Núm. 166
Secció I. Disposicions generals

2 de desembre de 2021
Pàg. 965

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Correcció d’una errada advertida en les versions catalana i castellana de la Llei 3/2021, de 10
48119
de novembre, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria
d’habitatge, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157, de 13 de novembre de
2021
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Aprovació definitiva modificació pressupostaria 04.2021

48120

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

Aprovació definitiva de l’expedient número 43/2021 de modificació de crèdits en el pressupost 48121
propi de la Corporació de l’exercici 2021 per crèdit extraordinari (CE06/2021)

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/166/sumari/11488

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Aprovació definitiva modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del
servei de celebració de matrimoni civil

48122

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 8 de suplement
de crèdit en el Pressupost Propi de 2021
Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 6 suplement de
crèdit en el Pressupost Propi de 2021
Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 7 de suplement
de crèdit en el Pressupost Propi de 2021
Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament.
Expedient: PBX 2013 0004. Aprovació definitiva del Pla especial de protecció arquitectònica i
ambiental de Santa Catalina

48124
48125
48126
48127

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Aprovació definitiva modificació de crèdit

48216

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprovació definitiva de la modificació de l'Annex d'inversions del Pressupost General de
l'exercici 2021

48217

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprovació definitiva de la modificació de la base 23.1 de les bases d’execució del pressupost,
règim de dedicació
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48220

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 2021/353 de 25 de novembre de 48221
2021, de nomenament de personal eventual (Exp. 0344-2021-3)
AJUNTAMENT D'ALARÓ

Nomenament del consell escolar de l’Escola Infantil de 1r. cicle (0-3 anys) Es Nieró, curs
2021-2022

48222

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Nomenament de tinents de batle
Nomenament de personal eventual

48223
48224

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Modificació Tinents/es de Batlia i membres de la Junta de Govern Local

48225

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Acta de presa de possessió de policia local, com a funcionari de carrera de la categoria de
policia local de l'Ajuntament de Son Servera, grup C, subgrup C1 nomenat pel procediment
reglamentari

48226

Subsecció segona. Oposicions i concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/166/sumari/11488

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Resolució de la directora general en Salut, Formació i Acreditació, sra. Asunción Sánchez
48227
Ochoa, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària
Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació
IdISBa, per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la convocatòria
per selecció i posterior contractació d'un infermer o una infermera de suport a la investigació
clínica de la “Plataforma del ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud,
en investigación clínica”
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 24 de novembre de 2021 per 48234
la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a de la Unitat
d´Urgències de l’Hospital Comarcal d’Inca
Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 25 de novembre de 2021 per 48235
la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del
procediment de promoció interna temporal d’ una plaça de Fea de Psiquiatria de l’Hospital
Comarcal d’Inca (BOIB núm. 148 de 28/10/2021) i s’adjudica la plaça
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places
vacants de la categoria de policia local del Consell Insular de Formentera mitjançant el
procediment ordinari

48236

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Correcció d’errates advertides en la publicació del Decret d'aprovació de les bases de la
convocatòria per cobrir, mitjançant el sistema de comisió de serveis ordinària voluntària, un
lloc de treball de Tècnic/a de Gestió de Recaptació
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48257

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Llista aprovats amb plaça i proposta nomenament com a personal funcionari en pràctiques del 48258
procediment selectiu per proveir com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament
d'Eivissa, 12 places de policia local vacants pel sistema d'oposició lliure
AJUNTAMENT DE PORRERES

Convocatòria pública per a l'elecció del càrrec de jutge o jutgessa de pau titular i substitut/a
del municipi de Porreres

48259

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Bosa de feina de tècnic-informàtic de l'Ajuntament de sa Pobla

48260

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
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 reclassifica el 48273
lloc de treball d’interventor-a delegat-ada [13509] del Consell de Mallorca, reservat a personal
funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de classe primera a
classe segona
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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 de l’empresa Cespa, SA per al seu centre de treball de Formentera i la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002471012004)
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 de l’empresa Quesería Menorquina, SL i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (codi de conveni 07001012011995)
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 de l’empresa FCC Aqualia, SA, per als seus centres de treball a les Illes Balears i la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002461012004)
Proposta de resolució del director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia
Social i Circular sobre la concessió i pagament de ajudes per a projectes d’internacionalització
de les empreses, associacions i clústers de les Illes Balears afectades per la COVID-19,
convocatòria aprovada mitjançant Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i
Treball de dia 4 d’octubre de 2021 (BOIB núm. 137, de 07 d’octubre de 2021)

