Núm. 66
Secció I. Disposicions generals

21 de maig de 2022
Pàg. 372

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Ordre 15/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 de maig de 2022 per la
qual es dicten les normes per a l’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

19856

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança de Policia i Bon Govern (BOIB núm.
21/07/2012, 03/07/2014, 08/04/2017 i 03/08/2017 i de 04/12/2021) i refondre en un únic
text totes les modificacions

19865

Secció II. Autoritats i personal
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/66/sumari/11569

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució del president de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de
les Illes Balears per la qual es designa Ramon Roca Mérida com a suplent del gerent de l'ens

19880

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Nomenament de 4 funcionaris de carrera de la categoria Oficial de policia local

19881

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Nomenament d'oficials de la policia local funcionaris en pràctiques

19882

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Nomenament de funcionari de carrera

19883

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Nomenament de funcionaris de carrera en el marc del procés selectiu per cobrir com a personal 19884
funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar mitjançant el procediment ordinari
AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Nomenament auxiliar administrativa Medi Ambient per cubrir vacances
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19886

Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president de l’Agència
19888
d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) de 16 de maig de 2022, per la qual es convoca
el procediment selectiu, pel sistema de lliure designació, per a la provisió del lloc d’alta direcció,
denominat “Coordinador/a de projectes europeus” en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, en aquesta entitat pública empresarial, com entitat dependent de
la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears i gestora dels
projectes de l’àrea de Turisme segons el Decret 4/2022, de 28 de febrer
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
19896
l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es declara desert el procés de selecció per a
la contractació temporal d’un/a tècnic/a de contractació
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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
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 Sant Agustí- Cas Català
Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es convoca la provisió, pel sistema de
lliure designació, del lloc de feina de subdirector mèdic / subdirectora mèdica de l’Hospital
Universitari Son Llàtzer, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r
d’agost
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de maig de 2022 per
la qual es corregeixen les incidències de la Resolució del director general del Servei de Salut de
les Illes Balears de 15 de febrer de 2022 a través de la qual es convoca, pel procediment de
promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de
la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de maig de 2022 per
la qual es corregeixen les incidències de la Resolució del director general del Servei de Salut de
les Illes Balears de 4 de gener de 2022 a través de la qual es convoca, pel procediment de
promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de
la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

19897

19904

19908

19910

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS60/2022 de metge/ssa per a 19912
la Llar dels Ancians de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària de l'IMAS
AJUNTAMENT D'ALAIOR

Convocatòria i bases del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de
19920
professor/a director/a de l’Escola Municipal de Música per cobrir vacants, baixes, excedències i
altres permisos en règim de personal laboral i mitjançant concurs. Expedient: 940/2022
AJUNTAMENT D'ARIANY

Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí d’interins de socorristes de piscina de
l’Ajuntament d’Ariany pels mesos d’estiu

19932

AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

Bases específiques reguladores de la convocatòria per constituir, mitjançant concurs, una borsa 19936
de feina de personal funcionari interí de tècnic d’administració general per l’ajuntament
d’Estellencs
Bases que han de regir la constitució, mitjançant concurs, d'una bossa extraordinària de
19943
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treballadors/es familiars, per a cobrir les necessitats o substitucions de la plantilla de personal
de l'Ajuntament d'Estellencs
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Constitució borsa de treball personal funcionario/a interino/a de tècnic/a d'administració
general de l'Ajuntament de Valldemossa

19952

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 19953
la qual s’accepta el desistiment d’una subvenció i es declara conclòs el procediment
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 18 de maig de 2022 per
la qual es publica la relació de convenis subscrits per aquesta Conselleria en el primer
quadrimestre de l’any 2022

