Núm. 63
Secció I. Disposicions generals

14 de maig de 2022
Pàg. 353

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

Aprovació definitiva de l’expedient número 11/2022 de modificació de crèdits en el pressupost 18713
propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE02/2022) i per suplement
de crèdit (SUP03/2022)
Aprovació definitiva de l’expedient número 10/2022 de modificació de crèdits en el pressupost 18715
propi de la Corporació de l’exercici 2022 per baixa per anul·lació (BA01/2022) i per suplement
de crèdit (SUP02/2022)
Aprovació definitiva de l’expedient número 9/2022 de modificació de crèdits en el pressupost
18716
propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE01/2022)
AJUNTAMENT D'ALARÓ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/63/sumari/11566

Aprovació definitiva modificació de tarifes del servei d’abastament d’aigua al terme municipal
d’Alaró

18717

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Aprovat definitivament el Pressupost Municipal de l'Ajuntament per el 10 de maig de 2022

18718

AJUNTAMENT DE MANACOR

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal 02 I.OD reguladora de l'Impost
sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana

18720

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprovació definitiva del pressupost per a 2022 i plantilla de personal

18737

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Correcció de l’anunci publicat al BOIB núm. 62 de 12/5/2022 relatiu a l’aprovació definitiva de 18742
l’expedient de modificació de crèdits núm. 697/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria
AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

18744

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 10 de maig de 2022, de
cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

18754

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS
SECRETARIA DE GOVERN

Nomenament jutge de pau titular Ses Salines
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18756

Nomenament jutge de pau substitut Ses Salines
Nomenament jutge de pau Titular de Es Migjorn Gran
Nomenament jutge de pau Titular de Sineu
Nomenament jutge de pau titular Felanitx
Nomenament jutge de pau substitut de Sineu
Nomenament jutge de pau substitut Sant Antoni de Portmany
Nomenament jutge de pau titular Fornalutx

18757
18758
18759
18760
18761
18762
18763

Subsecció segona. Oposicions i concursos
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de Presidència per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i es
designa el tribunal de les proves selectives per a l’ingrés, per torn lliure, d’una plaça de lletrat o
lletrada del Parlament de les Illes Balears

18764

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la
convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de
valoració del concurs per al proveïment de diversos llocs de treball corresponents a personal
laboral fix de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la
convocatòria i les bases per proveir un lloc de treball de personal funcionari de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació

18790

18831

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/63/sumari/11566

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer de 10 de maig de 2022 per la 18851
qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a
d’infermeria de la unitat de cures intensives de l'Hospital Universitari Son Llàtzer
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Bases específiques per a la creació d’una borsa d’educadors/ores socials, personal laboral, grup 18852
A, subgrup A2, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió
urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS64/2022 de coordinador/a 18863
jurídic administratiu del Servei d'Atenció Sociosanitària de l’IMAS
AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Convocatòria per al nomentament de jutge de pau titular de l’Ajuntament d’Algaida

18867

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Bases de selecció per a la cobertura d'una plaça de Treballador/a Familiar, funcionari interí/a
de l'Ajuntament de Capdepera

18868

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Bases que han de regir el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de treball de
treballadores/treballadors familiars amb caràcter de laboral temporal a l'ajuntament de
Ferreries

18875

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Rectificació error material convocatòria 18883
concurs oposició professor/a músic de l’Ajuntament de Palma
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AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Revocació de les bases de la convocatòria del procediment de selecció, per torn lliure, procés
d’estabilització d’ocupació temporal 2017, d’una plaça de Delineant, personal funcionari de
carrera
Revocació de les bases de la convocatòria del procediment de selecció, per torn lliure, procés
d’estabilització d’ocupació temporal 2017, d’una plaça de Técnic Mitjà Gestó Tributaria,
personal funcionari de carrera

18884

18885

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

Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública de 9 de maig de 2022 18886
pel qual s’aprova la convocatòria del Pla de Formació Permanent per al Personal del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears corresponent a l’any 2022
Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 9 de maig 18898
de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al segon semestre de l’any
2022

