Núm. 167
Secció I. Disposicions generals

4 de desembre de 2021
Pàg. 973

CONSELL DE GOVERN

Decret 47/2021, de 3 de desembre, pel qual es creen i regulen la Comissió Interdepartamental
de Govern Obert, la Comissió Tècnica de Transparència i la Comissió Tècnica de Dades
Obertes

48630

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica

48640

AJUNTAMENT DE COSTITX

Modificació puntual definitiva de les NNSS per a la delimitació del Punt Verd de Costitx

48645

AJUNTAMENT DE PALMA

Reglament dels serveis d’atenció domiciliària de l’Ajuntament de Palma

48647

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/167/sumari/11489

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Aprovació definitiva 15a Modificació de crèdit: Transferència de crèdits diferent àrea de
despesa

48663

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 19/2021

48664

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns immobles
Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres

48665
48670

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics i de
48673
companyia; de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de la via; de l’Ordenança municipal
de neteja viària; de l’Ordenança municipal de regulació de l’execució d’obres i del depòsit de
material per a la construcció a la via pública; de l’Ordenança municipal de policia i bon govern
i del Reglament municipal regulador de la venda ambulant en el terme de Santa Margalida
Reglament regulador de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Santa Margalida
48678
Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova definitivament la
48692
modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a les entrades de vehicles a través
de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició
d'estacionament carrega o descarrega de mercaderies de qualsevol classe (BOIB Núm. 107 de
dia 19-07-2005)
AJUNTAMENT DE SÓLLER

Aprovació definitiva de l'expedient 8398/2021 de modificació de crèdits en la modalitat de
transferència de crèdit

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

48695

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

Acord del Consell de Govern de 3 de desembre de 2021 pel qual es dona per assabentat del
nomenament i cessament dels òrgans unipersonals de direcció de la Gerència d'Atenció
d'Urgències 061 del Servei de Salut de les Illes Balears

48696

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
INSTITUT BALEAR DE LA DONA

Resolució de la presidenta del Consell Rector de l'Institut Balear de la Dona, de 2 de desembre 48697
de 2021, per la qual se'n renoven els vocals representants del Consell de Formentera
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Nomenament de personal eventual

48698

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter
48699
ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu als nomenaments del Consell Científic de l’Agència
Menorca Resera de Biosfera (Exp. 03125-2019-000005)
Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter
48700
ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu als nomenaments del Consell Social de l’Agència
Menorca Resera de Biosfera (Exp. 03125-2019-000003)
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/167/sumari/11489

Nomenament Funcionari/ària de carrera

48702

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Nomenament de personal eventual

48703

Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la 48704
qual es convoca el lloc de treball cap del Servei de Corporacions Locals (F01140135), adscrit a
la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local, mitjançant el sistema de
comissió de serveis de caràcter voluntari
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la
48707
convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador
de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport
instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones
amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Resolució de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública d’1 de desembre del 48737
2021 per la qual s'aprova l'adjudicació de places del curs bàsic de capacitació per accedir a la
categoria de policia per a l'any 2021 a l'illa d'Eivissa
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de novembre de 2021 48740
per la qual es nomenen assessors especialistes per col·laborar amb el Tribunal Qualificador de
les proves selectives d’accés al curs de capacitació en relació amb el procediment extraordinari
per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la
categoria de policia
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SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera de 30 de novembre
de 2021 per la qual s’aprova la correcció d’errades i es rectifica la Resolució de 25 de novembre
de 2021 d’adjudicació, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de Cap de Servei
de Recursos Humans de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de
Hospitalització UH0N (Neurocirurgia, maxil·lofacial, ORL)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de
Hospitalització Medicina Interna-Pluripatològics (UH3N)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de
Hospitalització UH3M (Pneumologia, C. Toràcica)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de
Hospitalització Digestiu (UH2M)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de
Traumatologia (UH1P)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat d’Hospitalització
UH1O (Oncologia)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Pediatria i
Oncologia Pediàtrica (UH1D)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Gestió de
Mostres (UGM) i estàndards de normalització
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Psicogeriàtric
(Hospital Psiquiàtric)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Medicina
Intensiva Adults (MIVA)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Guardia (Torn
fix de nit)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Farmàcia
(FAR)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Conva B
(Hospital General)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Urgències Adults
(URGA)
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel
procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat Activitat
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48743

