Núm. 58
Secció I. Disposicions generals

3 de maig de 2022
Pàg. 317

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Ordre 10/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica per la qual es convoquen les eleccions per a la constitució del Ple de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Menorca

16915

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 07/2022, per crèdit extraordinària i
suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada
inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 29 de març de 2022

16936

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Modificació pressupostària núm. 5/2022, crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de
tresoreria per a despeses generals (superàvit pressupostàri)

16938

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/58/sumari/11561

AJUNTAMENT D'INCA

Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària per a la prestació del
servei d'aparacaments a la Plaça Mallorca i la Plaça Antoni Mateu

16939

AJUNTAMENT DE FELANITX

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del servei d’ajuda a 16942
domicili
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació definitiva del pressupost municipal 2022

16959

AJUNTAMENT DE MURO

Aprovació definitiva exp. 6-2022 de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit

16963

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost Municipal
sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

16964

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprovació definitiva de l'expedient n.º 2022/004440 de suplement de crèdit finançat amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria

16973

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana

16974

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

Acord del Consell de Govern de 2 de maig de 2022 pel qual es dona per assabentat del
nomenament de la directora adjunta de l’Institut d’Estudis Baleàrics
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

16984

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 nomena el
registrador del Registre de la Propietat de Manacor 1

16985

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 d'abril de 2022, per la qual es
nomena com a funcionari en pràctiques del cos de professors tècnics de formació professional
un aspirant seleccionat en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora
general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020

16987

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena
16989
personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants a les persones que han superat el concurs
oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’oncologia mèdica convocat
per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019)
modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena
16991
personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs
oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de nefrologia convocat per
mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada
per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

Subsecció segona. Oposicions i concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/58/sumari/11561

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 d'abril 2022 per la qual es
16994
modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual
s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors de religió catòlica
d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula
la relació laboral dels professors de religió
Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de 29
17007
d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per proveir comissions de caràcter
voluntari del personal docent amb funcions d’assessor tècnic docent a la Conselleria
d’Educació i Formació Professional
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’abril de 2022 per la 17030
qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució del director general del Servei de Salut de
les Illes Balears de 22 d’octubre de 2021 per la per la qual s’esmenava la Resolució de 14 de
juliol de 2021 de convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal
estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars
d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS ALCÚDIA SA

Bases modificades que han de regir la convocatòria per constituir un borsí extraordinari de
platgers per l’empresa municipal de serveis d’Alcúdia, sau, per cobrir les necessitats temporals
que es produeixin, mitjançant contractacions laborals temporals

17032

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Resolució núm. 2022-3840 de data 25.04.2022, per la qual s'aproven les bases i la
convocatòria del procés selectiu per a la provisió de 15 places d’Agent Policia Local a
l’Ajuntament d’Eivissa

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

17039

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat
17060
Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 27 d’abril de 2022 per la qual es
modifica la Resolució de 6 d’agost de 2019 de delegació de competències i de delegació de
signatura en determinats òrgans de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, d’altres
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Agència
Tributària de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears, i de suplència dels òrgans
directius de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

17061

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 d’abril de 2022 per la
qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat
concertat per al curs 2021/2022
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, de dia
2 de maig de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria per participar en el Programa per al
finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-2023 en centres docents
sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació
secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

17063

17065

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/58/sumari/11561

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 28 d’abril de 2022 per la qual es
publiquen les relacions d’aptes de cada certificat corresponents a la convocatòria de proves de
gener de 2022 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana

17081

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es
17123
formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’agroturisme al lloc de Torralba Nou,
polígon 14, parcel·la 40 en el TM d’Alaior, Menorca (133a/2021)
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

Resolució del director gerent de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per la
qual es publica la relació dels convenis subscrits en el primer quadrimestre de l'any 2022

17131

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació 17132
de les Illes Balears (SOIB), relativa a la denegació de subvencions en concepte de beques de la
convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per a l'estudi, del programa de segona oportunitat
per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional
de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu
d'Ocupació Juvenil, que hagin cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o
superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Resolució de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i
Cooperació Municipal del Consell Insular d'Eivissa per a designar els membres del Comité
seleccionador dels finalistes del Concurs Futur Adlib Noves Promeses 2022

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

17145

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Aprovació del Pla de Mesures Antifrau per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència del Consell Insular de Formentera

17147

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Acord del Consell Executiu relatiu al Pla de Mesures Antifrau per a la gestió dels Fons
Generation UE del Consell Insular de Mallorca i el seu sector públic instrumental

17166

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 29
d’abril de 2022, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes
municipals

17202

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Campaments d'estiu 2022
Modificació de la convocatòria de subvencions 2021-2022 per a la reactivació econòmica per
la crisi derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana

17204
17209

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 25 d’abril de 2022,
relativa a la concessió de les ajudes per al mes de març de 2022, en concepte d'atorgament
d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei
10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

17210

AJUNTAMENT DE PALMA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/58/sumari/11561

Secretaria de la Junta de Govern.- Proposta de modificació núm. 1 del Pla Normatiu municipal 17214
2022

Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Aprovació plecs expedient CN-06/2022 de cessió onerosa a tercers per a la temporada de 2022 17218
de l’ús del dret d’explotació de les instal·lacions de 5 quioscs-balnearis no desmuntables sobre
concessió administrativa ubicats en el litoral del sector I de la platja d’Alcúdia
AJUNTAMENT DE PALMA

Departament d'Infraestructures. Exp. 2021-1419. Aprovació del Projecte de millora de la
urbanització, de l’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) Fase 2

17219

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Devolució de garantia definitiva

17220

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

Obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa
17221
prèvia del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 774,36 kWp i 770 kWn, sense
excedents, sobre pèrgoles a l’aparcament de l’Hospital Manacor, promogut per l’Institut Balear
de l’Energia (AU-00875/2022)
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Anunci mitjançant el qual es fa pública la formalització del contracte d’arrendament d’un
immoble

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

17222

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

Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd1 de data 26 d’abril de 17223
2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) de 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les
ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2015 (Pròroga 2021)
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R 1 de data 18 de març de 17226
2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) de 23 de març de 2015, per la qual es convoquen subvencions per al
foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2015 (Pròrroga 2021)
Notificació de Resolució de pròrroga als beneficiaris de les ajudes, de data 29 d’abril de 2022, a 17234
l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen subvencions per a la
prevenció dels danys en boscos produïts per incendis, desastres naturals i catàstrofes, per el any
2019
PORTS DE LES ILLES BALEARS

Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que 17239
s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera
procedent del port de la Colònia de Sant Jordi
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 6 d’abril de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional
laboral

17240

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/58/sumari/11561

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Extracte de l’Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de dia 20 d’abril de 2022 pel
qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a esdeveniments i projectes de promoció de
l’economia local, el petit comerç i el producte de Mallorca (projectes executats el 2021)

17241

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Correcció error material en la publicació del BOIB núm. 56, de 28 d'abril de 2022, de l'acord
del Ple del Consell de Mallorca de dia 21 d'abril de 2022 relatiu a l'aprovació inicial de
l'expedient núm. 9 de modificació de crèdits

17243

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Informació pública modificació de crèdit pressupostari 07-2022, crèdit extraordinari

17245

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials.
Exp. 2124/2022

17246

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Suspensió de tramitació i aprovació de plans de desenvolupament i instruments de gestió,
d’atorgament de noves autoritzacions i llicències urbanístiques i de la possibilitat de presentar
comunicacions prèvies

17247

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Aprovació inicial de la modificació de les bases específiques reguladores de les ajudes al lloguer 17249
al municipi d'Eivissa
AJUNTAMENT D'INCA

Aprovació prestació patrimonial publica de caracter no tributari per activitats d'oci i temps
lliure

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

17250

AJUNTAMENT DE FELANITX

Inici d'expedient d'autorització per a l'ús dels punts d'amarrament de Cala Marçal i de Cala Sa 17251
Nau, situats al litoral del Terme Municipal de Felanitx, per a les temporades 2022 - 2025
AJUNTAMENT DE FERRERIES

Aprovació inicial del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima de Ferreries (PAESC)
Bases i convocatòria del I concurs d'aparadors de Ferreries Floreix
Aprovació inicial modificació pressupostària 7/2022

17252
17253
17255

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació del projecte de les obres de construcció de coberta a pista esportiva al CME de
Llucmajor
Aprovació inicial de la modificació pressupostaria 22/2022
Aprovació inicial de la modificació pressupostaria 23/2022
Aprovació inicial de la modificació pressupostaria 24/2022

17256
17257
17258
17259

AJUNTAMENT DE MURO

Aprovació inicial expedient 10-2022 de transferències de crèdit i modificació del complement
de productivitat
Aprovació iniclal exp 9-2022 modificació credits extraordinaris i suplement de credits

17260
17261

AJUNTAMENT DE PALMA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/58/sumari/11561

Departament Financer.- Aprovació inicial modificacions de crèdit en el Pressupost propi per a
2022
Obertura del període d'informació pública relativa al Projecte de reglament d'organització i
funcionament dels serveis socials comunitaris de l'Ajuntament de Palma

17262
17263

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Modificació de la Plantilla de Personal 2022
Aprovació inicial Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Sant Lluís

17264
17265

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Esmena de deficiències relatives a la modificació puntual número 92 de les Normes subsidiàries 17266
de planejament
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