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/63/sumari/11566

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 18923
la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret pel qual es regula la
recàrrega elèctrica de vehicles i del funcionament de la xarxa MELIB de punts de càrrega de
vehicles elèctrics
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen 18924
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
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de
18935
subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i
programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió
social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant
programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2022 per la qual es 18950
convoquen ajuts a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a l’any 2022, una
despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació
Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2022 per la qual es 18991
convoquen els ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les
Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la
constitueixen corresponents a l’any 2022
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de maig de 2022 per la qual 19007
es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i
Formació Professional en el primer quadrimestre de l’any 2022 i, amb caràcter extraordinari,
altres convenis de col·laboració subscrits anteriorment en 2021
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es publica la relació de convenis de
col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Salut i Consum en el primer quadrimestre de
l’any 2022

19009

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

Resolució del Vicepresident del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, sobre
l’aprovació dels percentatges de reducció per incompliments de condicionalitat a la campanya
2020, d’acord amb el Reial Decret 1078/2014 de 19 de desembre, per al qual s’estableixen les
normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes,
determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats
programes de recolzament al sector vitivinícola

19011

FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

Modificació de l’Acord per l’establiment i modificació dels preus privats per les activitats i
serveis que presti la Fundació Teatre Principal d’Inca

19017

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Regulació específica per a les vies d’accés a les zones d’es Caló des Mort i Es Ram
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d’Eivissa per dotar
de personal vigilant l’església de Sant Francesc Xavier i el fossar Vell l’any 2022

19021
19023
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Acord de modificació de la convocatòria de subvencions 2022 d’inversions municipal per a
equipaments culturals i Festes d’interès cultural
Acord d'incació de l'expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Lloc
d’Interès Etnològic, del conjunt de les barraques (escars) i els molls de Portocolom (Felanitx),
amb la delimitació del Bé i de l’entorn de protecció

19026
19027

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Resolució d’aprovació d’ampliació del termini per l’execució i justificació dels projectes
19050
subvencionats dins la convocatòria de subvencions per a la millora d’espais de la Serra de
Tramuntana dins el “Pla Mallorca Reacciona” (SV 3/2020) adreçades a ajuntaments
Resolució de la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per la qual 19052
es convoquen subvencions del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per entitats
que promoguin i fomentin la custòdia del territori a la Serra de Tramuntana per a l’any 2022
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Aprovació d’un conveni tipus de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i els
ajuntaments interessats per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica
Aprovació de la modificació de les sol·licituds presentades a 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

19076
19079

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Oferta d'ocupació pública municipal 2022 per a la reducció de la temporalitat

19085

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Aprovació de les bases reguladores i convocatòria de la campanya de foment del comerç local
de Bunyola 2022

19087

AJUNTAMENT DE COSTITX

Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022, Ajuntament de Costitx

19091

AJUNTAMENT DES CASTELL

Nomenament batlle accidental, 13 a 16 maig, Joan Serra
Aprovació definitiva del Catàleg de camins públics del terme municipal des Castell
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19092
19093

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Aprovació definitiva de l'expedient d'expropiació dels béns i drets afectats per l'alineació del
carrer Pont
Oferta pública d'ocupació extraordinària per processos d'estabilització d'ocupació temporal
(Llei 20/2021, de 28 de desembre)

19096
19098

AJUNTAMENT DE PALMA

Decret 7647, de 29 d’abril de 2022, de prestació de Serveis en Modalitat de teletreball

19100

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

Anunci aprovació Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han 19104
de regir l’adjudicació del contracte (exp. CN-01/2022) de cessió a tercers de l’explotació de
l’autorització demanial per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges d’Alcúdia i
Sant Pere per als anys 2022 a 2025
Anunci aprovació Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han 19105
de regir l’adjudicació del contracte (exp. CN-08/2022) de cessió a tercers de l’explotació de
l’autorització demanial per a l’explotació d’instal·lacions desmuntables per a serveis nàutics de
llanxa d’arrossegament (4 esquí nàutic, 4 esquí-bus, 4 esquí-paracaigudes), a la platja
d’Alcúdia

Subsecció segona. Altres anuncis oficials
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/63/sumari/11566

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

Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el 19106
tràmit de subvencions MOVES III
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la
convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que
desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per
al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc
d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys
2022-2023

19111

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació Pública de l'expedient 2446/2020 relatiu al projecte bàsic d'un habitatge
unifamiliar i piscina situat al polígon 21, parcel·la 138, en el terme municipal de Santa Eulària
des Riu, a zona de policia
Informació Pública de l'expedient 3884/2018 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar
aïllat situat al polígon 55, parcel·la 184, al terme municipal de Palma, a zona de policia