19955
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CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 17 de maig de 2022 per la qual s’aprova
la convocatòria de subvencions per executar projectes d’Educació per a la Transformació Social
per a l’any 2022
Resolució de concessió de subvencions 38/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera
d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes
i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes
Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials
(BOIB núm. 147, del 29/10/2019)
Resolució de concessió de subvenció de la consellera d’Afers Socials i Esports a l’empara de la
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports, per la qual es convoquen ajuts en espècie
als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre
les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents
calendaris federatius del primer quadrimestre de 2022
Resolució de concessió d’ajuts 18/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials
i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs
esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de
material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries,
Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB
núm. 151, del 7/11/2019)

19956

19975

19978

19998

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 11 de maig de 2022 per la qual 20001
es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis
oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic
2021-2022
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual 20017
es convoquen ajuts d’escolarització per a alumnes escolaritzats en centres de primer cicle
d’educació infantil privats autoritzats de les Illes Balears durant el curs 2022-2023 i per a
alumnes escolaritzats en centres privats de primer cicle d’educació infantil privats sense conveni
amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional durant els cursos 2019-2020,
2020-2021 i 2021-2022
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de maig de 2022 per la 20055
qual es dicten normes específiques d’organització de les proves d’accés als ensenyaments
elementals i professionals de música i dansa per al curs acadèmic 2022-2023
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Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de maig de 2022 per la
qual es convoca el procediment per a la dotació de Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a
l’ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023
Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de maig de 2022 per la qual se cita
a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat
núm. 176/2022
Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de maig de 2022 per la qual se cita
a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat
núm. 197/2022
Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de maig de 2022 per la qual se cita
a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment abreujat
núm. 233/2022
Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de maig de 2022 per la qual se cita
a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu procediment ordinari
núm. 130/2021

20061

20064

20065

20066

20067

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’aprova la convocatòria pública 20068
de subvencions a centres educatius no universitaris de les Illes Balears per a activitats
d’educació ambiental per a l‘any 2022
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la sol·licitud de
20076
pròrroga de la vigència de la declaració ambiental estratègica ordinària del projecte
d’adequació de l’emissari marítimo-terrestre i de l’abocament a la mar de l’Edar de Sant Elm
(1i/2006)
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/66/sumari/11569

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 17 de maig de 2022, pel 20078
qual s’accepta la delegació de facultats de l’Ajuntament de Campanet en matèria de recaptació
en període voluntari i en període executiu de tributs i d’altres ingressos de dret públic no
tributaris
FUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

Resolució de la gerència de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears per la qual es
publica al BOIB la relació dels convenis de col·laboració subscrits per la Fundació Orquestra
Simfònica de les Illes Balears en el primer quadrimestre de 2022

20080

CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

Relació de convenis subscrits en el 1er quadrimestre de 2022

20081

CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

Acord del Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca sobre l’aprovació de 20082
l’oferta pública d’estabilització corresponent al personal laboral
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual se cita a 20085
termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 250/2022 interposat
contra la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual
s’aproven la convocatòria, del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de
carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i contra la
desestimació d’un recurs potestatiu de reposició
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de maig de 2022 per 20086
la qual es publica la relació de convenis subscrits pel Servei de Salut de les Illes Balears durant el
primer quadrimestre de 2022 i amb caràcter extraordinari un conveni del tercer quadrimestre
de 2021
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CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Aprovació de l’oferta pública d’ocupació del Consell Insular de Formentera corresponent als
processos d’estabilització

20088

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de 18 de maig de 2022, mitjançant
el qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de
l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

