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AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana

22486

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Aprovació definitiva de la modificació puntual de les ordenances reguladores dels preus públics 22496
pels serveis de les escoles municipals infantils, de les instal·lacions esportives municipals, de
l’escola municipal de música i dansa, dels serveis d’activitats formatives, culturals, lúdiques i de
tallers i del servei municipal de l’escola d’estiu
AJUNTAMENT DE CAMPANET

Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de l'IIVT-Plusvàlua

22498

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Pla definitiu de Prevenció i Gestió de Residus del Municipi de Campos

22509

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/73/sumari/11576

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de fraccionaments i ajornaments

22510

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Acord del Ple de data 24 de Febrer de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova
definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l´obligació del
manteniment, neteja i observança de salubritat de les parcel.les urbanes
Acord del Ple de data 27 de maig de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova
definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l´exoneració extraordinària
del límit de tonatge determinat als carrers del municipi de Deià
Acord del Ple de data 27 de maig de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova
definitivament la modificació de l'Ordenança Reguladora del sistema de pagament de fiances,
taxes, preus públics, sancions i impostos municipals
Acord del Ple de data 27 de maig de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova
definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per a establir guals i
zones de prohibició o reserva d´aparcament a iniciativa de particulars
Acord del Ple de data 27 de maig de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova
definitivament la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la realització
d´activitats administratives de control, supervisió i verificació de llicències, comunicacions
prèvies i declaracions responsables amb motiu de l´obertura d´establiments

22513

22517

22519

22521

22526

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana del municpi d'Esporles

22529

AJUNTAMENT DE MAÓ

Aprovació definitiva de l’expedient E0099.2022.000001, de modificació de crèdit de 2022
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22541

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
potable
Aprovació definitiva modificació de crèdit, modalitat generació de crèdits, amb càrrec al
romanent de Tresoreria

22542
22545

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del 22546
valor dels terrenys de naturalesa urbana
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Aprovació definitiva de l’expedient núm. 5/2022 de modificació de crèdit per suplement de
crèdit i per crèdit extraordinari del Pressupost de 2022
Aprovació definitiva de l’expedient número 04 de modificació del pressupost municipal,
modificació de la base 36 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2022

22554
22555

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Cessament de personal eventual
Cessament de personal eventual

22556
22557

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/73/sumari/11576

Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb
22558
caràcter temporal, substitució de persona treballadora (substituir a treballadors amb dret de
reserva de lloc de feina o per a cobrir temporalment un lloc de feina durant el procés de selecció
promoció, per a la seva cobertura definitiva), llocs de feina de la categoria de Teleoperador/a
(TELEOP01-22)
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 31 de maig de 2022, de 22562
modificació de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l’annex 3
de la 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
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 31 de maig de 2022 per 22564
la 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 cirurgia general i aparell
digestiu dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca d’1 de juny de 2022 per la qual es 22569
desisteix de la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de set
places vacants de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista
en Pediatria i Puericultura d’àrea i en EAP en els EAP de Felanitx, Muntanya, Platja de Palma,
Rafal Nou, Safrà i Son Rutlan de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de
Mallorca (PIT GAP 3/2022), aprovada per resolució del director gerent d’Atenció Primària de
Mallorca 24 de març de 2022 (BOIB núm. 47, de 07/04/2022)
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CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Finalització del procediment de creació d’una borsa d’inspectors/ores de Serveis Socials

22571

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Convocatòria per a la creació d’una borsa de netejadors/es, personal laboral, per cobrir, amb
caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del
Consell Insular de Formentera

22572

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Convocatòria i bases per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal
funcionari interí, per necessitats urgents existents en la policia local de l'Ajuntament d’Alaró
Convocatòria d’una borsa de feina, complementària, de treballador/a familiar (contracte
laboral de durada determinada)

22579
22586

AJUNTAMENT DES CASTELL

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 4 places
vacants de la categoria de Policia Local de l'Ajuntament des Castell mitjançant el procediment
ordinari

22597

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació,
mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de personal laboral educador/a
Aprovació de la convocatòria i les bases per crear, mitjançant oposició, una borsa
extraordinària de treball de professors/es d’adults

22614
22626

AJUNTAMENT DE MANACOR

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/73/sumari/11576

Borsa de feina d'auxiliars de turisme pel procediment concurs-oposició per l'Ajuntament de
Manacor

22638

AJUNTAMENT DE PALMA

Llista provisional de persones admeses i excloses del concurs oposició pel torn lliure, per a la
22640
cobertura d’1 plaça de Psicòleg/òloga corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018, taxa
addicional d’estabilització de la feina temporal
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis 22643
pel sistema de lliure designació de cap de departament d’Interior de l’Ajuntament de Palma
INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

Ajuntament de Palma. Institut Municipal d'Innovació de Palma. Aprovació de les bases del
22646
concurs oposició pel torn lliure per cobrir 2 places de Tècnic Superior en Cartografia i
Topografia
Ajuntament de Palma. Institut Municipal d'Innovació de Palma. Creació de borsins de feina de: 22647
Analista Programador, Auxiliar Administratiu, Auxiliar de Serveis Generals, Edificació i Obra
Civil, Gestor de Projectes, Programador, Tècnic Administratiu, Tècnic Cadastral, Tècnic
Superior Cartografia i Topografia, Tècnic TIC i Tècnic Web

