Núm. 216
Secció I. Disposicions generals

31 de desembre de 2020
Pàg. 1015

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2021

44735

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 18 de desembre de 2020 per la qual s’aproven
les funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge i de Ports de les Illes Balears

44844

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

44888

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA
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Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, i entitats
dependents les bases d’execució i plantilles per a l’exercici 2021

44897

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a la
utilització de terrenys d’ús públic amb finalitats lucratives de l’Ajuntament d’Algaida

44916

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament d'Artà per a 2021

44920

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament de residus del
municipi d'Esporles
Modificació de crèdit 1218/20 aprovat pel Ple de l’Ajuntament d'Esporles

44924
44929

AJUNTAMENT D'INCA

Aprovació definitiva de l'expedient 4687/2020 de la modificació de crèdit núm. 34/2020 amb
la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses
generals

44930

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Expt. 21/2020. Concessió crèdit extraordinari

44931

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Aprobació definitiva pressupost municipal 2021

44932

AJUNTAMENT DE MANACOR

Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal 09T.OD reguladora de la Taxa per
la prestació del servei de recollida i tractament de residus sòlids urbans
Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança 03P.OD reguladora del Preu Públic per
la prestació dels serveis d'atenció a la primera infància de l'Ajuntament de Manacor
Aprovació definitiva pressupost general 2021
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44934
44941
44945

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal 18T.OD reguladora la taxa sobre
ocupació de terrenys d'us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

44949

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Text refós de l’ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles de Mancor de la Vall
Elevació automàtica a definitiu de l'Acord provisional de modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit nombre 3/2020, mitjançant
transferència de crèdit

44953
44956
44959

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Aprovació definitiva modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de
residus urbans o municipals

44960

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament Financer.- Aprovació definitiva pressupost 2021

44961

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram de
l'Ajuntament de sa Pobla

44990

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprovació definitiva de la modificació de l'Annex d'inversions del Pressupost General de
l'exercici 2020

44993
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AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Aprovació definitiva modificació Ordenança Fiscal reguladora Impost sobre Activitats
Econòmiques
Aprovació definitiva modificació Ordenança Fiscal Impost sobre Béns Immobles
Aprovació definitiva Pressupost General de l'Entitat per a l'exercici 2021

44996
45001
45003

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns immobles

45006

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la
prestació del servei de recollida i eliminació de fems per a l’any 2021

45011

AJUNTAMENT DE SINEU

Aprovació definitiva taxa residus urbans

45016

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost
sobre béns immobles
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica

45021
45024

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
AJUNTAMENT D'ALAIOR

Modificació del Decret 2019-0012 de nomenament de representants de la corporació

45027

Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT D'ALARÓ

Constitució i ordre de prelació de la borsa de feina de treballador/a familiar (contracte laboral 45029
temporal)
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AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Convocatòria i bases per constituir una borsa de personal funcionari interí tècnic d’esports per 45031
a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprovació llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu, per torn lliure, per a la
selecciò de dues places de Educadors/es Socials , personal laboral fix, mitjançant el sistema de
concurs oposició

45044

AJUNTAMENT DE SINEU

Bases i convocatòria borsa Policia Local

45046

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la Direcció de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears 45052
per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la
carrera professional horitzontal amb el personal funcionari de carrera d'aquesta Oficina
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ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de
desembre de 2020 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la
convocatòria pública de subvencions per a 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, que podrà ser objecte de cofinançament dins el
Programa Operatiu FEDER 2021-2027
Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 28 de
desembre de 2020 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la
convocatòria pública de subvencions per al foment de la creació de comunitats d’energies
renovables locals per a autoconsum promogudes per les administracions locals, les entitats
públiques que en depenen i les associacions empresarials privades, que serà objecte de
cofinançament dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

45061

45073

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la
convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i
consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament
per la COVID-19 per traslladar a l'exercici 2021 una part de les aportacions de les entitats
locals

45083

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 28 de desembre de 2020 per la
qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals
adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació per a l’any 2020
Resolució de la directora general de Primera Infància , Innovació i Comunitat Educativa de 30
de desembre de 2020 per la qual s’adeqüen les formes de participació en activitats formatives
de formació permanent del professorat amb les mesures de prevenció, contenció i coordinació
a l'evolució de la situació epidemiològica a les Illes Balears