20091

DEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Resolució d’aprovació del projecte de millora de la intersecció de la Ma-19 amb el camí de sa
20102
Teulera, dins del terme municipal de Santanyí, rotonda de Consolació, Clau 17-32.0-ML, versió
2
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INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l’IMAS, de dia 16 de maig de 2022, relativa a l’aprovació de
20104
l'oferta d'ocupació pública derivada del procés d’estabilització de l’ocupació temporal regulat
a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat
en l’ocupació pública de personal funcionari de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per a l’any
2022
Resolució de la Presidència de l’IMAS, de dia 13 de maig de 2022, relativa a l’aprovació de
20112
l'oferta d'ocupació pública de personal laboral de la Residència Miquel Mir derivada del
procés d’estabilització de l’ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a l’any 2022
Resolució de la Presidència de l’IMAS, de dia 13 de maig de 2022, relativa a l’aprovació de
20115
l'oferta d'ocupació pública de personal laboral de la Residència Oms/Sant Miquel i dels
centres de dia Can Clar i Son Bru derivada del procés d’estabilització de l’ocupació temporal
regulat a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l’ocupació pública de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a l’any
2022
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions
per subscriure contractes de patrocini d’obres audiovisuals (pel·lícules o sèries) i patrocinis de
grans esdeveniments audiovisuals (festivals de cinema), per a 2022

20119

CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

Resolució del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears per la qual s’aproven
20146
l’expedient, el plec de condicions particulars, el plec de prescripcions tècniques i el model
d’oferta econòmica, i s’acorda l’obertura del procediment d’arrendament, per concurs públic,
d'un local per allotjar la seu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), al municipi
de Palma (Exp. AMBDE 2022/124)
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcúdia i la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca per a l’execució de la convocatòria de bons Viu
Alcúdia 2022, per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d’Alcúdia

20161

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Bases que regulen la convocatòria de subvencions a entitats esportives del municipi de Calvià a 20171
l'any 2022
AJUNTAMENT D'EIVISSA

Modificació Preus Públics Escola d'Estiu 2022
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20182

AJUNTAMENT D'INCA

Oferta pública per taxa d'estabilització de l'Ajuntament d'Inca

20184

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Acord de la Junta de Govern de dia 18 de maig de 2020 pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació 20187
Pública de l'Ajuntament de Llucmajor que articula els processos d'estabilització d'ocupació
temporal de la Llei 20/2021, del 28 de desembre
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Oferta pública ocupació 2022

20191

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Planejament i Gestió Urbanística. PD 2019/01. Aprovació definitiva projecte
urbanització de la unitat d’execució SUP 4, Accés Passeig Meravelles, del PRI Platja de Palma
Acord d'aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES)

20192
20194

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Aprovació de la Relació de llocs de Treball de l'IME

20195

EMPRESA FUNERÀRIA MUNICIPAL S.A.

Oferta Pública d'Ocupació de l'EFMSA

20235

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Rectificació errades Oferta Pública d'Ocupació 2021 de l'Ajuntament de sa Pobla

20236

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Bases subvencions destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la
participació en competicions oficials per a esportistes locals any 2022

20239

AJUNTAMENT DE SÓLLER
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Oferta d'Ocupació Pública de 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal

20245

MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Acord d'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal 20246
per a l'any 2022

Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS

Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte d’arrendament per concurs
d’un immoble per allotjar la seu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), al
municipi de Palma (Exp. AMBDE 2022/124)

20247

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

Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de les Illes Balears de 17 de
20249
maig de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes
d’educació per a la transformació social per a l’any 2022
Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de 20251
la Federación Balear de Natación corresponent al període 2020-2024
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO
20252
230/2022 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears interposat contra la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 de febrer de
2022 que desestima parcialment el recurs d'alçada interposat contra la Resolució del director
general de Prestacions i Farmàcia de 29 de juny de 2021 per la qual s'aprova la llista definitiva
de mèrits en el concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia (BOIB núm. 86,
de 1 de juliol de 2021)
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Extracte de la Resolució de 17 de maig de 2022 del Conseller de Medi Ambient i Territori de
20253
convocatòria pública de subvencions a centres educatius no universitaris de les Illes Balears per
a activitats d’educació ambiental per a l’exercici de 2022
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 57 de data 11 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 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a
inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

20254

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Notificació de l’acord d’inici, expedient sancionador número 2021/10766Z i 2021/21872B per 20257
infracció de la normativa en matèria de pesca
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
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Extracte de la resolució de dia 17 de maig de 2022 de la Presidència de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials (IMAS), relatiu a l’aprovació de la convocatòria pública dels Premis del Consell
de Mallorca a la Innovació Social 2022

