears. 
 

 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  
 
Formació a les unitats estadístiques: 
 

 Organització i realització del curs “Introducció al tractament estadístic 
de registres administratius i al sistema estadístic balear“, dirigit al 
personal que realitzen activitat estadística del Consell de Mallorca amb 
l’objectiu de donar a conèixer el Sistema Estadístic de les Illes balears i 
impulsar la seva activitat, promoure l’ús correcte dels registres 
administratius amb finalitat estadístiques, aplicar criteris metodològics i 
facilitar la difusió de les dades obtingudes. El curs ha estat impartit per 
personal de l’IBESTAT.  

 
Assistència a jornades formatives i de debat: 
 

 Assistència i participació de l’IBESTAT a la 20ª edició de les “Jornadas de 
Estadística de las Comunidades Autónomas” (JECAS) que es varen dur a 
terme els dies 4 i 5 d’octubre a Logronyo (La Rioja). A les Jornades hi van 
assistir 9 tècnics de l’IBESTAT. La cap del Servei de Producció Estadística va 
formar part del Comitè Tècnic Institucional de les JECAS en representació 
de l’IBESTAT. 
 
L’IBESTAT va participar amb les següents ponències: 

 
 Estudio de la inserción laboral de los titulados desde una perspectiva 

administrativa, dins la Sessió de Estadísticas del Mercado Laboral. Ponent 
Patricia Tous Prieto cap de secció de l’IBESTAT. 
 

 FRONTUR Y EGATUR: estrategias aplicadas en Baleares para obtener 
estimaciones por islas, dins la Sesssió Estadísticas Sectoriales y a 
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Empresas. Ponents Joan Sendra Sánchez i Joan Seguí Julià, tècnics 
estadístics de l’IBESTAT. 

 
 Assistència al XXXI Seminari Internacional d’Estadística “Visualització i 

Difusió de Dades per a la Comunicació Estadística”, celebrat a Vitòria. 
 

 Assistència a les Jornades sobre “El futur de les estadístiques 
demogràfiques de l’INE i el Cens de Població de 2021”, celebrat a Madrid. 
 

Activitats formatives obertes a la ciutadania: 
 

 S’han dut a terme distintes visites de centres escolars, de Formació 
Professional, als quals se’ls ha donat una visió global de l’activitat 
estadística que du a terme l’IBESTAT i la comunitat autònoma. 
 

 S’ha iniciat un cicle de jornades divulgatives obertes al públic, en 
general, amb l’objectiu de donar a conèixer els principis metodològics de 
les principals operacions estadístiques que du a terme l’IBESTAT. La 
primera xerrada divulgativa va ser Flux de turistes a les Illes Balears 
(Frontur)   
 

En col·laboració amb l’EBAP: 
 

 Curs de formació sobre la realització d’enquestes. 
 
 
 
Coordinació i Planificació estadística 
 
 
Coordinació  

 
 Seguiment de l’activitat de les unitats estadístiques i control metodològic de 

les operacions estadístiques que tenen assumides, mitjançant reunions amb 
els coordinadors de les unitats estadístiques, així com amb responsables de 
les operacions estadístiques seleccionades.  

 
 Avaluació del Sistema Estadístics de les Illes Balears (SESTIB). Anàlisi i 

avaluació de les operacions de les unitats estadístiques amb l’objectiu de 



 
 

9 
 

realitzar un informe per unitat estadística amb les recomanacions i 
suggeriments que corresponguin. Val a dir que bona part de les observacions 
formulades ja han estat esmenades per part de les unitats corresponents. 

 
 S’ha dut a terme la creació de la unitat estadística del Consell Insular de 

Mallorca, i va incorporar 23 operacions al Programa de 2018. 
 

 S’han dut a terme gestions amb els consells insulars d’Eivissa i de Formentera 
per propiciar la creació de la seva corresponent unitat estadística i la 
designació de les operacions insulars pertinents. El mes de novembre de 2018 
es va crear la Unitat estadística del Consell de Formentera. 

 
 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 (Revisió permanent).  
 

 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 14 sol·licituds d’informació estadística per part dels usuaris, 
corresponents a operacions del SESTIB. 

 

Planificació i seguiment 
 

 Control de l’execució del Programa anual d’estadística 2017, amb la 
corresponent redacció de la Memòria que fou tramesa al Parlament de les Illes 
Balears. Aquestes dades també han estat lliurades als membres del Consell 
Rector, la Comissió Assessora d’Estadística, així com als responsables de les 
unitats estadístiques.  
 
