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Secció I. Disposicions generals
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Pàg. 290

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 4/2022, de 30 de 15050
març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i
social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (RGE núm. 3221/22)
AJUNTAMENT DES CASTELL

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal 3.3 Reguladora de l'Impost sobre 15051
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana des Castell
AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Aprovació definitiva modificació núm 4/2022

15060

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/54/sumari/11557

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. 15061
Exp: PA 2019 0013. Aprovació definitiva de la modificació del PGOU referida a la prolongació
del carrer Callao, en la parcel·la qualificada com a Zona SL3 i modificació dels articles 8 i 20 de
les Normes del Pla Refós contingudes en la Mod PGOU Palau de Congressos

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Nomenament de personal eventual

15068

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, de rectificació d’errada de 15069
la Resolució de 2 de març de 2022 (BOIB núm. 36, de 12 de març) per la qual es va modificar
la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel
torn lliure al cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat
assessorament lingüístic de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual
15071
s’aprova l’adjudicació de places de la 43a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a
la categoria de policia per a l’any 2022
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 d’abril de 2022 per la 15073
qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció de
Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de
l’Hospital Universitari Son Llàtzer
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 6 d’abril de 2022, mitjançant el
qual s’aproven les bases i el barem de mèrits per al proveïment de llocs de treball de caporal/a
de bombers/res i de bomber/a conductor/a del Servei de Bombers de Mallorca, adscrit a la
Direcció Insular d’Emergències del Departament d’Hisenda i Funció Pública del Consell de
Mallorca, mitjançant el sistema de concurs mèrits

15081

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 21 d’abril de 2022,
relativa a la rectificació de l’error material detectat a la publicació del BOIB núm. 53, de 21
d’abril de 2022, de la Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 13
d’abril de 2022, per la qual s’aproven les bases específiques i es convoca un concurs per a
constituir una borsa extraordinària única de Tècnic/a superior en Economia

15101

AJUNTAMENT DE COSTITX

Convocatòria i bases per crear una borsa de treball de personal laboral per a socorrista aquàtic 15103
de l'ajuntament de Costitx
Convocatòria borsa de treball de monitors i directors de temps lliure
15109
AJUNTAMENT DE SA POBLA

Bases i convocatòria per a la formació d’una borsa de personal laboral tècnic en atenció
sociosanitària, aprovades per acord de la Junta de Govern en sessió de dia 12 d’abril de 2022

15115

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/54/sumari/11557

Bases del procés selectiu per a cobrir deu places de policia local de la plantilla de personal
funcionari de carrera de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu pel procediment d'oposició i
sistema d'accés torn lliure

15123

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Integració de borsa de treball oficial jardiner

15134

Subsecció tercera. Cursos i formació
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 21 d’abril de 2022 per la 15136
qual s’aprova el contingut, el desenvolupament, la metodologia, la durada, l’avaluació i el
règim intern del curs bàsic de capacitació per a l’accés a la categoria de policia

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
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 15165
la qual es concedeix l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte d’execució de
instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 1.078 kWp i 800 kWn, sobre les pèrgoles de
l’aparcament d’Aqualand El Arenal, a l’autovia Palma-s’Arenal, km 15 en el terme municipal de
Llucmajor, promoguda Aspro Ocio SAU
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per 15168
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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Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per 15171
la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb
fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge
en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les
administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència europeu
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per 15177
la qual s'inclou el tràmit telemàtic d'inscripció a les proves en la convocatòria corresponent a
l'any 2022 per ser instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria
d'indústria
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per 15179
la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la
implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència europeu
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat a proposta del director
general de Relacions Institucionals i Cooperació Local, per la qual es qualifica positivament la
modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials i Pèrits Industrials
de les Illes Balears i se n’ordena la inscripció en el full registral corresponent del Registre de
Col·legis Professionals de les Illes Balears

15182

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/54/sumari/11557

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general
del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió a títol gratuït de l’ús
de 15.000 m² de terreny de la parcel·la 83 del polígon 14 del terme municipal de Manacor, de
titularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 5 d’abril de 2022 per la qual es
modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de
desembre de 2021
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 4 d’abril de 2022 per la qual es
modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de
desembre de 2021

15209

15212

15214

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts a la
15216
contractació de personal monitor qualificat per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un
grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d’educació en el temps lliure
infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023
SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació 15225
de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions «SOIB Formació i
Ocupació» per al 2022, per presentar projectes mixts d’ocupació i formació, finançada amb
fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals i que pot ser cofinançada per
la Unió Europea, a través de l’FSE+ per al període 2021-2027
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Bases que han de regir la convocatòria de dues línies de subvencions en matèria de prevenció,
reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus per a l’any 2022
Resolució de modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa
2020-2021-2022
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15245
15279