48275

48291

48323

48353

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Resolució de concessió d’ajuts 14/2021 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials 48357
i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs
esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de
material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries,
Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB
núm. 151, del 7/11/2019)
Resolució de denegació de subvencions 28/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera
48359
d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes
i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes
Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials
(BOIB núm. 147, del 29/10/2019)
Resolució de concessió de subvencions 27/2021 a l’empara de la Resolució de la consellera
48361
d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes
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i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes
Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials
(BOIB núm. 147, del 29/10/2019)
Resolució informativa de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoca l’acció
48363
concertada del servei de tutela per a persones adultes incapacitades judicialment, per als anys
2022-2025
CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’exclou, es declara el 48368
desistiment o es concedeixen els ajuts destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana
a les Illes Balears
Resolució de la directora general de Política Lingüística de 30 de novembre de 2021 per la qual 48374
es nomenen els membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual se sotmet al tràmit d’informació 48376
pública i audiència l’avantprojecte de llei de règim jurídic i de procediment de les activitats
subjectes a autorització ambiental integrada
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CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre l’establiment dels serveis mínims de
48377
compliment obligat en l’àmbit de l’entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca,
durant els dies 3, 9, 14, 16, 19, 25, i 27 de desembre de 2021 i 1 de gener de 2022
Resolució del secretari general per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta 48381
del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la tercera concessió
d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els
efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada
de la COVID-19, amb l’objectiu de mantenir la seva activitat
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 corregeix un error detectat a la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 18 de desembre de 2020, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2020,
subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 7 de juny de 2021, per la qual s’aprova, per a l’any 2021, la convocatòria de les
ajudes per reduir el potencial productiu del sector lleter davant la crisi provocada per la
COVID-19 i es reobre el termini de presentació de sol·licituds
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 18 de desembre de 2020, per la qual es convoquen, mitjançant el procediment
anticipat de despesa, ajudes corresponents a l’any 2021 per al foment de les races autòctones
de les Illes Balears
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es convoquen les ajudes de minimis per a estudis relacionats amb
aliments tradicionals de les Illes Balears, corresponents a l’any 2021

48384

48385

48386

48388

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

4ª Resolució de denegació de subvencions en concepte de beques de la convocatòria
48397
informativa dirigida a persones treballadores desocupades majors de 30 anys en situació d'atur
que siguin alumnes d’especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació
subvencionades pel SOIB, per al període 2019-2020
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CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Decret de Presidència núm. 2021001060, reincorporació del president

48406

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Bases i convocatòria simultània per a l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de
bicicletes urbanes, convencionals o elèctriques, per a l’any 2021
Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell Insular de Formentera i l’Agencia Estatal del
Consejo Superior de Investigaciones científicas, M.P. (CSIC), a través de l'Institut de Ciències
del Patrimoni (INCIPIT), per dur a terme actuacions en matèria d’arqueologia a Formentera

48407
48416

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

Acord d’incoació de l’expedient de declaració com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de
lloc etnològic, del monestir de Santa Maria de La Trapa, en el terme municipal d’ Andratx.
Expedient 503/2021

48423

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 29 d’octubre
de 2021, per la qual s’adjudica el concert social d’urgència del servei ocupacional per a
persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament, inclòs a la xarxa
pública de serveis per a persones amb discapacitat de Mallorca

48436

DEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

Resolució de concessió i reconeixement de 8 subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de
la inscripció d’infants i joves a les activitats extraescolars esportives durant el curs escolar
2020/2021 en l’illa de Mallorca

48516
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FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Resolució de concessió del primer grup de pagament de la II Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de Campos, per pal·liar els efectes de la Covid-19

48519

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de 2021, relatiu a 48521
l’aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts per a entitats privades sense ànims de
lucre per finançar programes d’atenció social duts a terme durant l’any 2021 (exp.
1820-2021-000001)
AJUNTAMENT D'ANDRATX

Convocatòria de subvencions a entitats i clubs esportius del municipi d’Andratx en concepte
d’ajuda per despeses i material COVID

48533

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Delegació d'atribucions als regidors
Nomenament dels membres i atribucions de la Junta de Govern

48542
48544

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Absència senyora Batlessa

48546

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Segona convocatòria ajudes extraordinàries empreses per pal·liar efectes Covid-19

48547

AJUNTAMENT DE SINEU

Bases i Convocatòria subvencions socioculturals 2021
Bases que regulen la convocatòria de subvencions a Clubs Esportius del municipi de Sineu per
l'any 2021
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48557
48570

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

Informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental, actualització del Pla de restauració de
la pedrera Son Bernardí núm. 534, que forma part de la parcel·la 237 del polígon 36 de
Felanitx

48579

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Anunci mitjançant el qual es fan públiques la ratificació del president i la composició de la
Junta Directiva de la Federació Balear de Tir de Fona un cop finalitzat el procés electoral
corresponent al període 2020-2024

