Núm. 39
Secció I. Disposicions generals

19 de març de 2022
Pàg. 191

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 1/2022, de 7 de
febrer, pel qual s’estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la
COVID-19 en l’àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de
persones per carretera d’ús general durant l’any 2021 (RGE núm. 1277/22)

10234

AJUNTAMENT D'ARIANY

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis als cementiris municipals

10235

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Aprovació definitiva del Reglament del Servei d’Ajuda a Domicili dels Serveis Socials
Comunitaris de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/014151)

10238

AJUNTAMENT D'EIVISSA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/39/sumari/11541

Acord aprovació definitiva estudi de detall d'una parcel·la situada a l'avinguda Pere Matutes
Noguera, 66 (UA 17 - Pgou 1987)

10245

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Aprovació definitiva Ordenança Fiscal reguladora de l'ICIO
Aprovació definitiva Ordenança fiscal reguladora de l'IBI rústega
Aprovació definitiva de l'art. 30.4 de l'Ordenança de Circulació
Aprovació definitiva Ordenança Fiscal reguladora de l'IBI Urbana

10257
10260
10262
10263

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI 09/03. Aprovació definitiva Projecte
d’Anulació del Projecte de Reparcel·lació Voluntària UA FM-2 de la Modificació del PGO de
l’any 2009, Sector Llevant, a l’àmbit de la Façana Marítima

10265

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS
SECRETARIA DE GOVERN

Nomenament jutge de pau substitut Porreres
Nomenament jutge de pau titular Porreres

10267
10268

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de 8 de març de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomena
professor titular d’universitat
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10269

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 10270
gerenta de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es modifica la llista de persones
aspirants seleccionades al concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb
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, arran de l’estimació del recurs
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 15 de març de 2022 per la qual es 10336
convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap de secció del
Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)
Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 15 de març de 2022 per la qual es 10340
convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap de secció del
Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de
Mallorca)
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Bases específiques per a la creació d’una borsa de monitors/ores de laborteràpia, personal
laboral, grup C, subgrup C2, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats
de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

10344

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Elecció Jutge de Pau substitut

10355

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/39/sumari/11541

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Bases reguladores específiques que regiran el procediment selectiu per a la cobertura de places
de funcionari de carrera per torn lliure i promoció interna d'administratius

10356

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Bases del procediment per a la provisió definitiva d’un lloc de treball d’administratiu
singularitzat d’administració general de «coordinador/a administratiu dels cementiris»

10368

AJUNTAMENT DE FELANITX

Resolució per la que s’acorda aprovar la nova relació d’aspirants que han superat el procés
10373
selectiu per cobrir set places vacants de la categoria de Policia Local i que han de ser nomenats
funcionaris en pràctiques
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Bases específiques per la convocatòria de proves selectives per a la constitució d’una borsa per 10376
a la cobertura temporal de la plaça de tècnic/a de Recursos Humans de l’Ajuntament de Santa
Margalida
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Convocatòria i bases del concurs de mèrits per proveir, mitjançant el sistema de comissió de
serveis de caràcter voluntari, 1 plaça d’oficial de la policia local
Convocatòria i bases per constituir una borsa de treball de personal funcionari interí, TAE
arquitecte municipal, grup A, subgrup A1
Convocatòria i bases del procés selectiu per cobrir amb personal funcionari de carrera 1 plaça
de TAE superior economista

10387
10396
10408

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Bàndol de la Batlia en el que es fa saber que s'obri termini de 15 dies hàbils per presentar
sol·licituds al càrrec de Jutge/ssa de Pau, titular i substitut del municipi de Ses Salines
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10424

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Constitució borsa arquitecte/a municipal de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)