Resum de la Memòria tramesa al Parlament, execució Programa 2017. 
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Unitat estadística Oper. Fetes Difoses 
11. Conselleria de Presidència 6 6 6 
12. Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme  5 3 3 
13. Conselleria d’Educació i Universitat 3 3 3 
14. Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques 11 11 11 
15. Conselleria Medi Ambient, Agricultura i Pesca 38 38 26 
17. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació 23 23 23 
18. Conselleria de Salut 11 11 10 
19. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria 24 24 24 
25. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat 17 13 13 
26. Conselleria de Cultura, Participació i Esports  3 3 3 
77. Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 61 51 50 
32. Consell Insular de Menorca 6 6 6 

Total operacions estadístiques  
208 192 

92,3%* 
178 

94,7%** 
Unitat estadística Oper. Fetes Difoses 
 
*   Calculat sobre el total de les operacions.  
** El nivell de difusió es calcula sobre les que es duen a terme i la difusió està prevista. 

 
 Tramitació i aprovació de la proposta de Pla quadriennal d’estadística 2018-

2021, que fou aprovat pel Decret 40/2018, de 23 de novembre. Aquest Pla 
inclou un total de 268 operacions estadístiques repartides de la següent 
manera: 
 

Unitat estadístiques  Operacions 
11. Conselleria de Presidència 9 
12. Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme  6 
13. Conselleria d’Educació i Universitat 9 
14. Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques 15 
15. Conselleria Medi Ambient, Agricultura i Pesca 34 
17. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació 26 
18. Conselleria de Salut 16 
19. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria 28 
25. Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat 20 
26. Conselleria de Cultura, Participació i Esports 7 
77. Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 69 
32. Consell Insular de Mallorca 23 
32. Consell Insular de Menorca 6 
Total operacions estadístiques  268 
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 Confecció de la proposta del Programa anual d’estadística per a l’exercici 

de 2019, amb la distribució d’operacions per unitat estadística, i la 
corresponent actualització del Pla. 
 

Relació evolutiva del nombre d’operacions per unitat estadística: 
 

Unitat estadística 
Opera 
2018 

Opera 
2019 

Balanç 
* 

Noves* 
Decauen

* 
PLA 

estadístic 
11. Conselleria de Presidència 8 9 +1 1  10 
12. Conselleria d’Innovació, 
Recerca i Turisme  

5 6 +1 1  6 

13. Conselleria d’Educació i 
Universitat 

3 3    9 

14. Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques 

13 15 +2 2  15 

15. Conselleria Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca 

34 34    34 

17. Conselleria de Serveis 
Socials i Cooperació 

25 26 +1 1  26 

18. Conselleria de Salut 13 17 +4 4  19 
19. Conselleria de Treball, 
Comerç i Indústria 

26 28 +2 2  29 

25. Conselleria de Territori, 
Energia i Mobilitat 

18 17 -1  1 20 

26. Conselleria de Cultura, 
Participació i Esports 

3 3    7 

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

64 65 +1 3 2 69 

31. Consell de Mallorca 23 22 -1  1 23 
32. Consell de Menorca 6 6    6 
34. Consell de Formentera  3 +3 3  3 
Total 
operacions estadístiques  

241 254 +13 17 4 276 

 
(*) Respecte del Programa 2018. 

 
 Confecció de la proposta del Pla d’activitats de l’IBESTAT de 2018. 
 
Convenis i acords de col·laboració 
 
Durant aquest període de temps s’han formalitzat els següents convenis de 
col·laboració: 
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 Conveni de col·laboració entre el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-
SALUT) i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a la 
transferència de dades corresponents a les zones bàsiques de salut (ZBS). 
 

 Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l’Institut d’Estadística de 
les Illes Balears (IBESTAT) per a l’execució, difusió i compartició 
d’estadístiques i altra informació de caràcter pressupostari. 
 

 Conveni de col·laboració entre el Consell Econòmic i Social de les Illes 
Balears (CES) i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per al 
disseny tècnic de l’operació estadística referent a l’obtenció de la Renda 
bruta disponible de les llars per municipi. 

 
Protocols de col·laboració amb els col·legis professionals i mútues  

 Protocol de cessió de dades amb les mútues per a l’execució de l’operació 
estadística oficial 77302041 Inserció laboral dels titulats universitaris de la 
UIB. 

 
 
 Administració General 
 
L’administració general de l’IBESTAT es divideix en els següents apartats: 
 
Gestió de personal 

 
 Dotació de llocs de feina als pressuposts de 2019: 

 
- 1 cap de secció (estadístiques turístiques) 
- 2 tècnics estadístics superiors (1 Producció + 1 Difusió) 
 

 Creació d’un borsí de mèrits d’estadístics, a instàncies de l’IBESTAT, atès 
que el que s’havia constituït arran de les anteriors oposicions estava 
exhaurit, fet que impossibilitava cobrir els llocs de feina existents.  
 