48744

48745

48746

48747

48748

48749

48750

48751

48752

48753

48754

48755

48756

48757

48758

Ambulatòria Hospital General
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 15 de novembre de 2021,
relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases de l’oposició per promoció interna per
reclassificació dels Auxiliars d’Infermeria i Auxiliars Cuidadors funcionaris carrera del CIM

48759

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del Rector de la Universitat de les Illes Balears del dia 24 de novembre de 2021 per la 48771
qual es convoca un concurs de mèrits per constituir una borsa extraordinària de treball per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, llocs de treball vacants d’aquesta universitat
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Bases del procediment selectiu per constituir una borsa de treball de persones aspirants a ser
nomenades interinament, funcionàries de l’escala d’administració general, subescala
administrativa (subgrup C1), si procedís, en cas de necessitats urgents i inajornables de
prestació de serveis administratius a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, pel sistema de
concurs-oposició

48777

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure per 48789
cobrir tres places d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports (taxa de reposició), oferta d'ocupació
pública de l'any 2020
Esmenar l'errada material observada al decret del regidor d’Hisenda, Innovació i Funció
48799
Pública, núm. 19.650, de data 19 d’octubre de 2021 de la Llista definitiva de les persones
integrants del borsí d'oposició de Treballador Familiar
AJUNTAMENT DE POLLENÇA
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/167/sumari/11489

Rectificació Bases Específiques per cobrir una plaça de Tècnic d'Administració General

48800

AJUNTAMENT DE SELVA

Acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Selva per la qual s'aproven les bases i la
convocatòria per a la provisió de 2 places de la categoria de Policia Local de Selva pel sistema
de mobilitat

48801

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021 pel qual s’estableixen mesures
48812
temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en funció del
nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats com a mesures temporals i excepcionals per
raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19
Acord del Consell de Govern de 3 de desembre de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta 48823
sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de
Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l’Acord del
Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per 48846
la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment
d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense
ànim de lucre, empreses i associacions empresarials
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per 48849
la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions
per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de
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Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la
quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de
suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

48855

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports relativa a la renovació del concert social del
servei residencial per a persones grans en situació de dependència, signat amb l’entitat
Fundación Ignacio Wallis, en data 16 de juny de 2018 i la seva ampliació el 24 de maig de 2019
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria
d’ajuts als esportistes i als clubs de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la
Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents
calendaris oficials
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria
d’ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per
facilitar-los el transport del material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la
Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents
calendaris federatius
Resolució de concessió de subvencions 29/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera
d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes
i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes
Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials
(BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

48857

48859

48861

48863

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/167/sumari/11489

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 25 de novembre de 2021 per la 48866
qual s’autoritza el canvi de modalitat presencial a modalitat d’alternança dual, de dues unitats
del títol de tècnic en Gestió Administrativa (ADG21) impartit al centre privat concertat de
Formació Professional i Batxillerat Sant Josep Obrer I, de Palma
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 26
48869
d’octubre de 2021 per la qual s’aproven les instruccions relatives a les característiques, els
requisits, les condicions d’avaluació i el procediment per a l’homologació dels programes de
formació que poden presentar els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva
autonomia pedagògica en la modalitat d’experiència formativa
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual se sotmet al tràmit d’informació 48873
pública i audiència l’avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les activitats
subjectes a autorització ambiental integrada
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del secretari general per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta 48874
del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la quarta concessió
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
INSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es
48878
concedeixen les subvencions en relació amb la convocatòria de subvencions per donar suport a
la promoció exterior de projectes audiovisuals per a l’any 2021
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FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 16 de
novembre de 2021, per la qual es convoquen ajudes de minimis, per a l’any 2021, per a
inversions als escorxadors

48883

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i
48884
president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la
despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 2a concessió, i denegació de
beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a
persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions
formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació 48886
de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i
es proposa el pagament de la 2a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB
JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes
de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant
el període 2020-2022
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CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i
48945
Joventut de correcció de la Resolució núm. 2021000300, de data 24 de novembre de 2021
Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i
48947
Joventut sobre la Convocatòria d’ajudes econòmiques per a entitats juvenils sense ànim de
lucre, escoles de temps lliure infantil i juvenil, clubs nàutics i per a l’organització de concerts i/o
esdeveniments musicals adreçats als joves, durant els anys 2020 i 2021, dins l’àmbit territorial
de l’illa d’Eivissa
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Nomenaments de representants del Consell Insular de Formentera a òrgans d’altres
administracions públiques
Atorgament ajuts econòmics per participar en el programa de reutilització de llibres de text i
material didàctic i/o en el programa de digitalització pel curs 2020-2021
Atorgament ajuts econòmics per a l’adquisició d’equips informàtics per a pal·liar els efectes
negatius de la crisi sanitària i econòmica derivada de la Covid-19

