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ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori per la que
s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions
per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU

17603

AJUNTAMENT DES CASTELL

Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de l'aparcament de vehicles en determinades
vies públiques del municipi des Castell

17646

AJUNTAMENT D'INCA

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4/2022 en la modalitat de crèdit
17652
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/60/sumari/11563

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm 05/2022 del Pressupost municipal de
17653
l’Ajuntament de Mancor de la vall, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb
romanent de tresoreria
Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova definitivament l'expedient 17654
de modificació de crèdits nº 04/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb càrrec del romanent líquid de tresoreria
AJUNTAMENT DE PORRERES

Acord del Ple de l'Ajuntament de Porreres de 28 de març de 2022 pel qual s'aprova
definitivament l'expedient de modificació de crèdits n. 3/2022 del Pressupost en vigor, en la
modalitat de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

17655

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Joan pel qual s’aprova definitivament la modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana

17656

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Aprovació definitiva expedient modificació crèdit núm. 05/22
17667
Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia pel qual s'aprova definitivament
17668
l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 692/2022 en la modalitat de 17670
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria.
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Aprovació definitiva Pressupost 2022
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

17672

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 per la qual s’ordena la publicació del 17676
nomenament de quatre membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears
Resolució del president del Parlament de les Illes Balears per la qual s’ordena la publicació del 17677
nomenament del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i del
Consell de Direcció
AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Aprovació llista definitiva i nomenament 4 funcionaris en pràctiques policia local

17678

Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de
17680
l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears
(IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la
qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'una persona investigadora amb
titulació de grau i màster per al projecte «RICORS Malalties Cerebrovasculars»

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/60/sumari/11563

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la directora i gerent de Ports de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs 17687
per formar part d'una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria
professional de guardamolls auxiliar per a les illes de Mallorca i Menorca
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la
composició del Tribunal Qualificador establert en l’annex 3 de la Resolució publicada al BOIB
núm. 27, de 19 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir una
borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos subaltern de
l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera

17698

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 26 d’abril de 2022 per la qual 17699
s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça
de substitució de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de
l’Hospital Comarcal d’Inca
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 28 d’abril de 2022 per la qual 17706
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de director/a de la zona bàsica de salut de Capdepera de la plantilla orgànica
autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 28 d’abril de 2022 per la qual 17708
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de director/a de la zona bàsica de salut de Son Gotleu de la plantilla orgànica
autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca
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CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 25 d’abril de 2022, relatiu a 17710
l’aprovació de les bases i la convocatòria per al proveïment del lloc d’auxiliar administratiu al
Servei de Gestió de Persones del Departament de Serveis Generals del Consell Insular de
Menorca
AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació de la convocatòria i les bases per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un
lloc de treball de Responsable del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i Centre de Dia

17718

AJUNTAMENT DE COSTITX

Convocatòria i bases borsa de treball de dinamitzador/a sociocultural

17720

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de
feina de personal funcionari interí Tècnic d’Administració General de l'Ajuntament de Deià

17726

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Convocatòria i bases reguladores del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs, per a la 17735
cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament de Lloret
de Vistalegre, mitjançant una borsa de feina amb caràcter temporal per a cobrir necessitats
urgents de prestació de serveis
AJUNTAMENT DE LLOSETA

Aprovació bases i convocatòria per cobrir una plaça arquitecte, funcionari carrera de
l'Ajuntament de Lloseta

17744

AJUNTAMENT DE PORRERES

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/60/sumari/11563

Convocatòria i bases per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal
funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local (exp. núm.: 349/2022)

17758

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Resolució d'Alcaldia núm. 679, de data 03 de maig de 2022, de l'Ajuntament de Santa
Margallida, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir vuit places de Policia
Local de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema d’accés de torn lliure, sistema
d’oposició, corresponents a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2021 i 2022

17764

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Bases convocatòria per constituir una borsa per proveir, amb personal funcionari interí,
necessitats urgents a la policia local de l'Ajuntament de Ses Salines

17775

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 17783
la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a
actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència europeu
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per 17786
la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions
per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per 17790
la qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei d’àrees municipals d’impuls
comercial de les Illes Balears
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CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 29 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 3 de maig 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 directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’aprova
l’anotació en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
de la pròrroga tàcita del contracte d'arrendament d’un immoble ubicat a l’Avinguda Vives Llull
núm. 48, de Maó (Exp. SP 73/2022)
Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual
s'autoritza l'adscripció de l’aparcament núm. 13, situat en el soterrani del carrer Jeroni Pou, 2
de Palma a favor de la Conselleria d’Afers Socials i Esports

17791

17793

17795

17797

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 d’abril de 2022 per la qual es 17799
revoca l’autorització del CEI Kinder Blau
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 d’abril de 2022 per la qual
17801
s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Nuestra Señora de la
Consolación, d’Alcúdia, amb la transformació d’una unitat d’educació secundària obligatòria
en una unitat d’educació primària

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/60/sumari/11563

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 28 d’abril de 2022 per la
17803
qual es convoquen ajudes complementàries per a l’alumnat de les Illes Balears que participa en
programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país
de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2021-2022
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoca el II Premi 17812
Aina Moll en el marc de l’Escola d’Estiu de Lingüística Catalana per a l’any 2022
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació DIA de la 17816
reforma integral Port de Fornells – fase 2, TM Es Mercadal (141A/2018)
SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació 17819
de les Illes Balears per la qual es sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret pel
qual es crea i regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives
dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Bases reguladores dels Premis Vuit d’Agost 2022

