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Secció I. Disposicions generals

13 de gener de 2022
Pàg. 19

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Aprovació definitiva Pressupost 2022 del Consell Insular d’Eivissa

1224

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de l'ús del foc als nuclis urbans d'Algaida

1232

AJUNTAMENT DE PETRA

Aprovació definitiva de dues modificacions pressupostàries. Anul·lació de saldos de despeses i
anul·lació i rectificació drets pendents de cobrament

1236

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Pressupost i plantilla de personal 2022

1237

Secció II. Autoritats i personal
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/8/sumari/11510

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomena un alt càrrec
Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es cessa i es nomena un alt càrrec

1239
1240

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Nomenament de personal eventual

1241

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Nomenaments funcionaris de carrera de l'Ajuntament d’Eivissa al lloc de treball de gestor/a
administratiu/va polivalent
Nomenaments funcionàries de carrera de l'Ajuntament d’Eivissa al lloc de treball d’educadora
infantil
Nomenaments funcionària de carrera de l'Ajuntament d’Eivissa al lloc de treball de Mestra
d’Educació Infantil

1242
1243
1244

Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual
s’adjudica, pel procediment de lliure designació, del lloc de Coordinador Mèdic del Servei
d’Urgències d’Atenció Primària de Formentera (S.U.A.P.), de l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera (2021_09)
Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 10 de gener de 2022 per la
qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del
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1245

1247

procediment de promoció interna temporal d’ una plaça de Tècnic de gestió de sistemes i
tecnologies de la informació de l’Hospital Comarcal d’Inca (BOIB núm. 158 de 16/11/2021) i
s’adjudica la plaça
AJUNTAMENT D'EIVISSA

Resolució núm. 2021-9612 de data 23.11.2021, per la qual s'aproven les bases i la
convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’arquitecte/a tècnic/a per cobrir amb
caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament
d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

1248

AJUNTAMENT D'INCA

Convocatoria i bases per l'oposició per cobrir una plaça de Tècnic mig d'administració especial
de sistemes informàtics i creació del posterior borsí de la mateixa categoria

1257

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Convocatòria i bases de les proves selectives per a cobrir, com a personal funcionari de carrera,
nou llocs de feina d'auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Marratxí

1268

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat el procés selectiu de 7 places de
Policia Local de l’Ajuntament de Santa Margalida i i que seran nomenades personal funcionari
en pràctiques

1282

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
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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
la qual es revoquen les subvencions conce-dides en el marc de la convocatòria pública per l’any
2021 per al foment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a
particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el
projecte d’execució del parc fotovoltaic Son Bordills de 1,6 Mwp i 1,14MWn, promogut per
Energia Son Bordills, SL en el polígon 4, parcel·les 39 i 152, d’Inca
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el
projecte d’execució de l’agrupació fotovoltaica Les Andreves, formada pel parc fotovoltaic Les
Andreves 1, de 5,07 MWp i 4,04 MWn, promogut per Good Wind Entertainment SL, i Les
Andreves 2, de 5,07 MWp i 4,04 MWn, promogut per Ventaja Solar 2 SL, al polígon 2 parcel·la
594 de Sant Llorenç des Cardassar
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual s’accepta la renúncia d’una subvenció i es declara conclòs el procediment
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual s’arxiven les sol·licituds incompletes presentades en el marc de la convocatòria pública
de subvencions de 25 de setembre de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública de
subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

1284

1287

1290

1294
1296

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general
del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la revocació de la cessió d'ús
gratuïta i temporal a favor de la Fundació Aeronàutica Mallorquina del despatx núm. 1 del
Casal Ernest Lluch situat al carrer de la Rosa, 3, de Palma (Exp. SP 95/2021)
Expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici 2022. Resolució de la
directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’arxiva l’expedient
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1300

1302

d’arrendament per concurs públic d’un immoble a Palma per ubicar la seu del Consell de la
Joventut de les Illes Balears adscrit a la Conselleria d’Afers Socials i Esports (AMBDE
15647/2021)
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/8/sumari/11510

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per
la qual s’aprova la convocatòria informativa per a concedir ajuts destinats a mantenir els llocs
de treball per a persones amb discapacitat a centres especials d’ocupació per mitjà del
finançament parcial dels seus costs salarials, l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de
barreres arquitectòniques
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d’errades materials
observats en el punt desè que afecten al termini d’inici de sol·licituds d’ajuts aprovats per la
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per
la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la
convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte
propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital amb el
finançament de la Unió Europea – "NextGenerationEU",mitjançant el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d’errades materials
observats en punt novè que afecta a l'inici del termini per presentar sol·licituds d’ajuts aprovats
per la Resolució del conseller de Model Econòmic,Turisme i Treball de dia 29 de desembre de
2021 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a
promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació
productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió
Europea-«NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència(MRR) i
fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

