Núm. 156
Secció I. Disposicions generals

11 de novembre de 2021
Pàg. 906

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Modificació Transitòria Ordenança d'expedició carnet abonat d'esports

44865

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Aprovació definitiva del Reglament municipal regulador dels premis i condecoracions de la
Policia Local de Calvià

44866

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Aprovació definitiva modificació crèdit 06/2021

44871

AJUNTAMENT D'INCA

Aprovació definitiva de la modificació de les bases i estatuts d'actuació corresponents a la
Junta de Compensació del Sector 1 de sòl urbanitzable (nou polígon de serveis, industrial i
tecnològic)

44873

AJUNTAMENT DE FELANITX
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/156/sumari/11478

Aprovació definitiva modificació de crèdit per suplement de crèdit

44888

AJUNTAMENT DE PORRERES

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits n. 3/2021, en la modalitat de
crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

44889

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprovació definitiva de l’expedient 4570/2021 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del
superàvit pressupostari - Exp. 015-2021 Crèdit extraordinari

44890

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 8/2021 amb la modalitat de transferència 44891
de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 327/2021 de 4 de novembre,
relatiu al canvi de representant de la Comissió Tècnica Assessora en matèria de Patrimoni
Històric
Decret de la presidenta del Consell Insular de Menorca núm. 329/2021 de 4 de novembre,
relatiu al canvi de representant suplent del Grup Unides Podem en la Comissió Tècnica
Assessora en matèria d’Urbanisme i Ordenació del Territori

44892

44893

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Resolució de Batlia núm. 2021-1088 de l'Ajuntament de Bunyola per la qual s'ha dictat el
cessament de personal eventual
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44894

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Cessament i nomenament òrgan
directiu de l’Ajuntament de Palma

44895

Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de
44896
l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears
(IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per a
la contractació d’una persona graduada en Ciències de la Salut per al projecte «Estudio fase III
aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a
azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a
quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097»
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de rectificació d’errades de
la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la
convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de
valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de
novembre de 2021)

44903

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/156/sumari/11478

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 08 de novembre de 2021
per la qual es convoca un procediment especial de selecció per constituir les borses generals per
a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup tècnic de la
funció administrativa
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de novembre de 2021
per la qual es convoca un procediment especial de selecció per constituir les borses generals per
a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup de gestió de
la funció administrativa
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de novembre de 2021
per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de grup de
l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan, de la plantilla orgànica
autoritzada d’atenció primària de l’Àrea de Salut de Menorca
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 de novembre de 2021
per la qual es modifica la relació de persones que integren el tribunal qualificador designat per
al concurs oposició convocat per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria
de terapeuta ocupacional
Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de
2 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de
lliure designació, de Cap de Secció de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari Son Espases

44906

44918

44929

44936

44938

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució d'aprovació de convocatòria de comissió de serveis CS90/2021 cap de Servei
d'Inclusió Social de l'IMAS

44940

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Constitució d'una borsa de treball de la plaça de Secretari/ària de l’Ajuntament d’Algaida

44944

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria d'oficial llanterner, funcionari 44945
de carrera
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Bases i convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de lliure designació, d'un lloc de
feina de secretari/a personal de l'Alcaldia

44946

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Convocatòria concurs-oposició pel
torn lliure d’educador/a social de l’Ajuntament de Palma

44948

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'acorda la
concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a un membre del cos de policia local
de Sant Lluís

44958

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general
44960
del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la pròrroga de la cessió d'ús
gratuïta i temporal de part de l’immoble ubicat al carrer de Francesc Salvà, s/n, es Pont d’Inca,
anomenat Centre de menors Es Pinaret i de l’immoble ubicat al carrer de Gabriel Llabrés, núm.
16, de Palma, anomenat Centre de menors Es Fusteret (Exp. SP 143/2021)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/156/sumari/11478

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la
inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni
col·lectiu del personal laboral de l’entitat Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament
de Palma (PalmaActiva) i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de
conveni 07100700012021)
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la
inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans
d’igualtat de les Illes Balears, i la publicació de l'Acta de la Comissió paritària del Conveni
col·lectiu per al personal laboral de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, de 27 de juliol de 2021 (codi de conveni
07100532012018)
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la
inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni
col·lectiu de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA per al personal del centre
de treball de Ciutadella i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de
conveni 07001781011995)
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la
inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acord
d’ampliació del termini d’ultraactivitat del Conveni col·lectiu de l’empresa Unidad Editorial
Ediciones Locales, SL i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de
conveni 07001152011988)
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la
Resolució de 3 d'agost de 2021 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a
l'any 2022, en l'àmbit de les Illes Balears
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’admet el dipòsit de
la modificació dels estatuts de l’organització sindical anomenada Sindicat de Treballadores i
Treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears, en sigles STEI INTERSINDICAL (codi de
dipòsit 07000107)
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44963

