Núm. 65
Secció I. Disposicions generals

19 de maig de 2022
Pàg. 366

CONSELL DE GOVERN

Decret llei 5/2022 de 16 de maig, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de
19381
règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i pel qual s’estableix el
règim de prestació del servei de taxi en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa
Decret 15/2022 de 16 de maig, pel qual s’estableix un Pla de Gestió per a la Pesca Professional 19392
Artesanal a les Aigües Interiors de les Illes Pitiüses i es modifica el Decret 38/2018, de 16 de
novembre, pel qual s’estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s’hi regulen les
activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/65/sumari/11568

Ordre 14/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions
en matèria de memòria democràtica

19406

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

Aprovació definitiva de l’expedient número 12/2022 de modificació de crèdits en el pressupost 19422
propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE03/2022) i suplement de
crèdit (SUP04/2022)
CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

Aprovació definitiva de modificació de crèdits en el pressuposts del Consorci Museu Marítim de 19424
Mallorca de 2022
AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Aprovació definitiva suplement de crèdit i crèdit extraordinari ext. 7/2022

19425

AJUNTAMENT DE MANACOR

Aprovació definitiva ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones
19429
usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP)
Aprovació definitiva Reglament municipal que regula la circulació de vehicles de motor dins els 19437
espais naturals del terme de Manacor
AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. 19440
Exp: PA2020-0011. Aprovació definitiva de la modificació del Pla general d’ordenació urbana
(PGOU) que té per objecte el canvi del traçat del vial d’accés a Son Fuster
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprovació definitiva de modificació del Reglament de mercats de l’Ajuntament de Sant Llorenç 19443
des Cardassar
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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
CONSELL DE GOVERN

Decret 14/2022 de 16 de maig, de modificació de nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I com a representants de la
Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears

19452

AJUNTAMENT DE PALMA

Nomenament funcionaris/àries de carrera policia local pertanyents a l'Escala d'Administració
Especial, Subescala serveis especials, escala Bàsica, grup C, subgrup C1, corresponents a
l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2019 de l’Ajuntament de Palma
Nomenament funcionari Treballador familiar de l'Escala l'Administració Especial, subescala
serveis especials, classe comeses especials, especialitat treballador/a familiar, grup C, subgrup
C2, corresponent a la taxa de reposició de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2019

19453

19455

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Cessament auxiliar administrativa interina Medi Ambient
Pròrroga de la situació de comissió de serveis del subinspector de la policia local de
l'Ajuntament de Son Servera

19456
19458

Subsecció segona. Oposicions i concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/65/sumari/11568

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es convoca 19460
un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les
Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Radiodiagnòstic corresponent a la
gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut
de les Illes Balears
Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es convoca 19468
un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les
Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea d’Aparell Digestiu corresponent a la
gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut
de les Illes Balears
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la
19476
provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip
d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Safrà
AJUNTAMENT DE CAMPANET

Convocatòria procés selectiu: Borsa de Monitors

19483

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Resolució núm. 2022-4692 de data 16/05/2022, per la qual s'aproven les bases i la
19489
convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va per cobrir amb
caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a
l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits
AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Aprovació de la llista de persones
19499
aspirants per formar part del borsí provisional, per cobrir amb caràcter d’interinitat places de la
Subescala tècnica d’Administració general de l’Ajuntament de Palma
Aprovació de la llista provisional de persones admeses per prendre part al concurs oposició pel 19501
torn lliure per cobrir quatre places de Delineant/a, vacants a la plantilla de funcionaris/àries
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d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala Serveis
especials, Classe Comeses especials, especialitat delineant/a, grup B, dotades
pressupostàriament i corresponent a l'oferta pública d'ocupació de 2017
Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i
19503
excloses convocatòria concurs oposició educador/a social taxa addicional d’estabilització de la
feina temporal de l’Ajuntament de Palma
MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

Resolució de la presidenta de la Mancomunitat del Pla de Mallorca per la qual s'estableixen les 19509
bases per a la contractació d'un o d'una tècnic/a en turisme laboral temporal, vinculat/da al
fons next generatiu i al projecte de sostenibilitat turística del Pla de Mallorca

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels 19516
terrenys afectats per l’expropiació corresponent al "Projecte constructiu denominat millora de
la carretera Me-1 entre els PK 7+700 a PK 10-200, TM d'Alaior"
Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022 pel qual s’aprova el Programa Anual
19522
d’Estadística 2022 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021,
prorrogat
Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022 pel qual s’aprova la previsió de les
19666
prestacions i els serveis que s’han de concertar durant l’any 2022 i es declaren els serveis
d’interès econòmic general
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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 19674
la qual es concedeix l’autorització administrativa i es declara la utilitat pública del parc
fotovoltaic Puercoespín de 2,5 MWp i 2 MWn, promogut per Fotovoltaica Puercoespín, SL al
polígon 12 parcel·la 148, d’Alaior (RE027/19)
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les 19677
subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a
la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència europeu
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del president del Consell Rector de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, per la
19679
qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Institut d’Estadística de
les Illes Balears (IBESTAT) en el primer quadrimestre de l’any 2022
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual 19680
es convoquen ajuts econòmics per al curs 2021-2022 per finançar entitats privades sense ànim
de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador per a
alumnes amb necessitats educatives especials
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de maig de 2022 per la qual 19714
s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels ensenyaments de formació
professional dual del sistema educatiu, en règim intensiu, que s’han d’impartir durant el curs
2022-2023
Correcció de l'errata advertida en la publicado de l'edicte 3818 (BOIB 63 de data 14-05-2022) 19733
referit a la "Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2022
per la qual es 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
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Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència"
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de
16 de maig de 2022 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de
matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les
Illes Balears per al curs 2021-2022

