Núm. 94
Secció I. Disposicions generals

21 de juliol de 2022
Pàg. 555

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4354-2022, contra els articles 3.1.u) i w); 6.2.a) i l); 60.i);
111; 122.2; 123.3.h) i m); 135.1.d) i f) i 3; 142.4; 169.3; 171.1.b) de la Llei 1/2022, de 8 de
març, d'educació de les Illes Balears

29413

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació definitiva de la modificació de les ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa
d’expedició de documents administratius

29414

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 01/2022

29418

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/94/sumari/11597

Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i litoral del
municipi de Santa Margalida

29420

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS
SECRETARIA DE GOVERN

Nomenament jutge de pau substitut de Santa Eulària des Riu
Nomenament jutge de pau titular de Santa Eularia des Riu

29436
29437

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Cessament de personal eventual
Cessament de personal eventual
Nomenament de personal eventual

29438
29439
29440

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Delegació Presidència EMSA S.A. Societat Unipersonal
Constitució de la Junta de Govern Local i membres que la integren, Règim de Sessions i
competències delegades, i dels nomenaments dels tinents de Batle que ha dut a terme

29441
29442

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Nomenament administrativa del servei de personal de l'Ajuntament de Son Servera (Illes
Balears)
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29444

Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publiquen la
convocatòria i les bases per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, els llocs de
treball de secretari/ària general del Ple de l'Ajuntament de Palma [00259] i el de
vicesecretari/ària i director/a de la Secretaria de la Junta de Govern [21514], reservats a
funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de
secretaria, categoria superior

29445

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la
qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica de suport a la
investigació amb titulació de FP2 de grau superior

29448

SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

Resolució del director i gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca per la qual s’aproven la
convocatòria i les bases per seleccionar un director o directora de material mòbil i tallers pel
procediment de lliure designació

29454

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/94/sumari/11597

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO
347/2022, que es segueix en el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears contra la
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de maig de 2022 per
la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places
vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de neurologia per a cada
sector corresponent
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica
definitivament el lloc de treball de cap de grup del Servei d’Atenció al Pacient de la plantilla
orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses, de l’Àrea de Salut d’Eivissa

29461

29462

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven les bases 29464
especifiques i es convoca un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de
l’especialitat d’Enginyer/a Tècnic/a Industrial
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Aprovació bases que regiràn la convocatòria per a la creació d'una borsa d'educador/a social
de l'ajuntament d'Alcúdia, mitjançant concurs de mèrits

29471

AJUNTAMENT DE MURO

Aprovació llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball d’auxiliar de clínica de la Residència 29480
Reina Sofia a l’Ajuntament de Muro
Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució 29481
d’una borsa de treball de director/a de la Residència Reina Sofia de Muro

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 29489
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
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Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per 29491
la qual es concedeixen 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
Correcció d’errates de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
29494
Memòria Democràtica per la qual es convoquen ajuts destinats a les entitats de voluntariat de
les Illes Balears per atendre les despeses d'assegurances (Edicte 6038, BOIB 92 de 16/07/2022)
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es classifica com 29499
de classe segona el lloc d'oficial major de l’Ajuntament de Maó, reservat a personal funcionari
de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria,
categoria d’entrada
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 12 de juliol de 2022 per la qual es 29501
modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de
desembre de 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/94/sumari/11597

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la
inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni
col·lectiu autonòmic de Reforma Juvenil i Protecció de Menors de les Illes Balears i la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100585012018)
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova l’ampliació
del crèdit assignat en la Resolució de 29 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la
convocatòria per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb
discapacitat en centres especials d’ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs
salarials i de l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de barreres arquitectòniques

29503

29568

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Primera proposta de resolució provisional de la directora general de Serveis Socials d’exclusió,
concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions
destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes
d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i
serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant
programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023

29570

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de juliol de 2022 per la qual
s’autoritza la modificació de la configuració del centre concertat amb ensenyaments de règim
general CIDE, de Palma, amb l’ampliació de la modalitat presencial a dual mixta de la unitat
del CFGS Administració i Finances (ADG32)
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de juliol de 2022 per la qual
s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Beato Ramón Llull,
d’Inca, mitjançant la transformació d’una unitat del Programa de millora de l’aprenentatge i
del rendiment (PMAR) en una unitat d’educació secundària obligatòria (ESO)
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de
18 de juliol de 2022 per la qual es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de
Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears
que durant el curs 2022-2023 imparteixen cicles formatius de formació professional bàsica, de
grau mitjà o de grau superior i cursos d’especialització de formació professional del sistema
educatiu
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de juliol de 2022 per
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29573

29577

29580

29585

la qual s’autoritza el Programa específic de compatibilització d’estudis amb la pràctica
esportiva d’alt nivell a l’illa d’Eivissa i se’n dicten les normes específiques per al curs 2022-2023
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 19
29590
de juliol de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de Decret pel qual es
regula la prestació del servei de transport escolar als centres docents públics i als centres
d’educació especial sostinguts amb fons públics de les Illes Balears
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 d’ampliació i reforma de supermercat
existent al carrer George Sand 2, prolongació del carrer Mare de Deu de Monserrat,TM Palma
(27a/2022)