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 22648
la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a
actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència europeu
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per 22650
la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el
projecte d’execució del parc fotovoltaic Camp Mitjar de 3,85 MWp i 3,3 MWn, ubicat al
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

polígon 14 parcel·la 87 de Capdepera (RE007/21)
Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual s’autoritza la
22653
transmissió de la titularitat d’una instal·lació de distribució de GLP de Gas Natural Redes GLP,
SA «Nedgia» a favor de Redexis GLP, SL al terme municipal de Maó
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les 22655
subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes
tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència europeu
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen 22658
les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes
tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència europeu
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Instrucció 1/2022, de 26 de maig de 2022, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, 22663
per la qual s’estableixen els criteris per a la determinació dels costs fixos no coberts de la
convocatòria extraordinària de la Línia Covid-19 d’ajuts directes a empresaris i professionals a
què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries
de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19
Resolució del secretari general de la Conselleria Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual 22668
se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’estadística de les
Illes Balears 2022-2025

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/73/sumari/11576

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2022 per la qual
s’autoritza el canvi de titularitat del Centre Concertat amb Ensenyaments de Règim General
Bisbe Verger, de Santanyí, amb codi de centre 07005416, que passa a ser de la Fundación
Diocesana Ramón Llull
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de dia 26 de maig de 2022 per la
qual es dicten les instruccions per regular el procés d’admissió i matriculació dels alumnes a les
Escoles Oficials d’Idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 de maig de 2022 per la qual
es convoquen diversos premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de
música i de dansa de les Illes Balears corresponents al curs 2021-2022
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 1 de juny de 2022 per
la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als
ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2022-2023

22670

22673

22691

22705

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la Resolució del
conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les
proves per obtenir el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels
conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a
terme l’any 2022 a l’illa de Mallorca, modificada per la Resolució del conseller de Mobilitat i
Habitatge de 27 de gener de 2022 i la Resolució de 4 d’abril de 2022

22708

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
22713
(FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 8 de març de 2022, per la qual es convoquen ajudes per a l’any 2022 per mantenir
el sector lacti de Menorca atesa la crisi de la cadena de subministraments que ha provocat la
COVID-19

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

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/73/sumari/11576

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual
s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la
convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, del programa de
segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el
Sistema Nacional de Garantia Juvenil per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació
Juvenil, que hagin cursat segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes
(ESPA) en els centres educatius de persones adultes de les Illes Balears durant el període
2021-2022
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de
subvencions en concepte de beques de la convocatòria informativa de beques formatives
dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que estiguin matriculats als cursos de
segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació
professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la
CAIB, per al període 2021-2022
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears (SOIB), de 25 maig de 2022, per la qual es publica la relació de convenis de
col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el primer
quadrimestre de l’any 2022
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears (SOIB), per la qual es desestimen les sol·licituds presentades per les persones
relacionades a l’annex, en el marc de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit 2019-2020 per
concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones
desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia
Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació
Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, que hagin cursat
accions formatives finançades pel SOIB

22714

22716

22718

22719

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Acord del Ple del Consell Insular d’Eivissa de 27 de maig de 2022, relatiu a l’aprovació del Codi 22722
ètic i de bon govern del Consell Insular d’Eivissa
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Convocatòria i bases que han regir la concessió de la Beca d’investigació del Consell Insular de
Formentera per a l’any 2022

22732

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Concessió de subvencions corresponent a la convocatòria per als ajuntaments de Mallorca fins 22738
50.000 habitants per donar suport a la joventut a l’any 2022
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 23 de maig de 2022, relatiu a la
convocatòria per a la concessió d’ajuts per al foment de l’esport i de l’activitat física a l’illa de
Menorca dirigits a entitats esportives sense ànim de lucre, per a la temporada 2021/2022 del
Consell Insular de Menorca (exp. 2701-2022-000004)

22741

SINDICATURA DE COMPTES

Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s'aprova el nou Programa de teletreball de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de
treball de personal funcionari de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
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22744
22752

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
CAPITANIA MARÍTIMA D'EIVISSA/FORMENTERA

Condicions d'operació de les maniobres d'accés, atraqui permanència, desatracada i sortida
dels vaixells que operen en la terminal de Sa Canal, al sud de l'illa d'Eivissa

22754

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació
d'edificis i habitatges en el terme municipal de Calvià 2022
Convocatòria de subvencions per a despeses de les colles de les festes rei en Jaume 2022

22758
22767

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Anul·lació decret de delegació de funcions publicat al BOIB 70 de dia 31/05/2022

22778

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Correcció errors Anunci 4510 del BOIB num. 70 de 31 de maig de 2022. OEP 2022

22779

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Absència batle del terme municipal