48580

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació Pública de l'expedient 2829/2019 relativa al projecte d’ampliació subterrània de
48581
red baixa tensió existent pertanyent a la E.T. "Can Lluís" n.º 31.057, polígon 21, núm 59, al
terme municipal de Santa Eulària des Riu, a zona de policia
Informació Pública de l'expedient 4618/2020 relatiu al projecte de reforma de la renovació de 48582
la xarxa municipal d'abastament d'aigua a la zona de Sa Caleta i reubicació de les mateixes en
zona de domini públic, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, a zona de Domini Públic
Hidràulic, zona de servitud i zona de policia
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CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2021/00024111L
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2021/00022266Z

48583
48584

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Anunci aprovació inicial del pla de gestió sostenible de l’aigua i pla d’emergència davant de
situacions de sequera, TM Formentera

48585

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

Obertura del període d’informació pública en relació a l’expedient de declaració del Bé
d’Interès Cultural en la categoria de Zona Arqueològica del conjunt talaiòtic de Can Vidalet al
terme municipal de Pollença. Expedient 17/2021

48587

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració
d'interès general. (IP15-2021-IG)
Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats
relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm.
15-2021-HLSR-XIG-CAT)

48588
48589

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Acord del Ple del Consell de Mallorca de 11 de novembre de 2021 relatiu a l’aprovació inicial
48591
de l’expedient núm. 15 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials de l’exercici de 2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (EXT 03/2021 SUP
02/2021)
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Informació pública de la declaració d’interès general per a una nova estesa de baixa tensió a la
finca Sant Claudi, polígon 5, parcel·la 23 del TM des Migjorn Gran (NUI 9/2021)
Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 22 de novembre de
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48594
48595

2021, relatiu a l’aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts per a entitats privades
sense ànims de lucre per finançar programes d’atenció social duts a terme durant l’any 2021
(Exp. 1820-2021-000001)
AJUNTAMENT D'ALARÓ

Informació pública de la modificació de crèdit 16-2021, transferència de crèdit entre
aplicacions de diferents àrees de despesa

48597

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Extracte convocatòria subvenció a entitats i clubs esportius del municipi d'Andratx en concepte 48598
d'ajuda per despeses i material Covid
AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici 2022

48600

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Anunci modificació Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'expedició de documents
administratius
Anunci modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de parades, casetes de venda,
espectacles o atraccions i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Anunci modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe
Anunci aprovació provisional Pressupost General per a 2022

48601
48602
48603

48604

AJUNTAMENT DE COSTITX
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Exposició aprovació inicial modificació de crèdit nº 4/2021
Exposició pública l'Ordenança de seguretat i convivència ciutadana del municipi de Costitx

48605
48606

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Reglament intern del servei d'ajuda a domicili: aprovació inicial

48607

AJUNTAMENT D'INCA

Extracte de les bases de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions “Bons Reiniciam
Inca” en règim de concurrència no competitiva del Ajuntament d'Inca per a l'any 2021

48608

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Publicació aprovació projecte d'ampliació del gimnàs

48610

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Informació pública del projecte i de l'estudi d'impacte ambiental de la reforma de la línia aèria 48611
de MT 15 kv "Colom" per a nou subministrament de MT de 47772,82 kw
AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Aprovació inicial Pressupost municipal 2022 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall

48612

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

Anunci exposició pública. Aprovació inicial del Reglament del Consell d'Infància de Maria de la 48613
Salut
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Extracte de les bases i convocatòria de subvencions generals de la línia estratègica de medi
48614
ambient del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici de 2021
AJUNTAMENT DE PORRERES

Acord d'aprovació provisional d'ordenança fiscal

48615

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Expedient de crèdit extraordinari finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres
aplicacions

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

48616

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprovació inicial del pressupost general de l'ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a
l'exercici de 2022

48617

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Extracte de l’aprovació per Decret d'alcaldia núm. 2021-3696, de 22 de novembre de 2021, de 48621
la convocatòria de concessió d’ajudes de 800,00 € cada una que poden servir de complement i
promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursin estudis
universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2021-2022, a centres de
fora de l’illa
Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2022
48623
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova inicialment el Pressupost
Municipal per a l'exercici 2022

48624

AJUNTAMENT DE SELVA

Anunci aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Selva per l'exercici 2022

48625

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Anunci Aprovació Provisional d'Expedients de Modificació de Crèdit: per Transferència, per
Suplement de crèdit a càrrec de Romanent de Tresoreria i Expedient de Reconeixement
Extrajudicial de Crèdits

48626

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Modificació puntual núm. 7 de les NS de planejament (Expedient 3130-2020)

48627

MANCOMUNITAT SERVEIS PÚBLICS INSULARS
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/166/sumari/11488

Aprovació del pressupost de la mancomunitat que ha de regir en l'exercici 2022

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