Núm. 155
Secció I. Disposicions generals

9 de novembre de 2021
Pàg. 901

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Llei 2/2021, de 8 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre,
de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix
un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per
pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19

44686

CONSELL DE GOVERN

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/155/sumari/11477

Decret 45/2021, de 8 de novembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears de
caràcter extraordinari per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19
Decret 43/2021 de 8 de novembre pel qual es regulen els ensenyaments a distància i
semipresencials i s’estableix l’estructura, l’organització i el funcionament de l’Institut
d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears
Decret 44/2021 de 8 de novembre pel qual es crea el Col·legi per a l’Atenció Hospitalària i
Domiciliària Maria Antònia Pascual

44699
44704

44714

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 11-2021, crèdit extraordinari

44717

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall per possibilitar la construcció de 22 habitatges
unifamiliars aïlats en una parcel·la ubicada en l'av. Pont d'en Gil, s/n de la urbanització de
Calespiques

44718

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
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 novembre de 2021 44724
per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudica plaça a una persona que superà el
concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer / infermera dependents del
Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 5 d’abril de 2018 (BOIB
núm. 44/2018, de 10 d’abril).
AJUNTAMENT D'ALARÓ

Modificació dels membres de la junta de govern local i de l’ordre de nomenament de tinents/es 44726
de batle
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Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de rectificació d’errades de
la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la
convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de
valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB EXT. núm. 150 d’1 de
novembre de 2021)

44728

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/155/sumari/11477

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la
44732
convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant
de personal estatutari sanitari de la categoria Infermer / infermera obstètric / obstètrica ginecològic / ginecològica de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la
Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 8/2021)
Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la
44734
convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant
de personal estatutari sanitari de la categoria infermer/a de salut mental de la plantilla orgànica
autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN
7/2021)
Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la
44736
convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places de
personal estatutari sanitari de la categoria infermer/a d’urgències d’atenció primària de la
plantilla orgànica autoritzada de Atenció Primària de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca
(PIT MEN 6/2021)
AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Convocatòria en comissió de serveis 44738
pel sistema de concurs de cap de Servei de Selecció de l’Ajuntament de Palma
Departament de Personal. Negociat de Selecció y Provisió. Convocatòria concurs-oposició pel 44743
torn lliure d’ajudant/a d’oficis diversos taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2021 pel qual es prorroga el procediment
d’elaboració del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals des Trenc – Salobrar de Campos

44751

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 44752
la qual es concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el
projecte d’execució de l’agrupació fotovoltaica Son Sunyer formada pel projecte de parc
fotovoltaic Son Sunyer 1, de 4,566 MWp i 3,838 MWn promogut per Good Wind
Entertainment SL, i Son Sunyer 2, de 4,566 MWp i 3,860 MWn, promogut per Ventaja Solar 2
SL, al polígon 55 parcel·les 356 i 357 de Palma
Informe proposta i Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i
44755
Memòria Democràtica de nomenament d’instructor en els procediments sancionadors en
matèria de comerç
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen 44756
les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de

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

suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per 44762
la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret pel qual es despleguen
diverses disposicions sobre la penetració d’energies renovables en el sistema elèctric de les Illes
Balears, sobre l’autoconsum elèctric i sobre l’aprofitament de grans aparcaments en superfície i
de cobertes per a la instal·lació de sistemes de generació elèctrica renovable
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a
44764
desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els
Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d’Esports per a l’any
2021
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre l’establiment dels serveis mínims de
compliment obligat en l’àmbit de l’entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca,
durant els dies 27 i 29 d’octubre i els dies 2, 4, 8, 10, 15, 17, 18, 24 i 26 de novembre de 2021

44776

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 modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 14 de juliol
de 2021, per la qual es convoquen ajudes per mantenir el sector lacti davant la crisi provocada
per la COVID-19 per a l’any 2021

44779

FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/155/sumari/11477

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

44782

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

Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica el Decret de dia 26 44785
de gener de 2021 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 29 d’octubre
2021, relativa a l’extinció de les ajudes per al mes de setembre de 2021, en concepte
d’atorgament de la prestació econòmica d’urgència social, modalitat emergència, en el marc
del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes
Balears

44786

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Modificació de la delegació d’atribucions en els departaments de serveis socials, sanitat, fira i
mercat

44792

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Correcció d’errades advertides en la convocatòria per a la concessió d’ajudes a activitats
esportives i de foment de l’esport en edat escolar del municipi de Llucmajor per a l’any 2021
(BOIB núm. 149, de 30 d’octubre)

44794

AJUNTAMENT DE MANACOR

Bases reguladores i convocatòria del procediment de concessió directa de subvencions
destinades a persones emprenadores per al foment de l'ocupació al municipi de Manacor

44795

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Decret d’alcaldia de delegació de competències a la Junta de Govern Local
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44805

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

Extracte de la Resolució de data 2 de novembre de 2021 del conseller de Transició Energètica, 44806
Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’autoritza el canvi de combustible
d’establiments de benefici. Explotació minera Coll de sa Grava Sant Miquel, 54
Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el 44807
tràmit de subvencions MOVES III
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts 44818
per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació
en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d’Esports per a
l’any 2021
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació Pública de l'expedient 806/2020 relatiu al projecte bàsic de reforma de nau
industrial situat al carrer Licorers, núm. 3, al terme municipal de Marratxí, a zona de policia

44819

INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

Informació pública de l’aprovació de les bases per a l’adjudicació de 46 habitatges de la
promoció 54 H Inca en règim de lloguer

44820

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/155/sumari/11477

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 18 d’octubre de 2021 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 19 d’octubre de 2021 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 7 d’octubre de 2021 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 setembre de 2021 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 6 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional
laboral

44838

44839

44840

44841

44842

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 045/18
(expedient electrònic 2018/00015371P)
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2020/00006782V
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2020/00013562P
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44843
44844
44845

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera en sessió de data 28
44846
d’octubre de 2021 d’Aprovació Inicial d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària
pel desenvolupament de la Unitat d'Actuació SFC-01 junt amb l'execució del conveni
urbanístic dels terrenys afectats per la rotonda de l’hospital
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Extracte de la II convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que
desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Felanitx, per pal·liar els efectes de la
covid-19
Extracte de la II convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que
desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Alcúdia, per pal·liar els efectes de la
covid-19
Extracte de la III convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que
desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Lloseta, per pal·liar els efectes de la
covid-19

44849

44852

44855

AJUNTAMENT D'ESCORCA

Aprovació inicial Ordenança fiscal de l'impost d'activitats econòmiques i la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de fems, neteja viària i residus
urbans

44858

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/155/sumari/11477

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Aprovació inicial de modificació de crèdit 30/2021 en la modalitat de suplement de crèdit
44859
finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
Aprovació inicial de modificació de crèdit 32/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari i
44860
suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals i baixes per
anul·lacions
AJUNTAMENT DE SA POBLA

Aprovació inicial de l'Ordenança de Reguladora de l'ús dels vehicles de mobilitat personal de
l'Ajuntament de Sa Pobla
Modificació puntual de les NNSS de l'Ajuntament de Sa Pobla
Modificació de crèdit núm 15. modalitat transferència de crèdit

44861
44862
44863

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums a la parcel·la situada al
carrer Torre de Can Negre, núm. 20, Ses Torres, Jesús
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44864

