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Secció I. Disposicions generals

1 de gener de 2022
Pàg. 1

CONSELL DE GOVERN

Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat
administrativa
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE TERRITORI

Acord d’aprovació definitiva amb prescripcions del Pla General d’Ordenació i el Catàleg
d’Elements i Espais Protegits del terme municipal de Manacor
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AJUNTAMENT D'ESCORCA

Modificació Ordenança fiscal recollida fems, neteja viària i residus urbans
Aprovació final Ordenança IAE
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AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Aprovació definitiva Pressupost Municipal 2022
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https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/1/sumari/11503

MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

Aprovació definitiva pressupost general exercici 2022
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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena un alt càrrec

310

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Nomenament d’auxiliars administratius/ves, funcionaris de carrera de l’ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar
Nomenament de tècnica d'administració general, funcionària de carrera

311
313

Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Directora
Gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives
de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió del concurs
per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de
personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs
ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora
gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones
aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb
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328

caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Correcció bases convocatòria borsí arquitectes

394

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel
torn lliure d’ajudant/a d’espais escènics taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de
l’Ajuntament de Palma
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel
torn lliure d’enginyer/a industrial taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de
l’Ajuntament de Palma
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel
torn lliure d’enginyer/a industrial taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma
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405
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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Aprovació Tribunal Qualificador proves selectives Concurs Oposició un lloc de feina de l’escala
d’administració general, subescala administrativa, grup C, subgrup C1 i el lloc i data per
celebració de les proves.

409

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Bases reguladores del procés d'avaluació del compliment per concurs de mèrits, destinat a
membres del Cos de Policia Local de l’Ajuntament de Santa Margalida, en el marc de la carrera
professional horitzontal, per a la designació de dos policies locals de primera
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https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/1/sumari/11503

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 es reclassifica del
lloc de treball sobre la reclassificació del lloc de treball del lloc de treball de secretaria de classe
tercera a classe segona (06158), reservats a personal funcionari de l’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional de l’Ajuntament de Porreres

418

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de desembre de 2021 per la
qual es disposa el trasllat del personal i dels alumnes del Col•legi d’Educació Infantil i Primària
Sant Ferran de ses Roques al nou edifici situat al carrer d’Atzaró, s/n, de Sant Ferran de ses
Roques, i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre estatal de centres docents no
universitaris
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de desembre de 2021 per la
qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’Escola Infantil de primer cicle Escoleta
des Camí Vell, de Sant Francesc, i el canvi de la denominació específica; es disposa el trasllat del
personal i dels alumnes al nou edifici del centre, a Sant Ferran, i s’ordena la inscripció d’aquest
trasllat en el Registre de centres docents
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de desembre de 2021 per la
qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’Escola Infantil de primer cicle La
Miranda, de Sant Francesc de Formentera
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de desembre de 2021 per la qual
s’estableixen criteris d’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021,
pel qual s’estableixen mesures 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, modificat
per l’Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021.
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda i Funció Pública sobre la
modificació del Catàleg de funcions aprovat per la Resolució de la consellera executiva de
Modernització i Funció Pública de 3 de gener de 2019 i correcció d’errades materials

429

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució d’atorgament i denegació d’ajudes econòmiques per a entitats que duen a terme
activitats de suport als serveis socials d’atenció primària i activitats de suport per a persones en
situació d’exclusió social amb problemes afegits de salut per a l’any 2021

439

CONSELL INSULAR DE MENORCA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/1/sumari/11503

Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 378/2021 de 21 de desembre de
2021, relatiu a l’horari del Registre General del Consell Insular de Menorca durant l’any 2022
(Exp. 1614/000008/2021)
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a
la concessió d’ajuts a la formació i l’assessorament del sector agrari 2021 (exp.
3244-2021-000001)
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu a
la convocatòria d'ajuts al sector equí 2021 (concessió i pagament) (exp. 3304-2021-000001)

442
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AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Aprovació Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2021

449

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Aprovació definitiva del nou catàleg d'arbres i arbredes singulars de interès local del municipi
de Calvià

450

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Modificació àrees delegades

451

AJUNTAMENT DE PALMA

Registre de personal Modificació MF-731 Pla d’ordenació infraccions generals
Registre de personal MF-754 Creació expansiones lloc F22000024 administratiu/va del
departament financer
Registre de personal. Modificació lloc de feina F31830017 Tècnic/a en intervenció sociopolicial
Registre de personal MF-749 Creació expansions llocs infraestructures
Registre de personal MF-753 Creació lloc de feina tag justícia social, feminisme i LGTBI
Registre de personal MF-751 Amortització lloc de feina f40041007 cap d’unitat del distrite
litoral i f40061133 comandament coordinador/a de la Comissaria Operativa i de Seguretat
Registre de personal MF-756 Modificació lloc de treball f20250082 cap de servei d’informació i
atenció urbanística àrea model de ciutat
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AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Pla Normatiu de l'Ajuntament de Santanyí per a l'any 2022
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AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Concessió d’ajudes individualitzades per a la matrícula de l’Escola Municipal de Música i
Dansa, i Teatre 2021-2022 - tram 2

474

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
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ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd6 de data 21 de
desembre 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 beneficiaris de les ajudes, Rd7 de data 21 de
desembre 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 beneficiaris de les ajudes, Rd5 de data 21 de
desembre 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 la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 062 de data 25 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 renúncia als beneficiaris de les ajudes, Exps. 092 i 125 de data 17
de desembre 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
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, exp. 003 de data 17 de desembre
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 2015-2019
Notificació de Resolució de canvi de titularitat als beneficiaris de les ajudes, R13, exp. 107, de
data 16 de desembre 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
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AJUNTAMENT D'ALAIOR

Nomenament Fill Il·lustre i dedicació d'un carrer - Expedient núm.: 2517/2020
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AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Aprovació inicial Pressupost 2022

496

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Aprovació subsanació deficiències segons informe proposta de Resolució de l Comissió de Medi
Ambient de la modificació puntual de les NNSS a l’àmbit de la UA8

497

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Extracte de la Convocatòria de subvencions per als ajuntaments de Mallorca fins a 50.000
habitants per donar suport a la joventut a l’any 2022
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