45086

45095

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de desembre de 2020 per la qual s’estableix 45097
l’horari de tancament dels establiments d’hostaleria, els que exerceixin l'activitat de restauració
o de bar cafeteria, i qualsevol anàloga permesa, de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera,
per a la nit de cap d’any
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CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes
de l’any 2020 per a la rehabilitació d’edificis i habitatges inclosos dins l’àrea de regeneració i
renovació urbana de Maó, en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

45100

INSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la directora de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es
concedeixen les subvencions per donar suport a l’intercanvi entre les Illes Balears i a la
projecció exterior de projectes audiovisuals des del 21 d’abril de 2020 fins al 30 de novembre
de 2020

45146

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
(FOGAIBA) per la qual es convoquen, per segona vegada per a l’any 2020, ajudes per a la
investigació aplicada en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca en l’àmbit de les Illes Balears

45150
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INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Resolució de la presidenta de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 22 de desembre de 2020 en
45161
relació amb les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions per donar suport a les
activitats de projecció de les arts escèniques de les Illes Balears fins al 20 d'abril de 2020 i
donar suport a les activitats desenvolupades durant l'any 2019
Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 28 de desembre de 2020 en
45182
relació amb la convocatòria de subvencions de suport a la creació dels sectors de les arts
escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les
Illes Balears per a l’any 2020
Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 28 de desembre de 2020 per la
45212
qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions per a la producció i coproducció d’
obres audiovisuals de contingut cultural balear per als anys 2018 i 2019
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Acord del Consell d'Administració de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i
Innovació de les Illes Balears (IBETEC) de 22 de juny de 2020 pel qual es delega la facultat d’
acordar la subscripció de convenis amb persones o entitats privades al director gerent

45215

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual 45216
s’aprova la convocatòria informativa per sol·licitar beques i ajuts dirigida als alumnes
treballadors desocupats d’accions formatives finançades pel SOIB o impartides pels centres
propis, per al període 2021-2022 corresponents a ajuts de transport, manutenció, allotjament
i manutenció, conciliació, així com les beques per a persones amb discapacitat i dones víctimes
de violència de gènere
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de desembre de 2020 45222
per la qual s’amplia a l’any 2021 l’aplicació del procediment relatiu a la prestació de
determinats productes del Catàleg de Material Ortoprotètic de les Illes Balears
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell
de Mallorca per a la qual es fa públic la concessió definitiva de les subvencions pel
desenvolupament d’activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial 2020
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45224

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 30.11.2020, relatiu a la
45229
incoació de l’expedient de modificació de la delimitació de l’entorn de protecció de la zona
arqueològica del Poblat Arqueològic de Binicodrell de darrere, Es Migjorn Gran (exp. 21092020-000003)
Acord del Consell Executiu de 21 de desembre de 2020, relatiu a l’aprovació de la convocatòria 45232
i bases del Pla Insular per a la reactivació econòmica en matèria de sostenibilitat i eficiència
urbana (Exp. 3130-2020-000082)
AJUNTAMENT D'ALAIOR

Catalogació lloc de treball de notificador
Catalogació lloc de treball de policia local

45243
45245

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de subvencions 2020-22

45247

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Adaptació al Pla Territorial de Mallorca del Catàleg de Patrimoni Històric del municipi d’
Andratx

45248

AJUNTAMENT D'INCA

Aprovació definitiva del reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups
municipals (exp. 3018/2020)

45249

AJUNTAMENT DE PALMA
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Departament de Mobilitat. Secció de Transports. Revisió anual dels vehicles adscrits a
llicències municipals d'autotaxi, i vehicles de substitució , correspondent a l'exercici de 2021.
Períodes voluntari i obligatori

45252

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Modificació plantilla pressupostària de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)

45254

Secció IV. Procediments judicials
JUTJATS DE CIUTADELLA
JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE CIUTADELLA

Execució de títols judicials 39/2020. Notificació

45255

JUTJATS D' EIVISSA
JUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 3 D'EIVISSA

Divorci contenciós 931/2019. Notificació

45256

JUTJATS DE PALMA DE MALLORCA
JUTJAT DE 1A. INSTÀNCIA NÚM. 5 DE PALMA DE MALLORCA

Judici verbal 972/2019. Notificació sentència

45257

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA

Judici sobre delictes lleus 367/2020. Notificació
Judici sobre delictes lleus 637/2018. Notificació
Judici sobre delictes lleus 352/2019. Notificació
Judici sobre delictes lleus 94/2020. Notificació
Judici sobre delictes lleus 341/2020. Citació
Judici sobre delictes lleus 383/2020. Citació
Judici sobre delictes lleus 511/2020. Citació