10425

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/39/sumari/11541

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
la qual es sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es s’estableixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de memòria democràtica
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de
instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 902 kWp i 800 kWn, sobre les marquesines de
l’aparcament de Western Park a Magaluf, a la carretera en el terme municipal de Calvià,
promoguda Aspro Ocio SAU
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de
l’ampliació de la instal·lació d’autoconsum sobre pèrgoles a l’Hospital Mateu Orfila de Maó de
978,25 kWp 900 kWn i (1.370,4 kWp i 1.260,0 kWn totals amb l’ampliació), amb potència
d’abocament a la xarxa de distribució limitada a 392,15 kW, promogut per l’Institut Balear de
l’Energia
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de la
instal·lació fotovoltaica per a autoconsum sense excedents, de 173,25 kWp i 150 kWn a la
coberta de l’establiment Hard Rock Hotel de Sant Jordi de Ses Salines situat a la carretera
Platja d’en Bossa, s/n del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, promogut per Fiesta
Hotels & Resorts, SL
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb
fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors
productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions
d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors
productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes
1,2 i 3)
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual es revoquen les subvencions concedides 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
Informe proposta que esdevé resolució per la qual es deneguen les subvencions destinades a la
implantació d’eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les
PIME i ASAL de les Illes Balears mitjançant l’instrument de bons tecnològics
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 per al foment d’instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i
associacions empresarials
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen
les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia
renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de
l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb
fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)
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10427

10428

10430

10433

10435

10439

10442

10445

10453

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de març de 2022 per la qual
10455
s’aproven les tarifes de serveis per executar els encàrrecs de gestió que l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la resta d’organismes integrats en el sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma i els consells insulars facin al Consorci Centre Balears
Europa
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la
10458
convocatòria informativa per a concedir ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en
l’àmbit de les Illes Balears per a fomentar el fet sindical
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual es concedeixen ajuts 10470
per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de
les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19, s’autoritza i disposa la
despesa, es reconeix l’obligació i se’n proposa el pagament
Proposta de resolució i resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la
10474
qual es deneguen ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el
projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la
COVID-19 per manca de saldo a la convocatòria
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CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Resolució de concessió de subvencions 34/2022 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)
Resolució de concessió de subvencions 33/2022 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)
Resolució de concessió d’ajuts 16/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials
i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs
esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de
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 (BOIB
núm. 151, del 7/11/2019)
Resolució de denegació de subvencions 15/2022 a l’empara de Resolució de la consellera
d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes,
als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport
de 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 (BOIB
núm. 151, del 7/11/2019)

10514

10517

10520

10522

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de març de 2022 per la qual 10524
es modifica la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen
estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de març de 2022 per la qual 10526
s’estableix el calendari del procés d’admissió i de matriculació als ensenyaments professionals
d’arts plàstiques i disseny per al curs 2022-2023 i es convoquen les proves d’accés als cicles
formatius d’arts plàstiques i disseny
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de març de 2022 per la qual 10548
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s’estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles de la xarxa d’escoletes
públiques de les Illes Balears i dels centres de la xarxa complementària per a l’any 2022, despesa
finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i
per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de març de 2022 per la 10550
qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació
acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives de cicle inicial/nivell I del grau
mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i a les formacions esportives de període
transitori de nivell I i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de març de 2022 per la 10567
qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació
acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives de cicle superior / nivell III de
grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i a les formacions esportives de
període transitori de nivell III i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per 10583
la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos
d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment
amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació
secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears
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CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Resolució del conseller executiu del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió
Econòmica, Esports i Joventut, en la qual es resol la modificació del Pla Estratègic de
Subvencions 2020-2022 per ajustar diverses quanties econòmiques previstes en algunes
subvencions, incloure noves subvencions i eliminar-ne d’altres, corresponents al Departament
de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i
Joventut per la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa
2020-2021-2022 en matèria de promoció esportiva per correlacionar les subvencions
nominatives establertes en el mencionat pla amb les subvencions nominatives aprovades dins
del pressupost per a l’any 2022 del Consell Insular d’Eivissa

10663

10665

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica la composició de
la Comissió de Govern
Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica la composició de
la Comissió Informativa General i de Comptes del Consell de Mallorca

10666
10667

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Aprovació de la Convocatòria de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en
els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030
prevists pel Pacte de Batlies de Mallorca