20258

AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

Aprovació inicial de l’expedient núm. 1/2022 de modificació de crèdits en el pressupost de
l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca de l’exercici de 2022, per suplement de crèdit
(SUP01/2022)

20263

AJUNTAMENT D'ARIANY

Modificació Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment dels valors dels terrenys de
naturalesa urbana

20264

AJUNTAMENT DE FELANITX

Extracte de les bases de la convocatòria de subvencions destinades al transport escolar 2022
Extracte de les bases reguladores de subvencions als pares d'alumnes dels centres escolars del
terme de Felanitx per adquirir dispositius digitals
Extracte de les bases de la convocatòria de subvencions a associacions de comerciants i
empresaris del municipi de Felanitx
Extracte de les bases de la convocatòria de les subvencions a les associacions de mares i pares
d'alumnes dels centres docents del terme de Felanitx per a la realització d'activitats
extraescolars 2022
Extracte de les bases de subvencions destinades a la realització d'activitats dins el programa
d'atenció sociocultural de les persones majors del municipi de Felanitx per a l'any 2022
Extracte de les bases de subvencions destinades a les associacions municipals que realitzen
activitats que fomenten la participació ciutadana per a l'any 2022
Extracte de les bases reguladores de les subvencions als centres escolars del terme de Felanitx de
2022
Extracte de les bases de subvencions destinades ala realització d'activitats dins el programa
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20265
20267
20270
20272

20274
20276
20278
20280

d'atenció sociocultural de mestresses de casa per a l'any 2022
Extracte de les bases de subvencions per finançar despeses de manteniment de centres de
primer cicle d'educació infantil, durant l'exercici de 2022 en l'àmbit del terme municipal de
Felanitx
Extracte de les bases de subvencions a entitats sense ànim de lucre del terme municipal de
Felanitx pel foment de la caça, preservació de la natura, l’ornitologia i ornicultura per l’any
2022
Extracte de les bases per a la concessió d’ajudes a agrupacions folkloriques de ball tradicional
de Felanitx per al foment i difusió del folklore i la cultura popular felanitxera, any 2022
Extracte de les bases de subvencions 2022 per a la restauració i rehabilitació de façanes
d'immobles del nucli urbà de Felanitx, s’Horta, Cas Concos i Portocolom
Extracte de les bases de subvencions 2022 per a la realització d’obres de conservació,
restauració, consolidació i rehabilitació d’immobles ubicats en el centre històric de Felanitx
Extracte de les bases de subvencions a entitats esportives per a la realització d'activitats
esportives durant l'any 2022

20282

20284

20286
20288
20293
20297

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Correcció de l'anunci relatiu a l'exposició pública de l'aprovació inicial de l’Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

20299

AJUNTAMENT DE MANACOR

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/66/sumari/11569

Exposició pública Padró de la Taxa per llicènicia d'ús i explotació d'Auto-Taxi per a l'exercici
2022
Cobrament, en període voluntari, de rebuts corresponents al padró de Taxa sobre servei
d'Auto-Taxi, corresponent a l'exercici 2022

20300
20301

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Aprovació inicial del projecte d'obres denominat Millora Cementiri Municipal

20302

AJUNTAMENT DE PALMA

Correcció de l’errata advertida en la publicació de l’edicte 3906 (BOIB 64 de data 17-05-2022) 20303
del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2022-1431. Aprovació projecte de
substitució coberta nord-oest del mercat de Pere Garau
AJUNTAMENT DE SES SALINES

Aprovació inicial expedient 8/2022 crèdit extraordinari
Informació pública de la cessió gratuïta d'un solar a la Conselleria de Salut i Consum
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general num 2, reguladora de la circulació,
els vehicles a motor i la seguretat vial
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20304
20305
20306