48950
48956
48959

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Resolució del conseller executiu de Mobilitat i Infraestructures per la qual s’aprova la
convocatòria 2022 i les bases per obtenir l’acreditació professional de personal d’admissió i
control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives de les Illes Balears

48961

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 20 d’octubre
48980
de 2021, per la qual s’adjudica el concert social d'urgència del servei d’habitatge supervisat per
a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic, inclòs a la xarxa pública de serveis
per a persones amb discapacitat de Mallorca
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 30 de
49048
novembre de 2021, per la qual s’encomana la gestió al Consell Insular de Mallorca de
l’expedient de contractació per a la subscripció de una nova plataforma ofimàtica i de correu
electrònic
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 30 de
49050
novembre de 2021, per la qual s’encomana la gestió de l’expedient de contractació del servei
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d'inserció publicitària de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials al Consell de Mallorca
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Resolució de concessió del segon grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi d’Alcudia, per pal·liar els efectes de la Covid-19
Resolució de concessió del segon grup de pagament de la III Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de Palma per pal·liar els efectes de la Covid-19
Proposta de resolució de concessió de la convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat
del sector audiovisual per a la promoció turística de Mallorca

49052

49055

49061

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 354/2021 de 29 de novembre,
relatiu a la designació de presidència en funcions per absència de la titular
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu a
la concessió d’ajuts a les confraries de pescadors 2021 (exp. 3012-2021-000001)

49064
49065

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del Rectorat del dia 23 de novembre de 2021 per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació 49067
pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2021
AJUNTAMENT D'ALARÓ

Codi de bones pràctiques urbanístiques

49069

AJUNTAMENT DE CALVIÀ
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Convocatòria extraordinària d'ajuts directes al sector productiu per pal·liar les conseqüències
de la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19

49072

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Delegació funcions de batlia

49088

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Designació de batlessa accidental

49089

AJUNTAMENT DE PALMA

Decret prestació de serveis modalitat teletreball novembre 2021
Registre de Personal. MF-733. Creació i supressió llocs de feina al Departament de Mobilitat
Registre de Personal. MF-746. Creació nous llocs Oficina Fons Europeus i Subvencions
Registre de Personal. MF-738, 739 i 740. Creació expansions i llocs de treball Àrea Model de
Ciutat
Registre de Personal. MF-745. Modificació lloc de feina i funcions de Cap de Servei Tramitació
de Llicències d’Activitats

49090
49094
49096
49098
49102

AJUNTAMENT DE PORRERES

Convocatòria i les bases reguladores de subvencions en matèria de transport escolar pel curs
escolar 2021/2022

49106

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Delegació de competències
Aprovació de preus públics del Servei de Nadal 2021/2022

49112
49113

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

II Convocatòria d’ajuts directes a persones físiques i jurídiques que tinguin establiment obert al 49114
públic o desenvolupin la seva activitat en elterme de Santa Margalida, que s’hagin vist afectat
per la crisi econòmica derivada de la crisisSanitària provocada per la COVID-19
Acord de Ple de data 25/11/2021 per la qual es convoquen subvencions en matèria
49121

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

de projectes i activitats de desenvolupament i cooperació amb països del Tercer Món per a
l'any 2021, pel procediment de concurrència competitiva
AJUNTAMENT DE SES SALINES

Resolució d'atorgament d'ajuts al transport escolar 2021-2022
Resolució d'atorgament de beques esportives 2021-2022
Resolució d'atorgament de beques per a l'estudi 2021-2022

49127
49129
49131

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Acord de concessió directa i a fons perdut d’ajudes al sector de la restauració amb motiu de la
suspensió de la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la COVID-19, per import
equivalent a la taxa pel servei de recollida o eliminació de fems i residus sòlids urbans

49135

Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE PALMA
INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Devolució de garanties definitives

49138

Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Tràmit d’informació pública del Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla Especial de Protecció 49139
Civil enfront d’Emergències Radiològiques a les Illes Balears
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/167/sumari/11489

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Anunci mitjançant el qual es fan públiques la ratificació del president i la composició de la
Junta Directiva de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada un cop finalitzat el procés
electoral corresponent al període 2020-2024

