Núm. 122
Secció I. Disposicions generals

7 de setembre de 2021
Pàg. 729

AJUNTAMENT D'INCA

Aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 3 del Catàleg d’Elements d’Interès Artístic, 35740
Històric, Ambiental i Patrimoni Històric consistent en la modificació de la fitxa INC-D-106
ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal de la taxa per les paradetes del mercat municipal,
35741
camions botigues o altres casetes o localitzacions anàlogues situats en el territori de
Palmanyola
Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de les paradetes del mercat municipal i la venda 35744
ambulant

Secció II. Autoritats i personal
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/122/sumari/11442

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
CONSELL DE GOVERN

Acord del Consell de Govern de 6 de setembre de 2021 de cessament i nomenament d’un vocal 35751
del Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears

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

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de setembre de 2021
35753
per 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 radiodiagnòstic dependents
del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent
Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de 35757
23 d’agost de 2021 per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de
lliure designació, de Cap de servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari Son Espases
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Publicació llistat aspirants admesos, nomenament de tribunal qualificador i convocatòria
proves de borsa tècnics/ques d’immigració

35759

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució aprovació convocatòria de comissió de serveis CS 68/2021 director/a Residència
Felanitx de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària

35762

AJUNTAMENT DE CALVIÀ
INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

Correcció d'errades en la versió en català de la Convocatòria de borsa de treball per proveir, un 35766
lloc vacant, de caràcter laboral, de la categoria de tècnic/a grau superior de dret o títols
oficialment equivalents per a l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)

http://boib.caib.es/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa de treball en la categoria 35767
de tècnic-a de gestió, mitjançant el procediment d’oposició - concurs, per a formar part del
Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, com a personal laboral
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Bases per a la provisió borsa tècnic gestió administrativa

35781

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

Acord del Consell de Govern de 6 de setembre de 2021 pel qual s’acorda l’aixecament de
35791
l’ajornament de les eleccions relatives a les eleccions de representants dels diferents sectors de
la comunitat educativa als consells escolars dels centres que elegiren consell escolar o en
renovaren alguna de les meitats l’any 2018 (curs 2018-2019) acordades per Acord de Consell
de Govern de 2 de novembre de 2020, publicades al BOIB núm. 189, de 3 de novembre
Acord del Consell de Govern de 6 de setembre de 2021 pel qual s’autoritza la Universitat de les 35792
Illes Balears a implantar i impartir els ensenyaments oficials del Màster Universitari en
Investigació i Innovació en Salut (codi RUCT 4317736)
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/122/sumari/11442

Resolució de concessió de la convocatòria de subvencions per l’organització d’arxius
35794
municipals 2021
Rectificació d’errada material a la resolució de concessió de la convocatòria d’ajuts de minimis 35798
per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses 2021
DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

Aprovació definitiva del Reglament d’organització i funcionament del Consell Esportiu de
Mallorca (COESMA)

35799

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 d’agost de 2021, relatiu a
l’aprovació de la convocatòria d’ajuts al teixit empresarial 2021 (exp. 3303-2021-000001)
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 d’agost de 2021, relatiu a la
concessió d’ajuts del CIM per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i
esportiu de Menorca i de suport a l’edició 2021 (exp. 1305-2021-000001)

35808
35820

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Modificació puntual de la Relació de llocs de treball

35824

AJUNTAMENT DE CONSELL

Aprovació definitiva del projecte de “Instal·lació d'una marquesina per instal·lació fotovoltaica 35830
i aparcament a l'aire lliure"

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Correcció d’errades de l’anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de notificació
col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre béns immobles de
l’Ajuntament de Binissalem corresponent a l’exercici 2021, publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 110, de 19 d’agost de 2021
Correcció d’errades de l’anunci de l’Agència Tributària de les Illes Balears de notificació

http://boib.caib.es/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

35831

35832

col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de determinats tributs de l’Ajuntament de
Binissalem corresponents a l’exercici de 2021, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 110, de 19 d’agost de 2021

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/122/sumari/11442

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

Notificació de Resolució de pròrroga de la resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes,
R23 Exp. 163 de data 9 de juliol de 2021, 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 beneficiaris de les ajudes, R6 de data 30 d’agost de
2021, 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 beneficiaris de les ajudes, R5 de data 30 d’agost de
2021, 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, Rd1 de data 2 de setembre de
2021, 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 la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 256 de data 27 d’agost de
2021, 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 la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 180 de data 27 d’agost de
2021, 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

35833

35835

35838

35841

35844

35847

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Notificació de l’acord d’inici, expedient sancionador número 2020/9381V per infracció de la
normativa en matèria de pesca

35849

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 d’agost de 2021,
relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts al teixit empresarial 2021. (Exp.
3303-2021-000001)

35850

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Modificació de la plantilla de personal

35851

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació, exposició pública i comunicació de terminis del segon període voluntari de
cobrament dels Padrons

35852

AJUNTAMENT DES CASTELL

Notificació de Baixes d'ofici del Padró municipal d'habitants per inscripció indeguda

35853

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació inicial compte general 2020

35855

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Aprovació inicial i exposició pública del projecte de Substitució de columnes de 4M
d'enllumenat públic al Camí de Sa Cabana

http://boib.caib.es/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

35856

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

35857

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/122/sumari/11442

Compte General exercici 2020
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