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Convocatòria i bases per a l’atorgament de subvencions per a intervencions en béns del
patrimoni cultural, per rehabilitar parets de pedra seca i per soterrar línies elèctriques i/o
telefòniques a Formentera

15280

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

Aprovació del conveni laboral de la Fundació Mallorca Literària

15290

AJUNTAMENT DE BÚGER

Advocació de competències de Batlia delegades en Junta de Govern Local
Reglament regulador de la carrera professional horitzontal dels empleats públics de
l'Ajuntament de Búger

15303
15306

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Informe-proposta de resolució del servei de seguretat ciutadana
15313
Bases definitives convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de la reactivació 15315
econòmica de l'activitat agrària i ramadera en el municipi de Calvià
AJUNTAMENT DES CASTELL

Bases de la convocatòria per a la concessió d'ajuts municipals per a la rehabilitació i
restauració de façanes per a l'any 2022

15325

AJUNTAMENT DE PALMA

Registre de Personal. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball MF-598
relativa al increment d’expansions del lloc de feina F50040003 oficial/a bomber/a

15331

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/54/sumari/11557

Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Anunci exposició dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 15333
que han de regir l’adjudicació del contracte de cessió a tercers de l’explotació d’autorització
demanial per a l’ocupació de béns del domini públic marítim terrestre estatal per a l’explotació
de les terrasses a la zona marítim terrestre del terme municipal de Pollença per a les temporades
2022-2023

Subsecció segona. Altres anuncis oficials
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
per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització
administrativa prèvia del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 155,25 kWp i
140 kWn, sense excedents, sobre la coberta d’una nau industrial, en el terme municipal de
Porreres, promogut per Vibrados Ballester, SA (AU-00386/2022)

15334

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Extracte de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts 15335
a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb
un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d’educació en el temps
lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació pública de l'expedient 2021/01531E relativa al projecte constructiu obertura camí
d'enllaç entre Ses Ferritges i S'Herbei, al terme municipal de Petra, a zona de policia
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15337

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

Extracte de la convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2022 a la producció editorial i
fonogràfica en llengua catalana

15338

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Extracte de la convocatòria de subvencions pel foment de l’activitat del sector audiovisual per a 15340
la promoció turística de Mallorca
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
DEMARCACIÓ DE COSTES A LES ILLES BALEARS

Anunci d'acte de fitació de l'expedient de partió en el tram d'uns quatre mil nou-cents
15343
vuitanta-tres (4.983) metres de longitud, en Cala Tirant, entre els vèrtexs 769h-778f de la partió
aprovada per O.M. de 20 de febrer de 2009, en el terme municipal des Mercadal, Illa de
Menorca (Illes Balears) REF: DES01/06/07/0006-DES09/03
AJUNTAMENT DE BÚGER

Exposició pública del projecte d'obres “Aparcament superficial entre mitgeres”

15344

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Suplement de crèdit i crèdit extraordinari ext. 7/2022

15345

AJUNTAMENT D'ESPORLES

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/54/sumari/11557

Aprovació pel Ple de l'Ajuntament d'Esporles de la modificació ordenança fiscal escoleta
municipal. Expedient 296
Aprovació pel Ple de l’Ajuntament d’Esporles de la modificació de les bases d’execució del
pressupost municipal de 2022 – base 13 expedient 299/2022
Aprovació pel Ple de l'expedient 300/2022 de modificació de les bases d’execució del
pressupost municipal de 2022 – base 35

15346
15347
15348

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Exposició al públic del Padró de subministrament domiciliari d'aigüa potable del primer
trimestre de 2022

15349

AJUNTAMENT DE MANACOR

Aprovació inicial modificació puntual del Reglament de Normalització Lingüística de
l'Ajuntament de Manacor

15350

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Aprovació inicial pressupost 2022
Aprovació provisional Pla Joventut
Aprovació inicial preus vida familiar i laboral
Aprovació inicial preus Es Revolt

15351
15352
15353
15354

AJUNTAMENT DE SELVA

Acord del Ple de l’Ajuntament de Selva pel qual s'aprova provisionalment l'Ordenança Fiscal
Reguladora de l’Impost sobre l’Increment dels Valors de Terrenys de Naturalesa Urbana
(IIVTNU)

15355

AJUNTAMENT DE SINEU

Aprovació inicial modificació Reglament per a la regulació de fires i mercats de Sineu

15356

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Aprovació del Padró Fiscal del 1er trimestre de 2022 de la taxa pel subministrament d'aigua i
servei de clavegueram
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15357

