Núm. 62
Secció I. Disposicions generals

12 de maig de 2022
Pàg. 344

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

Ordre 12/2022 del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 de maig de 2022 per la
qual es disposa la posada en funcionament del Col·legi per a l’Atenció Hospitalària i
Domiciliària Maria Antònia Pascual

18274

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es modifiquen els
annexos 1, 3, 5 i 6 del Decret 42/2021, d’11 d’octubre, pel qual es regula el funcionament de
les agrupacions de defensa sanitària ramadera en l’àmbit de les Illes Balears

18276

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/62/sumari/11565

Aprovació definitiva de l’expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2022 per crèdit extraordinari i suplement de
crèdit (EXT 01/22 SUP 01/22)

18288

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Modificació de crèdit definitiva 5/2022 per crèdit extraordinari i suplement

18290

AJUNTAMENT DE CONSELL

Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana

18291

AJUNTAMENT D'INCA

Aprovació definitiva de l’acord per la modificació del Reglament per a la creació i regulació dels 18303
registres de concessions i drets d’ús en exclusiva dels aparcaments públics municipals situats en
l’edifici del Mercat Cobert i en la Plaça Mallorca
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprovació definitiva de la modificació de l’ASU 32/04 Sa Talaia Nord, del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany
Aprovació definitiva de la modificació de l’ASU 34/03 Bosc d’en Frit del Pla General
d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany
Aprovació definitiva de la modificació de l’ASU 33/04 Badia de Sant Antoni, del Pla General
d’Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

18304
18306
18308

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 697/2022 en la modalitat de 18310
crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria
AJUNTAMENT DE SES SALINES

Aprovació definitiva expedient 5/2022 suplement de crèdit i expedient 6/2022 crèdit
extraordinari

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

18312

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

Nomenament de personal funcionari de carrera

18313

Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de maig de 2022, per la qual es fa
18314
pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament
secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han
d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021, per
a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es
distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls
convoca a l’acte de presentació, a la part A i a la part B de la primera prova
Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de maig de 2022, per la qual es fa
18374
pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors
i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius
convocats per Resolució de 29 de novembre de 2021, per a les proves selectives d’ingrés, accés i
adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els
tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la
part A de la primera prova i a la part B de la primera prova

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/62/sumari/11565

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora 18400
gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de correcció dels errors advertits en la
Resolució de 28 de desembre de 2021 per la qual s’aproven les llistes definitives de persones
aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per
constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal
de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o
urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’adjudica, pel
18402
procediment de lliure designació, un lloc de treball de personal funcionari de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat mitjançant Resolució de 28 de gener de
2022 (BOIB núm. 25, de 15 de febrer)
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de maig de 2022 per la 18404
qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants
de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en reumatologia dependents del Servei
de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de maig de 2022 per la 18408
qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants
de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en geriatria dependents del Servei de
Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent
Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 9 de maig de 2022 per la qual 18411
es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d’una
plaça temporalment desatesa de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup de
gestió de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de
Mallorca (PIT GAP 2/2022)
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 6 de maig de 2022,
relativa a la modificació de la composició del Tribunal Qualificador de la borsa extraordinària
única de l’especialitat de Fisioteràpia

18413

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Convocatòria i Bases de Selecció de Personal - Procediment selectiu de professionals en treball 18415
familiar a efectes de constituir una borsa extraordinària i urgent, mitjançant concurs. Expedient
2221/2022
AJUNTAMENT D'ANDRATX

Aprovació provisional de la relació de persones aspirants admeses que reuneixen tots els
requisits de les bases específiques del procés de selecció per a la constitució d'un procés
selectiu per a cobrir sis places de Policia Local, funcionari de carrera

18425

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Rectificació de les bases de la convocatòria per contractar un agent de corresponsabilitat i
conciliació per a l'any 2022

18432

AJUNTAMENT DE FELANITX

Nomenament del tribunal per plaça inspector o inspectora de la Policia Local

18434

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Anunci de l'ordre de prelació definitiu i constitutiu de la borsa d'ocupació

18435

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/62/sumari/11565

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de
directors/es de lleure, per cobrir laboralment les possibles necessitats de personal de
l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Bases que han de regir la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de
monitors/es de lleure, per cobrir laboralment les possibles necessitats de personal de
l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

18436

18445

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 18454
la qual es concedeix l’autorització administrativa i es declara la utilitat pública del parc
fotovoltaic Son Magraner, de 4,55 MWp i 3,7 MWn, ubicat en el polígon 15, parcel·la 118,
Son Espanyol, al terme municipal de Palma (RE005/21)
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen 18457
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)
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen 18463
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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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 de Diplomats i Diplomades en Treball Social i
Assistents Socials 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
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de
modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears

18465

18491

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la
18495
convocatòria informativa per a concedir ajuts per a fomentar la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes Balears
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 6 de maig de 2022 per la qual es
disposa la inscripció en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional i en el Registre de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d’Educació i
Formació Professional, del canvi de denominació de l’adreça del Col·legi d’Educació Infantil i
Primària Joan Veny i Clar, de Campos
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de maig de 2022 per la qual es
revoca l’autorització del CEI Coletinas Palma
Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de maig de
2022 sobre l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs
escolar 2022-2023
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de maig de 2022 per la
qual es determinen les característiques generals del programa de diversificació curricular i es
regula el procediment per sol·licitar-ne la implantació als centres d’educació secundària
obligatòria sostinguts amb fons públics
Resolució de dia 2 de maig de 2022 del director general de Planificació, Ordenació i Centres
per la qual s’autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI), es dicten les normes
específiques i s’aprova el calendari d’admissió per al curs acadèmic 2022-2023

18500

18502
18504

18525

18537

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’ordena la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears de 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, aprovada per
l’Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori

18549

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Resolució del director general de Pesca i Medi Marí de 9 de maig de 2022 per la qual
s’incorporen al Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions Pesqueres de les Illes
Balears (SLSEPIB) les embarcacions de la modalitat d’arts menors de les Confraries de
pescadors d’Alcúdia, Cala Rajada, Porto Colom i Santanyí

18554

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 5 de maig de 2022 per la qual se sotmet a
informació pública el Projecte de Decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació
dels transports marítims entre les Illes Balears
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18557

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

Resolució del director gerent del Consorci de Transports de Mallorca per la qual es publica la
relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consorci de Transports de Mallorca en el
primer quadrimestre de l’any 2022

18558

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

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit i es modifica la Resolució del president del
FOGAIBA de 10 d’agost de 2018, per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció
de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020

18559

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES
ILLES BALEARS

Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la relació dels
convenis de col·laboració subscrits en el primer quadrimestre de 2022

18561

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Acord de l’aprovació de la convocatòria de les ajudes específiques pel desenvolupament de
l’àmbit rural i ramader de l’illa de Formentera per l’any 2022
Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al Club Tennis Illa de
Formentera
Bases per la convocatòria de subvencions dirigides a associacions d’immigrants, cases
regionals, i altres associacions sense ànim de lucre, radicades a l’illa de Formentera per l'any
2022

18562
18583
18587

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/62/sumari/11565

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

Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es determina el règim de
dedicació del conseller del Grup Mixt
Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca de modificació del Decret de dia 26 de
gener de 2021 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca
Decret de delegació de les funcions de la Secretaria de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

18594
18595
18596

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Resolució d’aprovació de les indemnitzacions a percebre per l’assistència a les reunions dels
membres del jurat que ha de proposar els Premis a pràctiques exemplars en Responsabilitat
Social del Consell de Mallorca

18597

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de 4 de maig de 2022, per la 18599
qual es convoca la concertació social del servei socioeducatiu d’inserció laboral per a persones
menors d’edat de 14 a 17 anys
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 4 d’abril de
18617
2022, relativa a la creació d’una nova unitat funcional amb autonomia de gestió en la
Residència de Pòrtol de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Formalització de l'encàrrec a mitjà propi per a la gestió del servei de vigilància, salvament,
socorrisme i accessibilitat al litoral del terme municipal de Calvià a l'empresa municipal
Limpiezas Costa de Calvià, SA

18619

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Oferta pública d'ocupació 2022

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

18621

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Aprovació definitiva creació d’una plaça de treballador/a familiar del Departament de Serveis
Socials. Exp 1024/2022

18622

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2023,
2024, 2025, 2026 i 2027

18624

AJUNTAMENT DE MANACOR

Aprovació definitiva modificació plantilla 2022 (creació plaça d'auxiliar de clínica)

18635

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Maria 18636
de la Salut
AJUNTAMENT DE SENCELLES

Resolució d'Alcaldia núm.0267 de data 10 de maig de 2022 d'aquest Ajuntament, d’aprovació 18637
de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l’Ajuntament
de Sencelles

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
per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització
administrativa, declaració d’utilitat pública i avaluació d’impacte ambiental ordinària del
projecte d’agrupació fotovoltaica formada pels parcs Gea Sur de 2.160 kWn i Gea Norte de
2.280 kWn ubicats al polígon 2 parcel·la 1 de Son Servera (RE034/19 i RE035/19)
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 de l’ampliació de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum
AU-00162/2021 en 53,01 kWp i 50 kWn, sense excedents, a la coberta de l’hotel Ibiza Gran
Hotel, en el terme municipal d’Eivissa, promogut per Cálida Ibiza SA (AU-00607/2022)
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 126,04 kWp i
105 kWn, amb excedents sense compensació i limitació d’abocament a 100 kW, sobre la
coberta d’una nau industrial, en el terme municipal de Son Servera, promogut per Jumari, SA
(AU-00324/2022)
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el
tràmit de 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 (programes
1, 2 i 3)