19113

19114

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

Notificació de Resolució de renúncia als beneficiaris de les ajudes, Exp. 32 de data 6 de maig de 19115
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
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 299 de data 6 de maig de
19118
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
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CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2021/00001901F
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2021/00010270R
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2022/00004724L
Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de maig de 2022 del preu
públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i
obertura del període voluntari de cobrament

19121
19122
19123
19124

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Aprovació inicial l’ordenança reguladora del preu públic del servei d'amarratge a s'Estany des
Peix, de l’illa de Formentera, a l’àmbit del Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera
Decret d’Arxiu i Caducitat de l’expedient d’activitats 47/2009
Decret de Caducitat de l’expedient d’activitats 62/2009
Decret d'inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 13/2021

19125
19128
19129
19130

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

Aprovació inicial de l’expedient núm. 16/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi 19131
de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE04/2022)
Aprovació inicial de l’expedient núm. 15/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi 19132
de la Corporació de l’exercici de 2022, per suplement de crèdit (SUP05/2022)
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/63/sumari/11566

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Extracte de la convocatòria pública de subvencions del Consorci Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial per a entitats que promoguin i fomentin la custòdia del territori a la Serra
de Tramuntana per a l’any 2022

19133

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Procediment de canvi de titularitat del ninxol 7 de la sepultura 54 - zona 1 del Cementiri
d'Algaida
Procediment de canvi de titularitat dels ninxols 5,6,13 i 14 de la sepultura 130-Zona 2 del
Cementiri d'Algaida
Procediment de canvi de titularitat ninxols 10,11 i 12 de la sepultura 130 - Zona 2 del
Cementiri Algaida

19135
19136
19137

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Compte General corresponent a l'exercici 2021
Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

19138
19139

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Aprovació inicial del Reglament regulador d'ús dels horts eco-socials de la finca de Can Tomeu 19140
del municipi d'Eivissa
AJUNTAMENT DE PALMA

Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, extracte de les bases de subvencions per a
programes, projectes i activitats en matèria de joventut per a l’any 2022
Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, extracte de les bases de subvencions per a
federacions i agrupaments d’entitats juvenils de Palma per a l’any 2022
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19141
19143

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Extracte de l’aprovació per decret d’alcaldia núm. 2022-1394, de dia 2 de maig de 2022, de la 19145
Convocatòria de Subvencions dirigida a les Associacions de Vesins del municipi per a la
realització d’activitats i festes (anys 2021-2022)
Extracte de l’aprovació per Decret d’Alcaldia núm. 2022-1396, de 2 de maig de 2022, de la
19147
Convocatòria de Subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals, sense
ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització d’actuacions,
iniciatives i projectes de caràcter cultural i de caràcter folklòric o relacionats directament amb la
cultura tradicional de les pitiüses, que s’hagin realitzat dins l’any 2021 i les previstes realitzar
dins l’any 2022
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Notificació d'animal abandonat

19150
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AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Informació pública del plec de condicions que ha de regir el concurs per a l’ autorització a
tercers de l’autorització d’ocupació temporal dels béns de domini públic marítim terrestre,
mitjançant la instal·lació i explotació d’una àrea especial per a jocs infantils per a les
temporades 2022 y 2023, prorrogable anualment per a les temporades 2024 i 2025
Informació pública del plec de condicions que ha de regir el concurs per a l’ autorització a
tercers de l’autorització d’ocupació temporal dels béns de domini públic marítim terrestre,
mitjançant la instal·lació i explotació d’artefactes flotants, per a les temporades 2022 i 2023,
prorrogable anualment per a les temporades 2024 i 2025
Informació pública del plec de condicions que ha de regir el concurs per a l’ autorització a
tercers de l’autorització d’ocupació temporal dels béns de domini públic marítim terrestre,
mitjançant la instal·lació i explotació de les hamaques, ombrel·les, caixes de seguretat i
quiosc-bar situat a les platges de Can Picafort i Son Bauló, per a les temporades 2022 i 2023,
prorrogable anualment per a les temporades 2024 i 2025
Aprovació Inicial de l’Ordenança reguladora de l’ús i aprofitament de platges i litoral en el
municipi de Santa Margalida
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19151

19152

19153

19154