49140

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Citació a termini a les persones interessades en relació amb l’ampliació del recurs contenciós
49141
administratiu PO 409/2021 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears interposat contra la Resolució de la consellera de Salut i Consum de
14 de setembre de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures
Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària
Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a
una Nova Normalitat, aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny
de 2020
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació Pública de l'expedient 2021/01910E relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar
situat al c/ Son Sureda, núm 106, al terme municipal de Marratxí, a zona de policia

49142

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificació de Resolució de revocació parcial als interessats de les ajudes, R1 de data 14 de
novembre de 2021, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen les
ajudes destinades al “Pagament compensatori en zones de muntanya” i “Pagament
compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2021
Notificació de Resolució de denegació als interessats de les ajudes, Rd2 de data 14 de
novembre de 2021, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen les
ajudes destinades al “Pagament compensatori en zones de muntanya” i “Pagament
compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2021
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

49143

49146

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/167/sumari/11489

Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd4 de data 14 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 gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes destinades
al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2021
Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd4 de data 14 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 gener de 2021, per la qual es convoquen les
ajudes destinades al pagament compensatori de muntanya a les Illes Balears, per l’any 2021
Notificació de Resolució de denegació als interessats de les ajudes, Rd1 de data 14 de
novembre de 2021, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen les
ajudes destinades al “Pagament compensatori en zones de muntanya” i “Pagament
compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2021
Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd3 de data 14 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 gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes destinades
al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2021
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 251 de data 23 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 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 Resolució de revocació parcial als interessats de les ajudes, R1 de data 14 de
novembre de 2021, a l'empara de les Resolucions del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen les
ajudes destinades al “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a
l'any 2021
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R4 de data 23 de novembre
de 2021, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de
Mallorca, relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de
Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020.
EDLNP32020_1, per l’ any 2020
Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, exp. 123 de data 29 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 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen
subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

49149

49152

49155

49158

49161

49164

49167

49171

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears
de 18 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via
jurisdiccional laboral
Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears
de 10 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via
jurisdiccional laboral
Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears
de 10 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via
jurisdiccional laboral
Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears
de 18 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional
laboral
Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears
de 5 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional
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49173

49174

49175

49176

49177

laboral
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
DEMARCACIÓ DE COSTES A LES ILLES BALEARS

Anunci d'incoació de l'expedient d'establiment d'una ribera de mar de la partió aprovada per
O.M. de 2 de març de 2000, al passeig de Les Figueretes en el terme municipal d'Eivissa,
(Eivissa, Illes Balears) Ref. DES01-97-07-0044-DES04/02

49178

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Anunci d'aprovació provisional d'ordenances fiscals

49179

AJUNTAMENT DE CONSELL

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de les bases d’execució del Pressupost municipal 49180
de l’exercici 2021
Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 164-165, Sèrie A
49181
AJUNTAMENT D'ESPORLES

Aprovació inicial de l'expedient 1051/2021 modificació de crèdit, transferència de crèdit
Aprovació inicial de l’expedient 1095/2021 de suplement de crèdit
Aprovació inicial de l’expedient 1096/2021 de suplement de crèdit
Aprovació inicial de l’expedient 1099/2021 de modificació de crèdit, transferència de crèdit
Aprovació inicial de l’expedient 1103/2021 de modificació de crèdit, transferència de crèdit
Expedient 1105 de modificació de crèdit - crèdit extraordinari que fou aprovat inicialment pel
Ple de l’Ajuntament de data 25 de novembre de 2021
Aprovat inicialment l'expedient 1107/2021 modificació de crèdit, suplement de crèdit

49182
49183
49184
49185
49186
49187
49188

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/167/sumari/11489

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Anunci aprovació inicial Pressupost Municipal exercici 2022

49189

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Anunci d'aprovació inicial: Acord del Ple de l'Ajuntament de Sa Pobla pel qual s'aprova
inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

49190

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Aprovació provisional modificació de l'Ordenança fiscal que regula la taxa per als usos
privatius o l'aprofitament especial del domini públic local
Aprovació inicial Reglament de la prestació del servei social comunitari d'atenció domiciliària

49191
49192

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Modificació de l'ordenança municipal reguladora de guals
Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Santa
Eugènia

49193
49194

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Ordenança per a la protecció de camins i vies municipals de Santa Margalida

49195

AJUNTAMENT DE SINEU

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2021 (exp. 1356/2021)
Aprovació inicial expedient modificació de crèdit núm. 10/2021 (exp. 1360/2021)
Aprovació inicial expedient modificació de crèdit núm. 12/2021 (Exp. 1361/2021)
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49196
49197
49198

