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AJUNTAMENT DE CAMPANET

Aprovació definitiva modificació de l'ordenança tinença animals
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AJUNTAMENT DE COSTITX

Ordenança de seguretat i convivència ciutadana del municipi de Costitx
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AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació definitiva Reglament Municial del Servei d'aigua potable de Llucmajor
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AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'expedició de llicències urbanístiques
de Mancor de la Vall
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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del president del Parlament de les Illes Balears relativa al cessament del director de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
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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 direcció
gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es reprèn el calendari de
realització dels exercicis de les proves selectives convocades per a l’ingrés en determinats cossos,
escales o especialitats de l’Administració de Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
corresponents a l’oferta pública de 2018

788

CONSELL INSULAR DE MENORCA

DEPARTAMENT DE MOBILITAT - Convocatòria extraordinària de les proves per a l’obtenció
del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l’exercici de
l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de
viatgers per carretera regulat en el 284/2021, de 20 d’abril, que tindran lloc a l’illa de Menorca
dia 26 de gener de 2022
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AJUNTAMENT DE MURO

Revocació de l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2021 i nova aprovació
de bases oficial de policia
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AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu, per torn lliure,
mitjançant el procés d'estabilització d'ocupació temporal, d'una plaça de
SUBALTERN-NOTIFICADOR, personal funcionari de carrera, sistema de concurs oposició
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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual
s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual
s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Conveni de col·laboració entre el Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de
Mallorca i l’Ajuntament de Manacor per a l’execució del projecte de “Vial Cívic i Ciclovia al
costat de la Ma-15C

940

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Aprovació inicial d’una modificació del Reglament de Cooperació Municipal
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INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l’IMAS de dia 29 de desembre de 2021, d’atorgament i
denegació de subvencions a entitats sense afany de lucre per a projectes d’atenció integral i
promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut
mental de l'any 2021
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 22 de desembre de
2021 de concessió d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de
desembre de 2021
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 21 de desembre de
2021 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de desembre
de 2021
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CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu a
la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a les escoles municipals de música de
Menorca per al curs 2020-2021 (exp. 1521-2021-000001)
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu a
la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca a les escoles infantils de Menorca amb
alumnes de primer cicle d’educació infantil pel curs 2020/2021 (exp. 1505-2021-000001)
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a
l’ampliació del termini per lliurar la justificació de diversos ajuts concedits dins la convocatòria
d’ajuts a accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric
de Menorca any 2020 (Exp. 2112-2020-000001)
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AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Aprovació definitiva dels Estatuts i les Bases d’Actuació de la Junta de Compensació de la
Unitat d’actuació 35 del PGOU de Ciutadella
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AJUNTAMENT DE DEIÀ

Acord que regula les condicions de treball aplicables al personal funcionari de l'Ajuntament de
Deià
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AJUNTAMENT DE PALMA

Aprovació definitiva del Reglament del Servei d'acollida municipal a les víctimes de violència
masclista de l'Ajuntament de Palma (SAMVVM)
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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
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Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització
administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’avaluació d’impacte ambiental ordinària del
projecte de parc fotovoltaic Son Castelló de 7,98 MWp i 7MWn, ubicat al polígon 23 parcel·la
244, 130 i 362, de Palma
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització
administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Can Fuster de
2,681 MWp i 2,5 MWn ubicat al polígon 4 parcel·la 41 de Santa Maria (RE006-21)
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització
administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Son Ravanell de
4,598 MWp i 4,25 MWn ubicat al polígon 3 parcel·les 249 i 563 de Manacor (RE008-21)
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CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació Pública de l'expedient 3039/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat i piscina, Avinguda de la Trapa, 12. Sant Elm, al terme municipal d'Andratx, a
zona de policia
Informació Pública de l'expedient 3037/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge
unifamiliar aïllat i piscina, Avinguda de la Trapa, 20. Sant Elm, al terme municipal d'Andratx, a
zona de policia
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CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT

Extracte de l’acord del dia 2 de desembre de la junta rectora del Consorci Eivissa Patrimoni de
la Humanitat , pel que es convoquen les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges i locals
als barris de sa Penya, la Marina, s’Alamera i Dalt Vila
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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 29 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 26 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 13 de desembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via
jurisdiccional laboral
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CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i
Recursos Humans a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes
d’octubre 2021, i obertura del període voluntari de cobrament
Informació pública del Projecte de «Actualització del projecte constructiu 1a fase d’adequació
de la travessera de l’EI-10 (entre enllaços de Figueretes i Can Misses» (exp. núm.
2021/00024477V)
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AJUNTAMENT DE BÚGER

Anunci d'exposició pública del compte general del 2020
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AJUNTAMENT DE CAMPOS

Anunci traspàs drets funeraris sepultura 52 via san Juan Bosco
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AJUNTAMENT DE DEIÀ

Aprovació provisional del Reglament de l’ajuntament de Deià que ha de regular les
convocatòries per a la cessió de l’usdefruit d’habitatges privats per a crear un parc municipal
d’habitatges de gestió pública per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del
municipi
Aprovació provisional del Reglament de l’ajuntament de Deià que ha de regular les
convocatòries per a l’adjudicació d’habitatges dels quals el patronat tingui la titularitat o
l’usdefruit
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AJUNTAMENT DE FELANITX

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal per a la inserció dels animals de
companyia a la societat urbana. Tràmit d’audiència a les associacions veïnals
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei d’ajuda a
domicili
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei d’ajuda a
domicili. Tràmit d'audiència a les associacions
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal per a la inserció dels animals de
companyia a la societat urbana
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AJUNTAMENT DE FERRERIES

Aprovació inicial del Reglament de la prestació del Servei Social comunitari d’atenció
domiciliària de l’Ajuntament de Ferreries

1040

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Exposició al públic de la modificació puntual del Reglament regulador dels criteris d'assignació
del complement de productivitat al personal al servei de l'Ajuntament de Marratxí
Exposició al públic de la modificació puntual de l'article 64 del Pacte regulador de les
condicions de treball del personal funcionari
Exposició al públic de la modificació puntual de l'article 64 del Conveni regulador de les
condicions de treball del personal laboral
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AJUNTAMENT DE PALMA

Área d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2021/1422. Aprovació del Projecte de millora de la
urbanització, de la accessibilitat dels vials i els espais lliures públics en l'àmbit de l'Ajuntament
de Palma (JOAN DAMETO/SÍNIA D'EN GIL/PARC DE SA RIERA), LOT 3. Fase 2
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AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Anunci de l’aprovació inicial de la Modificació de l'àmbit i de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02
del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany
Aprovació inicial del projecte d'obres de construcció d’oficina conjunta per a Policia Local i
Guàrdia Civil en zona portuària T.M. Sant Antoni de Portmany
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AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/sumari/11505

Anunci vehicle abandonat via pública
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