18639

18640

18641

18642

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació Pública de l'expedient 2964/2020 relativa a la sol·licitud d’autorització
18658
d’abocament de l’efluent de l’EDAR Calvià a la llera del torrent Son Boronat, al terme
municipal de Calvià
Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió de aigües subterrànies per a
18659
dessalinització per òsmosi inversa per a subministrament públic (núm. d’expedient CAS_1706)
sobre els sondeigs A_S_8571, A_S_8572, A_S_8573 i A_S_8574 per extracció d’aigua salada,
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situats al Camí des Salinar al terme municipal d’Andratx
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 169 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 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 pròrroga als beneficiaris de les ajudes, de data 10 de maig de 2022,
a 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
Notificació de la Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes REVT1, de data 29
d’abril de 2022, sol·licitada a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 11 de novembre de 2016, per la qual es
convoquen ajudes de minimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous
productes, pràctiques, processos i tecnologies, per als anys 2016-2020
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 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 27 de gener de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les
ajudes destinades al foment de la lluita biològica, per l’any 2015 (Pròrroga 2021)

18660

18662

18665

18669
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INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

Informació Pública de l'aprovació de les bases d'adjudicació dels habitatges propietat d’ IBAVI 18672
en totes les Illes Balears, en règim de lloguer, per a persones menors de 35 anys
Informació pública de l'aprovació de les bases d'adjudicació de 23 habitatges de la promoció 18680
23 H Santanyí en règim de lloguer
INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

Relació de convenis subscrits

18683

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació
«NEPTUN», situada al Club Nàutic Ca’n Picafort, Mallorca
Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació
«HARMONY», situada al Club Nàutic Ca’n Picafort, Mallorca.

18684
18685

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2019/00021735C
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2021/00005385H
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2021/00010549G
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2022/00004561V
Extracte de l'aprovació per resolució núm. 2022000010 de la consellera executiva del
Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa, en data 5 de maig
de 2022 de les bases i la convocatòria dels Premis Vuit d'Agost, any 2022

18686
18687
18688
18689
18690

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Tràmit d’informació pública de l’aprovació del Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural de 18692
Formentera 2022-2023
Informació pública relativa a l’aprovació de l’ordenança sancionadora de la venda ambulant no 18693
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autoritzada a l’illa de Formentera
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE TERRITORI

Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats
relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm.
9-2022-HLSR-XIG-CAT)

18694

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per matrícula anual de
vedats privats de caça, camps d'ensinistrament de cans i refugis de fauna del Consell de
Menorca corresponent a l’exercici 2022

18696

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Exposició al públic la modificació de crèdit 09/2022 per suplement de crèdit finançat amb
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament
en Ple en la sessió del dia 5 de maig de 2022

18697

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de persones
majors. Exp. 2022/2359

18698

AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre
l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa

18699

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Aprovació inicial del Reglament de carrera professional de l'Ajuntament de Calvià

18700

AJUNTAMENT DE CAMPANET
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/62/sumari/11565

Informació pública modificació acord regulador carrera professional empleats Ajuntament

18701

AJUNTAMENT D'INCA

Exposició al públic del projecte tècnic per dur a terme el contracte d'obres per a l'execució del
projecte de construcció d'un nou centre d'educació infantil i primària a Inca

18702

AJUNTAMENT DE MANACOR

Aprovació inicial expedient de modificació pressupostària, suplement de crèdit SC 03/22

18703

AJUNTAMENT DE MAÓ

Extracte de la Resolució de la tinenta d'Alcaldia de Cultura i Medi Ambient de l'Ajuntament de 18704
Maó núm. DA/2022/0001453, de 26 d’abril, per la qual es convoca el Premi Ciutat de Maó
d'Escultura 2022 i s'aproven les bases reguladores (Exp.: E0664-2022-000001)
AJUNTAMENT DE SA POBLA

Aprovació inicial del Reglament del control horari del personal de l'Ajuntament de sa Pobla
Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm.1 (exp. 84/2022) en la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

18705
18706

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Informació pública expedient aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei
urbà-interurbà de viatjers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor de l’Ajuntament de
Sant Joan de Labritja – Expt. 489/2022
Informació pública expedient aprovació inicial de la creació del Cos de Policia Local de Sant
Joan de Labritja – Expt. 397/2022
Informació pública expedient aprovación provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre el Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana – Expt. 371/2022
Exposició pública expedient aprovació inicial de l’Estudi de Detall en el nucli urbà del sector
Allà Dins de la parròquia de Sant Vicent en Sant Joan de Labritja – Expt. 1525/2017
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18707

18708
18709
18710

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Exposició pública de l'estudi de viabilitat econòmica relatiu a la concessió del servei públic de
manteniment del camp d'esports de Ses Ramones de la Colònia de Sant Jordi

18711

Subsecció tercera. Anuncis particulars
FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, 275
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Acord de devolució de prestacions indegudes. Reclamació de deute a treballador
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