22780

AJUNTAMENT DE SINEU

Rectificació oferta d'ocupació pública 2022

22781

Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/73/sumari/11576

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Aprovació de l'expedient de licitació per a l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús
privatiu de béns de domini públic per a l’explotació del quiosc destinat a la venda al detall de
gelats, refrescos i llaminadures, ubicat a la plaça de Ses Palmeres/Alfons III de l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació ordinària, millor relació
qualitat-preu, únic criteri d'adjudicació, el preu

22782

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2022/1433. Aprovació del Projecte
d'execució de corredors verds entre la Platja de Palma i el Pla de Sant Jordi (Fase 1)

22783

Subsecció segona. Altres anuncis oficials
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 22784
tràmit de subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de
sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència europeu (Programa 6)
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació Pública de l’expedient 2022/1744E relatiu al projecte bàsic i execució de pavelló
22810
d’atenció als visitants situat a l’entrada de Sa Naveta d’es Tudons al polígon 17, parcel·la 40, al
terme municipal de Ciutadella, a zona de policia
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Anunci de tràmit d’informació pública de l’Esborrany del Projecte d'Ordre de la Consellera
22811
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es regula el procediment de concessió
d’autoritzacions de busseig recreatiu i els criteris de busseig recreatiu responsable a les Reserves
Marines de les Illes Balears

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

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

Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD2 de data 27 de maig de
2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) d’ 1 de febrer de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria de les
ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2018 (Pròrroga 2021)
Notificació de Resolució de pròrroga als beneficiaris de les ajudes, R1 Exp.375 de data 27 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
Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd11 de data 27 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 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
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R3 de data 27 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 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)
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 2ªPR de data 31 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 19 de febrer de 2015, per la qual s’aprova mitjançant el
procediment anticipat de despesa, la convocatòria de les ajudes per prorrogar els compromisos
asumits per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2015 (2ª Pròrroga-Anualitat 2021)

22812

22815

22817

22820

22825

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/73/sumari/11576

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears
de 19 d’abril de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional
laboral
Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears
de 13 d’abril de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional
laboral

22831

22832

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Exposició pública de l’aprovació inicial del Compte General 2021 del Consell Insular d’Eivissa

22833

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2019/153
Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/125

22834
22835

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

Extracte de la Resolució del conseller executiu de Presidència relativa a la convocatòria de
22836
subvencions per al suport a la realització de projectes com instrument per a les relacions socials
i el benestar personal de la gent gran, any 2022
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Obertura del període d’informació pública en relació a l’expedient de declaració com a Bé
d’Interès Cultural, amb categoria de lloc etnològic, del monestir de Santa Maria de La Trapa,
en el terme municipal d’Andratx. Expedient 503/2021

22838

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Extracte de la resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament
Local del Consell de Mallorca de dia 29 de maig de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria de
la II edició dels Premis a pràctiques exemplars en responsabilitat social 2022

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

22839

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Informació pública del procediment d’exoneració de certs paràmetres urbanístics de projecte de 22841
legalització i llicència d’obra a l’illa de Menorca
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Exposició al públic la modificació de crèdit 12/2022 per crèdit extraordinari i suplement de
22842
crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment
per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 1 de juny de 2022
Exposició al públic del Compte General de l’exercici 2021, format per la Intervenció, que ha
22843
estat sotmès a informe de la Comissió Especial de Comptes en sessió de data 1 de juny de 2022
AJUNTAMENT D'ANDRATX

Exposició informació pública Compte General exercici 2021

22844

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació inicial de modificació d’Ordenança fiscal de l’Ajuntament d’Artà
Aprovació inicial de modificació del reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament
d’Artà

22845
22846

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Anunci aprovació inicial modificació C5

22847

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Compte General de l’exercici 2021

22848

AJUNTAMENT D'INCA

Anunci d’aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 7/2022 en la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

22849

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/73/sumari/11576

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Anunci Reglament d'organització i funcionament de l'Ei Moixaina
22850
Anunci Reglament de l’Ajuntament de Llubí que ha de regular les convocatòries per a la cessió 22851
de l'usdefruit d'habitatges privats per a crear un parc municipal d'habitatges de gestió pública
per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi
Anunci Reglament de l’Ajuntament de Llubí que ha de regular les convocatòries per a
22852
l’adjudicació d’habitatges del quals l’Ajuntament tingui la titularitat o l’usdefruit
AJUNTAMENT DE MAÓ

Aprovació de la modificació puntual de la RLT de l'Ajuntament de Maó

22853

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Informació pública del projecte de reparcel·lació de la UA 2 de Sa Coma de la modificació
puntual núm. 25 de les NN. SS. (Número d’expedient 2021/2833)

22854

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Compte General 2021

22855

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Exposició pública de l’expedient en tramitació per a la construcció d’un complex sanitari
assistencial, a ubicar a la parcel·la 156 del polígon 21 (finca de Cas Doctor Martí), a Jesús, al
terme municipal de Santa Eulària des Riu

22856

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del benestar i la tinença d’animals que viuen en
l’entorn humà en el municipi de Santa Margalida

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