29592

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i
Joventut per la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa
2020-2021-2022 en matèria de promoció esportiva per correlacionar les subvencions
nominatives establertes en el mencionat pla amb les subvencions nominatives aprovades dins
del pressupost per a l’any 2022 del Consell Insular d’Eivissa

29597

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Aprovació de les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2020/2021
Convocatòria de subvencions individuals per a persones majors de 65 anys i per a persones
amb discapacitat residents a Formentera per a l’any 2022

29599
29603

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/94/sumari/11597

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

Acord d’aprovació de la delimitació del Pont Romà i del seu entorn de protecció, situat al
torrent de Sant Jordi del terme municipal de Pollença. Expedient 339/2014

29613

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Modificació de la plantilla del Consell Insular de Mallorca corresponent a l’any 2022 (2022.2)
Modificació parcial de la RLT del Consell Insular de Mallorca

29620
29623

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca relatiu al recurs d’alçada interposat per
una artesana per l’exclusió tàcita de la resolució de la convocatòria de subvencions per foment
de la competitivitat en matèria d’artesania de Mallorca de l’any 2022

29645

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de dia 18 de juliol de 2022 de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
29649
d’atorgament i denegació de les ajudes econòmiques individuals a persones majors de l’institut
Mallorquí d’Afers Socials per l’any 2021
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Correcció d’errors detectats en la publicació de la Resolució del dia 20 de maig de 2022 de la
Universitat de les Illes Balears per la qual s’aprova l’ampliació de l’oferta addicional
d’estabilització d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any
2021 (BOIB núm. 68, de 26 de maig, edicte 4269)

29668

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a
l’Ajuntament d’Artà

29670

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Aprovació de la normativa específica que regula el Preu Públic 0.16, reguladora de la prestació
de serveis d’entrades al Museu de Can Saura
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29671

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Designació de batlessa accidental

29672

AJUNTAMENT DE PALMA

Aprovació de la convocatòria per a la Concertació del servei de repartiment de menjar a
domicili i suport social durant l’any 2022-2023

29673

AJUNTAMENT DE SINEU

Bases i convocatòria subvencions escola estiu 2022

29682

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

Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües per a Habitatge, Bodega y
Reguiu de la parcel·la 5 del polígon 3 de Sencelles, Expedient núm : CAS_1887 (AAS-7553)

29686

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/94/sumari/11597

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

Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 1ª Tanda Totals (Anualitat
2021) de data 6 de juliol 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 la convocatòria de les ajudes per al foment de les pastures per a l’aprofitament de la
Ramaderia ecològica, per l’any 2015( Anualitat 2021)
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R5 de data 5 de juliol de
2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les
ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R4 de data 27 de juny de
2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les
ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)
Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, exp. 010 de data 16 de
juny 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

29687

29691

29695

29699

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2018/00015439F
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2018/00015170Z
Informació pública del Consell Insular d’Eivissa relativa al projecte tècnic d’esmenes de
deficiències i manteniment del Centre d’Interpretació de sa Capelleta 12, TM Eivissa

29701
29702
29703

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Anunci d’inici d’expedient sancionadoren matèria d’obres 4/2022

29704

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

Aprovació inicial de l’expedient núm. 3 de modificació de crèdit en el pressupost del Consorci
Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per a l’exercici 2022 per suplement de crèdit
(Desistiment de projectes)
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29705

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Exposició nou termini aprovació Compte General de l’exercici 2021 que ha tornat a ser sotmès
a informe de la Comissió Especial de Comptes en sessió de data 19 de juliol de 2022

29706

AJUNTAMENT D'ARIANY

Exposició pública document Avanç Pla General i Pla d'Ordenació Detallada d'Ariany

29707

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis
assistencials Exp. 2022/3983

29708

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Acord de modificació de crèdit 1/2022 per suplement de crèdit

29709

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Aprovació inicial de projecte municipal de dotació de serveis de la vorera oest del C/ Pedro
Hernández Sastre

29710

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Exposició pública Compte General Ajuntament d'Eivissa any 2021

29711

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Aprovació del extracte de la convocatòria de la concessió de subvenció enb matèria d'Esports

29712

AJUNTAMENT D'INCA

Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 4 del Catàleg d’Elements d’Interès Artístic,
Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del terme municipal d’Inca amb l’objecte de la
incorporació de nous elements i/o béns a protegir

29713
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AJUNTAMENT DE FERRERIES

Resolució d'Alcaldia núm. 2022/PRE/0000579 de 18.07.2022 pel qual s'aprova el padró de
l'impost sobre despeses sumptuàries per a l'aprofitament de vedats privats de caça
corresponent a l'exercici 2022 i notificació col·lectiva

29714

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Anunci permuta Policia Local

29715

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Aprovació inicial i exposició pública de l'Ordenança reguladora de vehicles de mobilitat
personal

29716

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Aprovació inicial del Pla de Gestió Sostenible de l’Aigua de l'Ajuntament de Santanyí

29722

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics de
l'escoleta Mesmenuts
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29723