10668

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Resolució del recurs d´alçada interposat pel sol·licitant exclòs com a beneficiari de la II
10685
Convocatòria d´ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen
l´activitat econòmica en el municipi de Alcúdia per pal·liar els efectes de la Covid-19
Resolució del recurs d´alçada interposat pel sol·licitant exclòs com a beneficiari de la II
10687
Convocatòria d´ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen
l´activitat econòmica en el municipi de Maria de la Salut per pal·liar els efectes de la Covid-19,
amb motiu d´incompatibilitat d´alta censal
Resolució del recurs d'alçada interposat pel sol·licitant exclòs com a beneficiari de la II
10689
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Convocatòria d'ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen
l'activitat econòmica en el municipi de Sencelles per pal·liar els efectes de la Covid-19, amb
motiu d'incompatibilitat d'alta censal
Resolució del recurs d´alçada interposat pel sol·licitant exclòs com a beneficiari de la II
Convocatòria d´ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen
l´activitat econòmica en el municipi de Valldemossa per pal·liar els efectes de la Covid-19

10691

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Bases reguladores de la convocatòria i proves d’aptitud per a l’obtenció del permís municipal
de conductor d’autotaxi de l’Ajuntament d’Eivissa

10693

AJUNTAMENT DES CASTELL

Nomenament batlle accidental, Joan Serra, 18, 19 i 20 març a 2022

10697

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Aprovació de la regulació de les gratificacions i feines extraordinàries realitzades fora del
comput de l'horari laboral del personal funcionari i laboral municipal

10698

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
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ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
10700
d’obertura del tràmit d’informació pública per a una sol·licitud d’aprovació del projecte i de
reconeixement, en concret, de declaració d'utilitat pública del projecte «Green Hysland»
d'instal·lació de recepció i canalització de transport d'hidrogen per injecció en xarxa de
gasoductes a l’illa de Mallorca
Comunicació de la relació d’expedients que han d'aportar documentació complementària en el 10702
tràmit de subvencions per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia
renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector de serveis i en altres sectors productius
de l'economia, i per a la incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum,amb
fonts d’energia renovable,ja existents en el sector de serveis i en altres sectors productius
(programes 1,2 i 3)
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Extracte de la convocatòria ajudes per als desplaçaments a la península dels clubs esportius i
esportistes de les Illes Balears per a la seva participació en competicions de categoria nacional
de caràcter no professional - (1/9/2020 – 31/08/2021)

10705

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Citació a termini de les persones interessades en el recurs d’alçada interposat contra la
10706
Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia de 25 de gener de 2022 per la qual se
desestima la sol·licitud de declaració de caducitat parcial del procediment de concurs de mèrits
per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de
Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació pública relativa a la sol·licitud de la concessió d’aigües subterrànies CAS_1802 per a 10707
subministrament públic de la urbanització “Es Canutells”, a partir dels sondeigs A_S_9049 i
DI_22111, propietat de Pozo Canutells SL (NIF: B07727001) situats ambdós a la parcel·la 86
del polígon 9 (ref. cadastral 07032A009000860000UE ), en el terme municipal de Maó
Informació pública relativa a la sol•licitud de concessió d'aigües per reordenació de captacions 10708
per a Subministrament públic dels nuclis de Cala D’or, Expedients núm : CAS_2023 (sondejos:
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A_S_12212, A_S_12213, A_S_12214, A_S_12216, A_S_12217, A_S_13406, A_S_13407,
A_S_13408 ) i les demès A_S_7701, A_S_7755, DI_21784, A_S_1891_A_S_3032, A-S_3037,
DI_15602, DI_19277- DI_33336
INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

Informació pública de l’aprovació de les bases per a l’adjudicació de 20 habitatges de la
promoció 24 H Calvià en règim de lloguer

10710

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació
anomenada «SISU», Club Nàutic de Santa Ponsa, Mallorca
Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la
declaració d'abandonament de quatre embarcacions tipus pastera i els seus quatre motors
procedents del port de la Colònia de Sant Jordi
Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la
declaració d’abandonament de dues embarcacions tipus pastera i els seus dos motors
procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

10729
10730

10731

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Anunci de notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu procediment
abreujat 64/2022