1305

1318

1320

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Resolució de denegació de subvencions 31/2021 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 subvencions 30/2021 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)
Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes
Balears i l’entitat Sóller Invest, SL, per al servei residencial per a persones grans en situació de
dependència a la Residència Fontsana Sóller

1322

1325

1328

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de gener de 2022 per
la qual es publiquen les instruccions per a l’obtenció de l’índex socioeconòmic i cultural (ISEC)
dels centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics que imparteixen
ensenyaments obligatoris

1335

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es
formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de construcció d’una bodega per al
processat i emmagatzematge de brous de collita pròpia, annexa a explotació vitivinícola, a la
parcel·la 279, polígon 4, del TM d’Alaró (75a/2021)
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es
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1338

1345

formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de parc fotovoltaic «Armadillo», TM
de Llucmajor (167a/2020)
FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

Acord per l’establiment i modificació dels preus privats per les activitats i serveis que presti la
fundació teatre principal d’Inca

1355

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Acord adoptat pel Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears pel qual s’acorda la
modificació del plànol de distribució d’amarraments del port de Porto Cristo

1359

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/8/sumari/11510

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Informe, proposta i resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del
SOIB, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el
pagament de la 2ª concessió de beques de la convocatòria de SOIB Jove Beques d’èxit per a
l’estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupats entre 18 i 29 anys, 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 quadrimestre de febrer a juny
de 2021
Informe, proposta i resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del
SOIB, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el
pagament de la 2a concessió de beques de la convocatòria de SOIB Jove Beques d’èxit per a
l’estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupats entre 18 i 29 anys, que
hagin cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres
sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021
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 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, 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, durant el període
2020-2021
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es
proposa el 7è pagament de beques de la convocatòria informativa dirigida a persones
treballadores desocupades majors de 30 anys en situació d'atur que siguin alumnes
d’especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB,
per al període 2019-2020
Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i
president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 10 de desembre de 2021 per la qual
s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts per a
transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a
dones víctimes de violència de gènere per al període 2021/2022
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la
qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts
per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a
dones víctimes de violència de gènere per al període 2021-2022

1361

1364

1367

1369

1375

1377

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Aprovació definitiva del Reglament d’Organització i Funcionament de la Comissió de declaració
de risc i de declaració de desemparament i tutela del Consell Insular d’Eivissa
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CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Segona remesa d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per
la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes
per a l’any 2021
Correcció d’errades en l’acord de Comissió de Govern, de data 2 de desembre de 2021, en
relació a l’atorgament primera remesa de la segona convocatoria extraordinària d’ajudes
adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la
COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l’any 2021.

1400

1402

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

Aprovació definitiva del reglament de la comissió interdepartamental de política lingüística

1404

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Modificació del Decret de la Presidència de dia 19 d’octubre de 2012, d’aplicació de mesures
específiques sobre reducció voluntària de jornada, excedència voluntària especial i llicència
especial per a assumptes propis al personal del Consell de Mallorca i dels organismes
autònoms que en depenen

1407

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Subvenció de concessió directa a l'Ajuntament de Palma per a actuacions d'inversió per als
anys 2021-2022, en virtut de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma

1409
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INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 11 de gener de 2022
complementària a la Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 7 de
gener de 2022, d’aprovació de la previsió i fixació de preus de varis dels serveis a concertar
durant l’any 2022 per la Direcció Insular d’Infància i Família de l’IMAS
Resolució de la Presidència de l’IMAS d'11 de gener de 2021, per a la concertació social pel
procediment d'urgència, del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors
d’edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per la recepció i valoració diagnòstica

1417

1420

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 27 de desembre de 2021, relatiu a
la concessió d’ajuts al lloguer d’habitatges que s’inclouen en el programa pilot Lloguer Ètic del
Consell Insular de Menorca per l’any 2021. Línia 1 i 2 (exp. 5105-2021-000002)
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de desembre de 2021, relatiu a
l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2022 (1612-000001-2021)

1452

1455

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Atorgament definitiu de la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2020

1492

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Aprovació definitiva del reglament de segona activitat de la Policia Local d’Algaida

1495

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Aprovació definitiva de l'expedient d'aquisició per Prescripció Adquisitiva o Usucapió del
Carrer Riu Llobregat situat a Santa Ponça, terme municipal de Calvià

1501

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Designació de Batlessa accidental

1502

AJUNTAMENT D'INCA

Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per modificar determinades
dades de les sessions plenàries ordinàries de l’any 2022

1503

AJUNTAMENT DE PALMA

MF-726 Creació de lloc de feina oficina d'administració electrònica (OTAE)
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1504