17821

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Aprovació de les bases i convocatòria simultània per l’atorgament de subvencions dirigides a
associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l´illa de Formentera per al
desenvolupament de programes i actuacions en matèria de Serveis Socials per a l’any 2022

17832

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

Incoació de l’expedient de declaració com a bé d’Interès Cultural, amb categoria de conjunt
històric, a favor de la central tèrmica d’Alcanada i del poblat de GESA i de l’edifici principal de
la central amb categoria de monument, en el terme municipal d’Alcúdia. Expedient 422/2015
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

17840

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Conveni que regula l’encàrrec de gestió del Consell Insular de Mallorca a la Cambra de Comerç, 17869
Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca per assistir a la fira internacional de vins Prowein
Düsseldorf 2022
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 26 d’abril de 2022 de 17873
baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes d’abril de 2022
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 2 de maig de 2022, relatiu a
l’aprovació de les bases que han de regir la selecció dels i les estudiants per residir a la Casa de
Menorca a Barcelona i la convocatòria corresponent a l’any 2022 (exp. 1501-2022-000002)

17875

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Resolució de suspensió del servei urbà de transport de viatgers amb vehicles de tracció animal
amb conductor per avisos meteorològics per altes temperatures

17883

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Bases de la convocatòria de subvencions per a la realització d'obres d'embelliment,
manteniment, conservació, restauració i rehabilitació de les façanes dels immobles situats en
els nuclis urbans del terme municipal d'Andratx 2022

17885

AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Canvi delegacions regidors

17895

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/60/sumari/11563

Criteris que han de regir les bases i la concessió d'ajuts econòmics individuals, temporals i
d'emergència social per a l'any 2022, emmarcats en el conveni entrel el Consel Insular de
Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

17896

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Pròrroga extraordinària en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per a l'any 17902
2022
AJUNTAMENT DES CASTELL

Nomenament batle accidental, 6 i 7 maig 2022, Sr. Joan Serra

17903

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Llucmajor de l'exercici 2022

17904

AJUNTAMENT DE PALMA

Secretaria General del Ple. Acord del Ple de dia 28 d'abril de 2022 mitjançant el qual s'aprova
el calendari de les festes locals de Palma per a l'any 2023

17910

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Acord de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària celebrada el dia 29 d’abril de 2022, pel 17911
qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització temporal corresponent a les
places que es ressenyen (exp.598/2021)
MALLORCA RURAL. ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL

Bases de la convocatòria d'ajudes Leader a Mallorca per a l'any 2022

17913

Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Contractació per l'explotació temporal de la zona de domini públic marítim terrestre

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

17935

AJUNTAMENT DE PALMA

Àrea de Cultura i benestar Social– Anunci aprovació plec contracte per a l'arrendament d'un bé 17945
immoble amb destinació a centre municipal de serveis socials comunitaris bàsics i centre
comunitari a la barriada de Cala Major

Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de 17947
la Federació de Pàdel de les Illes Balears corresponent al període 2020-2024
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Extracte de la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per actuacions en la Reserva de la
Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per
la Unió Europea-Next GenerationEU

17948

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Relació dels convenis de col·laboració subscrits en el primer quadrimestre de 2022 per l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

17950

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/60/sumari/11563

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
2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les
ajudes per al foment de les pastures per a l’aprofitament de la Ramaderia Ecològica, per els
anys 2021 i 2022
Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD1 de data 26 d’abril de
2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les
ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022
Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R1 Exp. 178 de data 26 d’abril de
2022, 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 desistiment als beneficiaris de les ajudes, R5 de data 29 d’abril de
2022, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de
Mallorca, per a l’ any 2020, vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o
ambiental i enmarcats en l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de
Mallorca, de data 13 de novembre de 2020. EDLNP32020_1
Notificació de Resolució de renúncia als beneficiaris de les ajudes, Exp. 60 de data 27 d’abril de
2022, 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

17951

17954

17957

17959

17961

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2019/00014802X

17963

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Notificació ca abandonat

17964

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Extracte de la convocatòria de subvencions per a la realització d'obres d'embelliment,
manteniment, conservació, restauració i rehabilitació de les façanes dels immobles situats en
els nuclis urbans del terme municipal d'Andratx 2022
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17965

Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la 17967
prestació del servei municipal de l’escola d’estiu
AJUNTAMENT DE LLOSETA

Informació projecte escoleta municipal Lloseta
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm.03/2022

17968
17969

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Informació pública del projecte de renovació del paviment esportiu del Poliesportiu Blanquerna 17970
Informació pública del projecte de renovació del paviment esportiu del "Pavelló d'es Pla de na 17971
Tesa"
AJUNTAMENT DE PALMA
PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

Patronat Muncipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris. Projecte de canvi de
cobertes en edifici plurifamiliar aïllat ubicat al carrer Editor Prats 1r

17972

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/60/sumari/11563

Aprovació inicial de l’expedient número 05 de modificació de crèdit del pressupost municipal
de 2022, per crèdit extraordinari i per suplement de crèdit
Aprovació inicial de l’expedient número 04 de modificació del pressupost municipal,
modificació de la base 36 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2022
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17973
17974

