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Secció I. Disposicions generals

15 de gener de 2022
Pàg. 27

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Acord de la mesa del Parlament de les Illes Balears pel qual es regula la creació del tribunal de
recursos contractuals del Parlament de les Illes Balears

1566

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Aprovació definitiva Reglament regulador del funcionament i ús de l'hort social i ecològic La
Trotxa

1569

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Aprovació definitiva modificació crèdit incorporació romanent

1585

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Planejament i Gestió urbanística Servei Juridicoadministratiu de Planejament
Expedient: PA 2016 0004. Aprovació definitiva de la modificació del Pla general d’ordenació
urbana (PGOU) al carrer de les Oblates, núm. 23

1586

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/9/sumari/11511

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Aprovació definitiva expedient de crèdit extraordinari

1589

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Correcció errades materials de la publicació definitiva corresponent al Pressupost i Plantilla de
personal per a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Ses Salines

1591

AJUNTAMENT DE SINEU

Aprovació definitiva de la suspensió de l'aplicació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa
per Ocupació Privativa i Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal
Aprovació definitiva expedient modificació de crèdit 1/2021
Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
recollida i trasllat d'animals i la seva custòdia

1595
1597
1599

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per
la recollida domiciliària dels residus sòlids urbans, el seu tractament, transformació i transport
de l'Ajuntament de Son Servera

1601

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge dia 12 de gener de 2022 per la qual es publica
el cessament de personal eventual de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge dia 12 de gener de 2022 per la qual es publica
el cessament de personal eventual de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge
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1607
1608

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de 10 de gener de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen
catedràtics d’universitat

1609

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Expedient núm: 15808/2021. Nomenament funcionari carrera
Expedient núm: 15807/2021, Nomenament funcionari de carrera

1610
1611

AJUNTAMENT DE MANACOR

Nomenament personal eventual, assessor de medi ambient de l'Ajuntament de Manacor

1612

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Modificació del Decret núm. 2019-0898 de data 26 de juny de 2019, referent a la composició
de la Junta de Govern Local

1613

Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per
a la creació d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria
professional d’auxiliar administratiu per al FOGAIBA

1614

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública de correcció de les
errades advertides en la publicació de la Resolució de 21 d’octubre per la qual es constitueixen
les dues borses extraordinàries (preferent i subsidiària) de personal funcionari interí d’agents
covid, per les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

1622

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/9/sumari/11511

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 per
la qual s’adjudica pel procediment de promoció interna temporal, 4 places de la categoria de
infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de gener de 2022 per
la qual es modifica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14
de juliol de 2021 por la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places
vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana
sanitària en cures auxiliars d’infermeria, se publica la llista de persones incloses en la segona
crida de l’examen i es fixa la data i la seu de la prova

1634

1635

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de 10 de gener de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica
la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al
Butlletí Oficial de l’Estat

1639

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d'un borsí per cobrir
substitucions, vacances i llicències de curta durada de personal laboral de treballador/a
familiar mitjançant el procediment d’oposició
Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d'un borsí per cobrir
substitucions, vacances i llicències de curta durada de funcionari interí/na d’integrador/a social
mitjançant el procediment d’oposició

1641

1648

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Estimació parcial del recurs de reposició contra les bases per a la constitució d’una borsa
extraordinària de treball de persones funcionàries interines de l’escala d’administració especial,
amb categoria professional de coordinador/a d’activitats esportives
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1655

AJUNTAMENT DE PALMA

Aprovació de la llista provisional de les persones admeses i excloses al Concurs Oposició pel
torn lliure per a la cobertura de dues places d'Animador/ra Sociocultural
Aprovació de la llista provisional de les persones admeses i excloses al Concurs Oposició pel
torn lliure per a la cobertura de una plaça d'Enginyer/a Agrònom/ma. Taxa de reposició
Aprovació de la llista provisional de les persones admeses i excloses al Concurs Oposició pel
torn lliure per a la cobertura de una plaça d'Enginyer/a Agrònom/ma. Taxa d’estabilització
Aprovació del borsí extraordinari TAE mitjà d’Intervenció Social per a posteriors nomenaments
com a personal funcionari interí de l’Administració Especial de l’Ajuntament de Palma

1657
1659
1661
1663

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

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/9/sumari/11511

Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública de 10 de gener de
2022 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen els plans de Formació
Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i
Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil, per a l’any 2022
Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 10 de gener
de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al primer semestre de l’any
2022
Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 10 de gener
de 2022 per la qual s’aprova l’oferta de cursos i les bases que regeixen el Pla de Formació FIOP
per a l’any 2022