MF-736 Creació i amortització de llocs de feina departament de qualitat i antenció a la
ciutadania
MF-750 Fusió llocs de feina intèrpret informador/a adscrits al Castell de Bellver
Modificacions funcions del lloc de treball F10070001
MF-758 Canvi d’adscripció lloc de feina delineant/a
MF-757 Amortització lloc de feina de cap de departament de cultura i creació lloc de feina de
director/a tècnica/a de cultura
MFU-45 Modificació funcions lloc de treball F30170015 cap de departament de disciplina i
seguretat dels edificis, àrea model de ciutat
MF-760 Canvi d’adscripció lloc pedagog/a F31830012
MF-761 modificacio llocs de feina mobilitat
MF-766 creació lloc de feina de tag al departament d’interior
MF-759 Modificació lloc F22150008 cap de secció Benestar Social IV

1506
1509
1512
1515
1518
1521
1522
1525
1528
1531

PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament
de Palma núm. 20211209 de data 20/12/2021, Aprovació de la Relació de Llocs de Treball del
personal laboral del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants

1534

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Nomenament alcaldessa accidental

1539

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/8/sumari/11510

Concessió d'ajudes per a l'inici de curs dirigida a l'alumnat empadronat en el municipi de Son
Servera i escolaritzat en el curs 2021-2022, en educació infantil de segon cicle, Educació
primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional o universitat

1540

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol•licitud d’autorització
administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Can Gaià de
5,433 MWp i 5 MVA ubicat en el polígon 31, parcel·la 964 de Portocolom (Felanitx)
(RE0010-21)
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització
administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Es Camp Mitjar
de 3,85 MWp i 3,3 MWn ubicat al polígon 14 parcel·la 87 de Capdepera (RE007-21)

1541

1542

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar d’aigües pluvials en el
pantalà 7 del Port Punta Portals, t.m. de Calvià (expedient 6/21-Abocaments)
Informació Pública de l'expedient 2850/2018 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar
aïllat i piscina situat a l’Avinguda de la Trapa, núm. 18, en el terme municipal d’Andratx, a zona
de servitud i a zona de policia
Informació Pública de l'expedient 3038/2019 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar
aïllat i piscina situat a l’Avinguda de la Trapa, núm. 16, en el terme municipal d’Andratx, a zona
de servitud i a zona de policia
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1543
1544

1545

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Informació pública relativa al Projecte bàsic de rehabilitació dels conjunts de casetes-escars de
Portocolom i la reforma de la urbanització de diverses parts del port de Portocolom

1546

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de gener 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
Informació pública en relació al procediment administratiu de declaració d’interès general a sòl
rústic núm. 2021/00019541A
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2021/00022291Q

1547

1548
1549

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE TERRITORI

Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats
relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm.
1-2022-HLSR-XIG-CAT)
Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració
d'interès general. (IP16-2021-IG)
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AJUNTAMENT D'ALARÓ

Canvi titularitat concessió funerària nínxol núm. 25, sepultura 16 (ampliació de 1961)
Canvi titularitat concessió funerària nínxol núm. 33, sepultura 17 (ampliació de 1961)
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https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/8/sumari/11510

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Anunci exposició al públic, a efectes de reclamacions, aprovació inicial Pressupost General i
Plantilla de personal per a l’any 2022, aprovat inicialment per l’Ajuntament en Ple a la sessió
del dia 11 de gener de 2022
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AJUNTAMENT DE DEIÀ

Canvi titularitat part dret funerari tomba nombre 36

1556

AJUNTAMENT DE MANACOR

Aprovació inicial Reglament regulador de la venda ambulant en els mercats del terme municipal
de Manacor
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AJUNTAMENT DE MURO

Anunci exposició i cobrança entrada vehicles 2022

1558

AJUNTAMENT DE PALMA

Acord del Ple de l'Ajuntament de Palma mitjançant el qual es prorroga el termini per a la
presentació d'al·legacions a la revisió del PGOU

1559

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2021 per a l’ aprovació
de la llista definitiva de les ajudes al lloguer d’habitatge dirigides a joves residents en el municipi
de Sant Antoni de Portmany o que estan realitzant estudis universitaris fora de la illa, i siguin
residents en aquest municipi
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AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Canvi de titularitat de sepultura del cementeri municipal

1561

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Procediment Contenciós Ordinari Nº 0000231/2021

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

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/8/sumari/11510

Anunci de l'aprovació provisional de l'Acord mitjançant el qual es regula la jornada laboral, els
horaris generals i especials, llicències, permisos, vacances i compensacions del personal al servei
de l'Ajuntament de Santanyí
Anunci de l'aprovació provisional del Reglament regulador del funcionament de la mesa
general de negociació conjunta del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Santanyí
Anunci de l'aprovació provisional del Reglament regulador de la carrera professional
horitzontal de l'Ajuntament de Santanyí

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