10732

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/39/sumari/11541

Extracte de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’activitats culturals de
col·leccions museogràfiques i museus 2022
Extracte de la convocatòria d’ajuts per al manteniment d’entitats de foment de la llengua
catalana per a l’any 2022

10733
10735

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració
d'interès general (IP4-2022-IG)

10737

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Extracte de la convocatòria de subvencions 2022-2023 per dur a terme accions incloses en el
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists
per al Pacte de les Batlies

10738

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'ajuda econòmica d'urgència social de suport
als processos d'inserció social

10743

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 14 de març de 2022, relatiu a l’aprovació
10744
inicial de la proposta de modificacions, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del
Consell Insular de Menorca de l’exercici 2022 (MC001) (exp. 0426- 2022-000001)
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'anuncia el concurs públic per a la
10746
“gestió d'una instal·lació nàutic-esportiva per a embarcacions de petites i mitjanes eslores, en el
Moll de Llevant del port de Maó, entre la Punta del Rellotge i Es Gatassus” (E.M.-778),
l'elecció de la solució més avantatjosa i l'atorgament de la corresponent autorització
administrativa
Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la que s'anuncia el concurs públic per a “la
10748
gestió de llocs d'amarrament en règim d'autorització administrativa en la Dàrsena Interior de
Ponent en el port de la Savina” (E.M.-584.2), l'elecció de la solució més avantatjosa i
l'atorgament de la corresponent autorització administrativa
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears per la qual s'anuncia el concurs públic per a la
“gestió de llocs d'amarrament en la Punta de Cala Figuera, en el Moll de Llevant del port de
Maó” (E.M.-779), l'elecció de la solució més avantatjosa i l'atorgament de la corresponent
autorització administrativa

10750

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Proposta provisional de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions
esportives inscrites al registre municipal per a l'exercici 2022

10752

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 23 de febrer de 2022, pel qual s'aprova la
convocatòria de subvencions per a associacions i altres entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen programes de control i esterilització de colònies de felins al terme municipal de
Calvià

10754

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Exposició pública ampliació escoleta Eriçons

10755

AJUNTAMENT DE CONSELL

Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 52, Sèrie B del cementiri municipal

10756

AJUNTAMENT DES CASTELL

Aprovació Padró Impost sobre vehicles de tracció mecànica exercici 2022

10757

AJUNTAMENT D'INCA

Aprovació inicial acord relatiu a la modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

10759

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/39/sumari/11541

AJUNTAMENT DE FELANITX

Aprovació provisional modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre increment 10760
de valor de terrenys de naturalesa urbana
Aprovació inicial modificació de crèdit per crèdit extraordinari
10761
AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Anunci traspás titularitat sepultura 14 sèrie B Cementiri Municipal de Fornalutx

10762

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Aprovació inicial l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana

10763

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Aprovació Projecte de dotació de xarxes pluvials, substitució xarxa clavegueram, xarxa aigua
potable, xarxa reg i pavimentació de part del carrer Pou Nou

10764

AJUNTAMENT DE MANACOR

Informació pública projecte de concessió administrativa de l'ús privatiu de l'edifici municipal
destinat a la venda de peix i marisc ubicat a la plaça de ses Verdures, de Manacor

10765

AJUNTAMENT DE MURO

Estudi viabilitat de concessió de servei pel transport temporal de persones, anomenat minitren
o tren turístic de la platja de Muro

10766

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2022-1428. Aprovació del projecte de
renovació integral de la Plaça d’Espanya
Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI - Aprovació inicial del Reglament per a regular el
funcionament i ús dels programes i serveis del Servei de Dinamització de Joves als Barris
(DINAMO)

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

10767
10768

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitasció Integral de Barris. Anunci de notificació i
emplaçament en el recurs contenciós-administratiu

10777

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Extracte de l’aprovació per Decret d’Alcaldia núm. 2022-0639, de 25 de febrer, de la
convocatòria de concessió d’ajudes a clubs i associacions esportives sense ànim de lucre del
municipi de Sant Josep de sa Talaia

10778

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/39/sumari/11541

Notificació d'animal abandonat
Vehicle abandonat via pública

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