1664

1678

1707

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
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 cessió d'ús gratuïta i
temporal d’un despatx del Casal Ernest Lluch a favor de la Asociación de Profesionales en
Prevención y Postvención de la Conducta Suicida PAPAGENO (Exp. SP 194/2021 GRA)
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 l’acceptació de la cessió
gratuïta de la part segregada de la parcel·la cadastral 07003A004000140000LZ, considerada
sistema general d’equipament públic docent en sòl urbà, per ubicar-hi el futur Centre Integrat
de Formació Professional d’Hoteleria i Turisme en el terme municipal d’Alcúdia

1715

1718

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la Fundación Aldaba per al servei de tutela per a persones
adultes incapacitades judicialment, per als anys 2022-2025
Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la Fundació Tutelar Demà per al servei de tutela per a persones
adultes incapacitades judicialment, per als anys 2022-2025
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1720

1725

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Correcció d’error material advertit en la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a
proposta del director general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual s’actualitza el procediment
que s’ha de seguir per reconèixer la compensació als arrendadors i propietaris afectats per la
suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones
econòmicament vulnerables sense alternativa residencial que preveuen els articles 1 i 1 bis del
Reial decret llei 11/2020, de 31 de març

1730

INSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears de 10 de gener de
2022 en què es corregeix una errada en la Resolució de 23 de desembre de 2021 per la qual
s’aprova la convocatòria, pel procediment de tramitació anticipada de despesa, de les
subvencions per donar suport als projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals
de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per
la Unió Europea – NextGenerationUE

1732

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

Relació dels convenis de col·laboració subscrits en el tercer quadrimestre de 2021 per l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

1734

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
l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la relació dels
convenis de col·laboració subscrits per la Fundació en el tercer quadrimestre de 2021

1735

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/9/sumari/11511

CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA EN SÒL RÚSTIC DE L'ILLA DE MENORCA

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Protecció de la Legalitat
Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca i l’ajuntament des Migjorn Gran mitjançant el
qual s’estableix el règim jurídic aplicable la pèrdua voluntària de la condició d’associat de
l’ajuntament des Migjorn Gran al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl
Rústic de l’illa de Menorca

1736

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Feina de l'Ajuntament
d'Algaida

1742

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Resolució de Batlia núm. 723/2021, de data 27/12/2021 de delegació de compentències

1749

AJUNTAMENT DE PALMA

MF-764 creació llocs de feina a l’àrea delegada d’Educació i Política Lingüística
MF-768 modificació lloc de feina cap de comandament operatiu scis
MF-765 modificació lloc de feina de cap de secció dels serveis jurídics
Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI09-03 Façana Marítima. Acord de
declarar l'anul·lació del projecte de reparcel·lació voluntària de la UA-FM 2 aprovada el
16/12/09 a l'àmbit de la Façana Marítima, en compliment de sentència judicial
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1750
1753
1756
1759

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 del projecte de parc fotovoltaic Can Punyit
(Son Reus III) de 4,680 MWp i 4,25 MVA ubicat al polígon 22 parcel•la 26 de Palma
(RE009-21)

1761

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu DF 14/2022
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
interposat contra l’Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021 pel qual es
modifiquen les mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats
establiments en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats, com a mesures
temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19, aprovades
per l’Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021

1762

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Termini d'exposició pública Modificació Reglament Servei d'Assistència Domiciliària (SAD)

1763

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Exposició pública del padró de subministrament d'aigua, clavegueram i cànon de sanejament
del 4t trimestre de 2021

1764

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/9/sumari/11511

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Anunci aprovació inicial Pressupost General 2022

1765

AJUNTAMENT DE MANACOR

Aprovació inicial del reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor
dins els espais naturals del terme de Manacor
Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones
usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP)

1766
1767

AJUNTAMENT DE MAÓ

Aprovació inicial del Reglament de la Mesa de Mobilitat de Maó

1768

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Exposicicó pública del projecte de "Mobilitat sostenible, millora de l'entor urbà i itinerari
escolar segur"

1769

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Personal. Servei de Planificació i Provisió. Notificació tercers interessats
interposició recurs contenciós administratiu, Procediment Abreujat 624/2021 Jutjat contenciós
administratiu núm. 2, contra el decret núm. 16184 de data 20/10/2020 d’adscripció del lloc
de feina F40071865 motivat pel concurs de trasllats de la policia local, convocat el 24/11/2018
en el BOIB núm. 147

1770

AJUNTAMENT DE PORRERES

Anunci d'aprovació de modificació pressupostaria
Anunci del dipòsit del projecte dels Estatuts de la Comunitat de Regants de Porreres
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