19760

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’amplia el termini per presentar 19762
sol·licituds per concórrer a 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 Ordre 11/2022, de
5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori (BOIB núm. 60, de 7 de maig de
2022)
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i
Transport Terrestre, per la qual s’aprova la novena concessió d’ajudes per al sector del
transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i
socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19 –
modalitat VT - amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

19764

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Resolució de l’ Administrador tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 16 de maig 19768
de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Agència
Tributària de les Illes Balears en el primer quadrimestre de l’any 2022
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AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears de 17 de maig de
2022, per la qual es publiquen les bases de la convocatòria pública per a la concessió dels
Guardons "Premis Turisme de les Illes Balears" per a l'any 2022

19769

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 que preveu la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 13 d’agost de 2021, d’ajudes al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la
continuïtat de les explotacions a les illes de Mallorca i Menorca, per fer front a la sequera de
l’any 2021
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 23 de novembre de 2020, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes de
minimis per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les
explotacions de les Illes Balears per a l’any 2020
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es corregeix un error detectat a la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 26 d’abril de 2022, per la qual es convoquen ajudes de minimis per a inversions
en bioseguretat animal, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat
per la Unió Europea Next Generation EU, aprovat per al període 2021-2023

19777

19778

19779

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Elevació a definitiva de la modificació de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització
per l’entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l’illa de
Formentera durant els períodes de l’any de major afluència turística, així com d’aprovació
provisional de l’ordenança fiscal reguladora de l’esmentada taxa
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19780

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

Subvencions nominatives del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Direcció 19786
Insular de Patrimoni dins l’any 2022
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022, relatiu a
l’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajuts ADS 2022 (exp. 3408-2022-000001)

19787

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Aprovació Oferta Pública d’ocupació del nou procés d’estabilització previst al RDL 14/2021, de 19797
6 de juliol i a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat a la ocupació pública
AJUNTAMENT DE CONSELL

Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal 2022

19799

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Oferta d’ocupació pública extraordinària any 2022

19801

AJUNTAMENT DES CASTELL

Oferta pública d’ocupació per l’any 2022
Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització temporal any 2022

19806
19807

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Pla de Mobilitat Urbana

19808
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AJUNTAMENT DE PALMA

Registre de Personal. Esmena de l’acord de Junta de Govern número 20210210_01_021 de
19810
data 10 de febrer de 2021, mitjançant el qual es va acordar l’aprovació de la proposta MF-698
relativa a la creació del lloc de treball de TAE M en gestió documental i arxiu
Registre de Personal. Esmena de l'errada material comesa a l'acord de la Junta de Govern
19812
número 20220330-01-021, data efectes llocs de feina Departament Financer, MF-770
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Aprovació de l’oferta d’estabilització de treball temporal de l’Ajuntament de Pollença

19813

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació – Any 2022

19816

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Delegació competències senyora Batlessa
Aprovació preus públics servei d'estiu 2022: Mou-te, Xala i Aprèn

19818
19819

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació Pública de l'expedient 2022/01639E relativa a la sol·licitud d'autorització del
19820
projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat i aljubs situat al polígon 18, parcel·la 156, al terme
municipal de Sant Joan de Labritja, a zona de policia
Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies per a
19821
subministrament públic a Santa Eulària des Riu (Puig d’en Valls, Can Rafalet, zona annexa a
carretera Sant Antoni-Eivissa, Nostra Senyora de Jesus, Can Clavos, Es pou d’en Nadal i Ca Na
Negreta) sobre dos sondeigs CAS_282 ( A_S_2222 i l’A_S_11915), situats a la parcel·la 393 del
polígon 21 en el TM de Santa Eulària des Riu
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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per matrícula anual de
vedats privats de caça del Consell Insular de Mallorca corresponent a l’exercici 2022

19822

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

Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2 de data 29 d’abril de
19824
2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de gener de 2021, per la qual es convoquen subvencions per al
foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2016 (Pròrroga 2021)
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2 de data 13 de maig de
19829
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 denegació als interessats de la ajuda, Rd7 de data 13 de maig de
19835
2022, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes destinades al
pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2021
PORTS DE LES ILLES BALEARS

Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que 19839
s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el
seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Notificació d’actes administratius en procediments de llicències urbanístiques

19840
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CONSELL INSULAR DE MENORCA

Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022,
19841
relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajuts ADS 2022 (Exp. 3408-2022-000001)
AJUNTAMENT D'ANDRATX

Exposició pública dels Padrons cobradors corresponents a l'Impost Municipal sobre Béns
immobles de Naturalesa Rústica i Urbana de l'any 2022

19843

AJUNTAMENT DE CONSELL

Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 86, Sèrie B del cementiri municipal

19844

AJUNTAMENT DE FELANITX

Aprovació inicial i informació pública del Projecte de reforma dels carrers Port de Palos i El
Salvador de Portocolom

19845

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Aprovació inicial del Reglament ús instal·lacions esportives municipals

19846

AJUNTAMENT DE MANACOR

Informació pública expedient de concessió demanial per a l'adjudicació de llocs fixos del
mercat d'abastiments de Manacor

19851

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Compte General de l'exercici 2021

19852

AJUNTAMENT DE SELVA

Relació de les persones propietàries i descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació d’un 19853
sistema general (punt verd)
AJUNTAMENT DE SÓLLER

Traspàs provisional dels drets funeraris de la sepultura 353CV (Cementeri Municipal de Sóller) 19854
Traspàs provisional de part dels drets funeraris de la sepultura 156EO (Cementeri Municipal de 19855
Sóller)
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