45258
45259
45260
45261
45262
45263
45264

JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE PALMA DE MALLORCA

Judici sobre delictes lleus 441/2020. Citació
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45265

JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE PALMA DE MALLORCA

Procediment ordinari 796/2019. Notificació sentència
Procediment ordinari 350/2019. Notificació
Procediment ordinari 111/2019. Notificació
Execució de títols judicials 183/2019. Notificació
Execució de títols judicials 127/2020. Notificació

45266
45267
45268
45269
45270

JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE PALMA DE MALLORCA

Acomiadament/Cessaments en general 887/19. Citació
Acomiadament/Cessaments en general 771/2019. Citació
Acomiadament/Cessaments en general 405/2020. Notificació

45271
45272
45273

JUTJAT DE LO SOCIAL NÚM. 5 DE PALMA DE MALLORCA

Procediment ordinari 966/2019. Citació

45275

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

Extracte de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
45276
Productius de 23 de desembre de 2020 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de
despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per a 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, que podrà ser objecte de
cofinançament dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027
Extracte de la Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
45278
Productius de 28 de desembre de 2020 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de
despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment de la creació de
comunitats d’energies renovables locals per a autoconsum promogudes per les
administracions locals, les entitats públiques que en depenen i les associacions empresarials
privades, que serà objecte de cofinançament dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT

Resolució de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, de 28 de desembre de 2020, per la 45280
qual se sotmet a una segona informació pública del Projecte de decret de regulació de l’
accessibilitat universal en els espais d’ús públic de les Illes Balears
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 734
45281
/2020 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la resolució de la
consellera de Salut i Consum de 15 de juliol de 2020 per la qual es modifiquen mesures
concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front
a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la
Transició cap a una Nova Normalitat, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de les Illes
Balears de 19 de juny de 2020
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de desembre de 2020, per
la qual es convoquen les ajudes de l’any 2020 per a la rehabilitació d’edificis i habitatges
inclosos dins l’àrea de regeneració i renovació urbana de Maó, en el marc del Pla Estatal d’
Habitatge 2018-2021
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45282

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 16 de novembre de 2020 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 17 de novembre de 2020 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 18 de novembre de 2020 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 3 de desembre de 2020 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional
laboral

45284

45285

45286

45287

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Correcció d’errades advertides al Acord del Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de 45288
dia 8 d’octubre de 2020, per la qual es va aprovar inicialment l’expedient número 24/2020 de
modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Aferrs Socials de l’exercici 2020
per crèdit extraordinari (CEXT 02/2020)
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CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de 21 de desembre de 2020,
45289
relatiu a l’aprovació inicial i declaració d’utilitat pública del projecte constructiu de millora de
nus. Rotonda a la carretera Me-6, en la intersecció d’accés al Polígon industrial de Sant Lluís,
terme municipal de Sant Lluís, i necessitat d’ocupació i d’aprovació inicial de la relació de béns
i drets que seran afectats per l’expropiació dels terrenys necessaris per dur a terme aquesta
actuació (exp. C4316-2019-41)
AJUNTAMENT D'ALARÓ

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima del municipi d’Alaró

45292

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Procediment de canvi de titularitat en els drets funeraris dels nínxols 147 i 148 de la Col·lectiva
3 del Cementiri Municipal d'Algaida

45293

AJUNTAMENT DES CASTELL

Aprovació inicial del pressupost de la corporació i de la plantilla de personal per a l'exercici
2021

45294

AJUNTAMENT D'INCA

Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 12 de PGOU d’Inca, consistent en l’
ampliació d’un sistema general viari per a la creació d'un eix cívic al carrer Puig de Massanella
així com la documentació corresponent a l’avaluació ambiental estratègica simplificada
Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2021 (Exp. 4070
/2020)

45295

45296

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Aprovació inicial Pressupost 2021 Ajuntament de Lloseta

45297

AJUNTAMENT DE MAÓ

Resolució de les persones admeses a la Ludoteca de Nadal

45298

AJUNTAMENT DE PALMA

Aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU referida a les alineacions previstes en el 45299
vial Cova des Mariner i les alineacions al camí de Son Fangos respecte a les parcel·les 16 i 31
dins l’ àmbit de la UE/77-04
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Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Aprovació del Projecte per a la millora dels
equipaments dels horts urbans de l'Ajuntament de Palma
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