45034

45038

45070

45072

45073

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 4 de novembre de 2021, 45075
per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes dels
ensenyaments d’idiomes de règim especial a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de novembre de 2021
45079
per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament
privat concertat per al curs 2021/2022
CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual se sotmet a
informació pública l’Avantprojecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes
Balears
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es modifica la
convocatòria d’ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l’illa
de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic
2020-2021
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en relació amb les sol·licituds
presentades en la convocatòria de subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció
exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del
patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2021

45081

45083

45085

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/156/sumari/11478

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge a proposta del director general d’Habitatge i
45088
Arquitectura per denegar les ajudes per adequar cambres de bany d’habitatges amb persones
majors o persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda, residents, per a millorar
l’accessiblitat, a les persones sol·licitants que figuren a l’annex, per exhauriment del crèdit
pressupostari
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es rectifica una errada detectada en 45091
els annexes 4, 5 i 6 de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 22 d’octubre de
2021, per la qual s’aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per
carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu
que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la
seva activitat, publicada en el BOIB núm. 146 de 26 d’octubre de 2021
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’amplia el termini per presentar les 45093
sol·licituds corresponents a la Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven
les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges,
en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal
d'Habitatge 2018-2021
SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació 45095
de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de
subvencions en concepte de beques de la convocatòria informativa de beques formatives
dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que estiguin matriculats als cursos de
segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA), per al període
2020-2021
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual 45097
s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la
convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per concedir beques per a l'estudi, del programa de
segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el
SNGJ, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació
Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, que hagin cursat 2n, 3r

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

o 4t d'ESPA en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears durant el període
2020-2021
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de data 5 de novembre de 2021, en
45099
relació amb l’aprovació de l’ampliació de crèdit de la convocatòria d’ajudes a estudiants de
l’illa d’Eivissa, curs 2020-2021, vinculada al Conveni de col·laboració entre l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa, per a la convocatòria i
concessió d’ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l’illa d’Eivissa que
cursin estudis universitaris de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2020-2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Decret de reestructuració de l’equip de Govern del Consell Insular de Formentera a partir de la
renúncia del Sr. Antonio Jesús Sanz Igual i la incorporació del Sr. Antonio Tur Serra

45102

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/156/sumari/11478

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 27 d’octubre de 2021
de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes d’octubre de 2021
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 27 d’octubre de 2021
de concessió d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes d’octubre de
2021
Resolució de la Presidència de l’institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 4 de novembre
de 2021 mitjançant la qual es convoca la consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament
d’ajudes d’urgència social de suport a la inserció social del Consell Insular de Mallorca
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 29 d’octubre
2021, relativa a l’extinció de les ajudes per al mes de setembre de 2021, en concepte
d’atorgament de la prestació econòmica d’urgència social, modalitat emergència, en el marc
del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes
Balears
Proposta d’acord del president de l’IMAS relatiu a l’aprovació pel Ple del Consell de Mallorca
d’un text refós de la Relació de Llocs de Feina (Expedient administratiu núm. 9/2021) de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 14 d’octubre de 2021 relatiu a l’aprovació de
l’expedient administratiu núm. 8/2021 de modificació de la Relació de Llocs de Feina de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

45105
45108

45112

45116

45121

45149

SINDICATURA DE COMPTES

Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 8 de novembre
de 2021, per la qual es publica el resultat de la fiscalització de l'Informe 189/2021 dels
comptes anuals de la Fundació Teatre Principal de Palma corresponent a l'exercici 2018
Resolució del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, de 8 de novembre
de 2021, per la qual es publica el resultat de la fiscalització de l'Informe 190/2021 dels
comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019

45160

45162

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Substitució del batle del 10 al 12 de novembre de 2021

45164

AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

Convocatòria d’ajuts a l’estudi de l’ajuntament de Banyalbufar per al curs 2021/2022

45165

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Convocatòria de subvencions per a activitats de promoció de l’economia local i ajudes
destinades a associacions empresarials per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic de la
covid-19
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45170

Convocatòria de subvencions per a activitats de promoció de l’economia local i ajudes
destinades a associacions empresarials per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic de la
covid-19

45178

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Esmenar errada a Edicte 10510, BOIB 141, relatiu a l'aprovació del Model i política de gestió
de documents i expedients electrònics de l'Ajuntament de Calvià

45187

AJUNTAMENT DE CONSELL

Delegació de totes les funcions i competències inherents a la Batlia

45188

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Resolució núm. 2021-9161 de data 09-11-2021, autorització circulació de l'Àrea de la Marina, 45189
des del 10 de novembre de 2021, fins el 30 d'abril de 2022
Declararació del barri de «Es Puig des Molins» àrea de circulació restringida
45190
AJUNTAMENT DE PALMA

Participació Ciutadana - Modificació decret instrucció artistes al carrer
Departament de Mobilitat. Secció de circulació. Negociat ORA-ACIRE. Decret de renovació
dels distintius per a residents d’ORA per l’any 2022.
Secretaria de la Junta de Govern.- Modificació núm. 3 del Pla Normatiu municipal de 2021