 A petició de l’IBESTAT, l’oferta d’ocupació pública de la Comunitat 
Autònoma per a l’any 2018, contempla tres places de l’especialitat de tècnic 
superior d’estadística. 
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Personal vinculat a la Relació de llocs de feina RLT: 
 

 S’ha cobert la plaça de cap de secció de demografia i socials, mitjançant 
comissió de serveis. 
 

 S’han cobert dos lloc base d’estadístic superior que es trobaven vacants. 
 

 S’ha cobert una plaça de Tècnic de grau mitjà de l’especialitat d’informàtica, 
adscrita al Servei d’Assistència Tècnica i Computacional. 
 

 S’ha assignat a l’RLT de l’IBESTAT un auxiliar que estava cedit per part de la 
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. 
 

Llocs de feina vinculats a projectes d’inversió: 
 

 Projecte d’inversió del Marc Input Output, han finalitzat els dos 
interinatges que s’hi associaven. 
 

 Projecte d’inversió corresponent al Registre de població, s’han incorporat 
dos tècnics estadístics dels tres previstos. El tercer s’ha incorporat el gener 
de 2019. 
 

 Projecte d’inversió de Georeferenciació, s’ha incorporat un tècnic facultatiu 
superior informàtic, restant-ne pendents un tècnic de grau mitjà de 
l’especialitat d’informàtica (per manca de constitució de la borsa d’interins) 
i d’un auxiliar administratiu que ho farà quan correspongui d’acord amb 
l’execució de les tasques previstes. 
 

Reassignacions: 
 

 S’ha reassignat una plaça de cap de secció, inicialment vinculada al Servei 
de Producció Estadística, per atendre les necessitats estructurals del Servei 
de Coordinació i Planificació Estadística.  

 
Gestió de contractes 
 
Les inversions que s’han imputat al Capítol 6 són els següents: 
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 Contracte menor amb SAS INSTITUTE, SA per tal d’accedir a la llicència del 

programari que permet l’explotació de les dades estadístiques de 
l’IBESTAT, corresponent a l’exercici de 2018. L’import d’aquest contracte 
ascendeix a 18.108,86 euros. 
 

 Contracte d’ampliació de mostra de FRONTUR i EGATUR amb GRAFONET, 
SL, INVESTIGACIÓN MÁRKETING E INFORMÁTICA, SL UTE, per un import de 
154.123,50 euros per a l’any 2018 i 109.656,50 euros per a l’any 2019. 
Aquesta contractació permet dur a terme les operacions estadístiques 
referents al trànsit de turistes i la despesa turística desagregada a nivell 
d’illes. 
 

 Contracte menor per desenvolupar una aplicació informàtica que dugui a 
terme la normalització d’adreces postals, amb TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN DEL NORTE, SL, per un import de 
17.954,28 euros. 
 

 Contracte negociat sense publicitat del disseny, desenvolupament 
metodològic i elaboració d’estimacions de la taxa de risc de pobresa per 
illes, aplicant tècniques d’estimació en àrees petites, amb la UNIVERSITAT 
CARLOS III de Madrid, per un import de 19.360,00 euros. 
 

 Contracte menor per a l’adquisició de diferent material informàtic amb 
l’empresa SERVICI BALEAR DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ /IT, 
ordinadors, pantalles, telèfons, etc. per un import de 9.254,71 euros. 
 

 Adquisició de mobiliari d’oficina (4 taules, 4 caixoneres i 5 cadires), a 
l’empresa OFFICE DESSING MALLORCA SL, per un import de 2.103,73 
euros. 
 

 Adquisició d’una fotocopiadora a CANON SA, per un import de 2.246,25 
euros. 
 

Així mateix, pel que fa al Capítol 2 s’han dut a terme els contractes corresponents 
a la despesa corrent, d’entre els quals cal esmentar: 
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 Contractació amb VIAJES EL CONTE INGLÉS SA (derivat de l’Acord Marc de 
la CAIB per a la contractació centralitzada del serveis d’agència de viatges) 
per un import de 3.500,00 euros (2.000,00 euros corresponent a l’exercici 
de 2018 i 1.500,00 al de 2019). 
 

Tot això, a més, de les despeses referents al subministrament d’energia elèctrica, 
aigua i clavegueram, neteja, components informàtics i material d’oficina, etc. 