45191
45194
45196

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Convocatòria d'ajudes prevenció incendis 2021

45197

Secció V. Anuncis
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/156/sumari/11478

Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació Pública de l'expedient 2021/02179E relatiu al projecte de finalització d'obres
45203
d'urbanització, unitat d'actuació 44 Santa Bárbara, al terme municipal de Ciutadella, a zona
de policia
Informació Pública de l'expedient 1325/2020 relativa a la reconstrucció de mur de marès,
45204
tancament metal·lic i reparacions de teulat, al polígon 11, parcel·la 1 i 2, en el terme municipal
de Manacor, a zona de policia
Informació Pública de l'expedient 5367/2019 relativa a la reconstrucció de tancament de
45205
marès i pedra amb reixeta, polígon 2, parcel·la 52, al terme municipal de Sant Llorenç des
Cardassar, a zona de policia
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de novembre de 2021 per la 45206
qual s'amplia el termini per a presentar les sol·licituds corresponents a l'Ordre del conseller de
Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes
de l'any 2021 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març,
pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RDS1 de data 2 de
novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, per la qual es convoquen les
ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per
l’any 2021
Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RDS2 de data 2 de
novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

45207

45210

Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de enero de 2021, per la qual es convoquen les
ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per
l’any 2021
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 190 de data 18 d’octubre de 45213
2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a
inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 304 de data 18 d’octubre de 45216
2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a
inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019
INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

Informació pública de l’aprovació de les bases per a l’adjudicació d’habitatges propietat de
l’IBAVI a totes les Illes Balears, en règim de lloguer, a persones menors de 35 anys

45219

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
45260
2020/00002030A
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
45261
2020/00013687H
Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de novembre de 2021 del
45262
preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i
obertura del període voluntari de cobrament
AJUNTAMENT D'ANDRATX
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/156/sumari/11478

Modificació de crèdits 09/2021 de transferències de crèdits

45263

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones
majors. Exp. 2021/4897
Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la taxa reguladora per la presetació dels serveis
de l’Escola de Música. Exp. 2021/4928

45265
45266

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Expedient de partió parcial de la finca Galatzó entre les fites m3 i m4 identificades en l'acta de 45267
1954 de l'institut geogràfic i cadastral que afecta a les parcel·les 236 (Ca'n Rovellat) i 435 (Son
Perdiu) veïnes de Galilea, terme municipal de Puigpunyent
AJUNTAMENT DE CONSELL

Aprovació del projecte “Reforma de la pavimentació de la Plaça des Pou”

45268

AJUNTAMENT D'ESCORCA

Aprovació avaluació ambiental estratègica ordinària Urb. son Massip i sa Calobra

45269

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Exposició al públic del Padró de Recaptació de la taxa de sepultures i exaccions diverses

45270

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis relatius a 45271
la recollida i el tractament dels residus sòlids urbans
AJUNTAMENT DE MANACOR

Expedient modificació pressupostària CE i SC 05/21
Aprovació inicial pressupost general Ajuntament de Manacor 2022

45272
45273

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Aprovació i modificació d'ordenances fiscals

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

45274

Aprovació i modificació de taxes
Aprovació i modificació de taxes
Aprovació i modificació de taxes
Aprovació inicial modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 4/21
Aprovació inicial modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 5/21 per a inversió
financerament sostenible i modificació de l’annex d’inversions del pressupost 2021

45275
45276
45277
45278
45279

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Notificació tercers interessats
45280
interposició recurs contenciós administratiu, Procediment Abreujat 305/2021 Jutjat contenciós
administratiu núm. 1 contra el decret núm. 4622 de data 12-03-2021 mitjançant la qual es
desestima el recurs d'alçada presentat pel Sr. Mesquida contra la resolució del tribunal
qualificador de les proves selectives de 101 places de Policia Local de l'Ajuntament de Palma
AJUNTAMENT DE PORRERES

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l'Impost
sobre Béns Immobles

45281

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Aprovació inicial projecte d'urbanització (actualització) de Binissafúller Roters - Sector IV

45282

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Aprovació inicial de la modificació pressupostària consistent en una transferència de crèdit.
Expedient 8398/2021
Aprovació inicial del reglament regulador del complement de carrera professional de
l'Ajuntament de Sóller

45283
45284

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/156/sumari/11478

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Extracte de la convocatòria del procediment de concessió d’ajudes per pal·liar els efectes de la
Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Son Servera
Extracte de la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes individualitzades per a
esportistes federats per a la temporada 2021-2022
Extracte de la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes per a l'inici de curs dirigida
a l'alumnat empadronat en el municipi de Son Servera i escolaritzat en el curs 2021-2022, en
educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat,
formació professional o universitat
Extracte de la convocatòria del procediment de concessió d'ajudes individualitzades per a la
matrícula de l'escola municipal de música, dansa i teatre de l’ajuntament de son servera per el
curs acadèmic 2021-2022
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45285
45287
45289

45291

