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Secció I. Disposicions generals

3 de juliol de 2021
Pàg. 558

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Aprovació definitiva de l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament d’Algaida

26621

AJUNTAMENT D'INCA

Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost del 2021 de
l'Ajuntament d'Inca

26631

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit 06/2021

26633

AJUNTAMENT DE PALMA

Reglament de Prestacions Econòmiques d'Urgència Social de l'Ajuntament de Palma

26634

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/88/sumari/11406

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, de 29 de juny de 2021 de cessament de
personal eventual de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

26649

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 29 de juny de 2021 per la 26650
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 de tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana
sanitària: cures auxiliars d’infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears,
convocat mitjançant la Resolució de 23 d’agost de 2017 (BOIB núm. 106/2017, de 29 d’agost)
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual s’accepta la renúncia del Director
Insular d’Emergències del departament d’Hisenda i Funció Pública

26652

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Nomenament de personal eventual

26653

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Decrets de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 159/2021 i 161/2021, de 30 de 26654
juny, relatius al cessament d’un membre del Consell Executiu i a la correcció d’errades de
l’esmentat Decret de cessament (exp. 0328-2021-3)
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Resolució de l'Alcaldia núm. 2021-2092 de data 25 de juny de 2021, de l'Ajuntament de Sant
Josep de sa Talaia (Illes Balears), mitjançant la qual es fa públic el nomenament d'un
funcionari de carrera
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26655

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Comunicació del nomenament del cap del Cos de Policia Local de l’Ajuntament de Santa
Margalida, en comissió de serveis

26656

Subsecció segona. Oposicions i concursos
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució d’1 de juliol de 2021, per la qual es convoca la provisió de lloc de treball pel sistema
de lliure designació a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears
(convocatòria de provisió núm. LD2/2021)

26658

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2021 per la qual es 26664
convoca un procediment de selecció per al desenvolupament de la funció d’assessor lingüístic a
dos dels centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació
Professional que figuren a l’annex I del conveni de col•laboració entre el Ministeri d’Educació i
Formació Professional, la Delegació a Espanya de la Fundació British Council i la Conselleria
d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, per a la realització de
projectes curriculars integrats i activitats educatives conjuntes i s’aproven les bases que l’han de
regir
INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual 26673
es designen els membres del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn
de promoció interna, a dues extensions del lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de l’IDI
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/88/sumari/11406

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de
26675
persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d’una borsa de treball de personal
laboral no permanent en la categoria professional d’auxiliar d’informàtica, convocat per la
Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears de 23 d’abril de 2021 (BOIB núm.
55, de 27 d’abril de 2021)
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
26678
convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de dos places
vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup auxiliar administratiu de
funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’EAP Verge del Toro en l’Atenció
Primària de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 5/2021)
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de juny de 2021 per la 26680
qual es corregeixen els errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 22 de
juny de 2021 per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir places
bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de treballadora/treballador social
AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel
torn lliure d’ajudant/a de biblioteca corresponent a la taxa de reposició de l’Ajuntament de
Palma
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel
torn lliure d’ajudant/a de biblioteca corresponent a la taxa addicional d’estabilització de la
feina temporal de l’Ajuntament de Palma

26682

26691

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la contractació d'un/a locutor de 26701
ràdio Pollença a l'Ajuntament de Pollença per acumulació de funcions
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AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos del procés selectiu, per torn lliure, d’una
plaça de TÈCNIC D’ESPORTS, personal laboral fix, mitjançant el sistema del concurs oposició

26706

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Integració de borsa de treball de zelador/a per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla
de personal de l’Ajuntament de Santa Margalida

26708

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari
de carrera 1 plaça vacant de la categoria d'oficial de l'Ajuntament de Sencelles per promoció
interna

26709

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 de
28 de juny de 2021 per la qual s’aprova 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

26722

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la
convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per al 2021

26738

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/88/sumari/11406

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen ajuts 26747
per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis
per la COVID-19 s’autoritzen i disposen les despeses, es reconeixen les obligacions i se’n
proposen els pagaments
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de juny de 2021 de
26751
modificació de determinades resolucions per les quals es convoquen procediments per avaluar i
acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no
formals de formació
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de juny de 2021 per la 26754
qual es convoca el procediment per a la dotació de Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a
l’ensenyament privat concertat per al curs 2021-2022
CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts
destinats a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any
2021

26756

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la revisió de
26766
l’autorització ambiental integrada de la fàbrica de ciment de Lloseta, promoguda per Cemex
España Operacions SLU, en aplicació de la decisió d’execució de la comissió de 26 de març de
2013 per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per
a la fabricació de ciment, calç i òxid de magnesi conforme a la Directiva 2010/75/UE del
parlament europeu i del consell, sobre les emissions industrials - TM Lloseta (IPPC M 09/2016)
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es
26773
formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de parc Fotovoltaic Rafal Vell, polígon
15, parcel·la 78 del T.M. de Ciutadella (34a/2021)
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 30 de juny de 2021 per la qual 26780
es declara la presència de la malaltia del virus de la llengua blava i s’adopten mesures sanitàries
de salvaguarda per evitar-ne la propagació a tot el territori de les Illes Balears

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/88/sumari/11406

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge d’1 de juliol de 2021 per la qual se sotmet a
informació pública el Projecte d’ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual
s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes per al lloguer d’habitatges de
l’any 2021, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal
d’Habitatge 2018-2021
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d'Habitatge i
Arquitectura, per la qual es rectifiquen errors materials advertits en la Resolució del conseller de
Mobilitat i Habitatge de 03 de maig de 2021, per la qual s'aprova la tercera concessió de les
ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments
d'habitatge habitual
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d'Habitatge i
Arquitectura, per la qual es rectifiquen errors materials advertits en la Resolució del conseller de
Mobilitat i Habitatge de 12 de novembre de 2020, per la qual s'aprova la segona concessió de
les ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments
d'habitatge habitual
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d'Habitatge i
Arquitectura, per la qual es rectifiquen errors materials advertits en la Resolució del conseller de
Mobilitat i Habitatge de 15 d'octubre de 2020, per la qual s'aprova la primera concessió de les
ajudes per minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els arrendaments
d'habitatge habitual
Resolució del secretari general per delegació de competències del conseller de Mobilitat i
Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual
s’aprova la cinquena concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de
viatgers i mercaderies amb l’objecte de pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter
negatiu que s’han produït per l’alerta sanitària derivada de la COVID-19, en l’àmbit territorial
de les Illes Balears

26783

26784

26787

26790

26793

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
26798
(FOGAIBA) per la qual s’incrementen els crèdits que preveu la Resolució de la presidenta del
FOGAIBA de 21 de maig de 2020, per la qual es convoquen subvencions per a la cooperació
entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de
promoció per a l’any 2020
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
26799
(FOGAIBA) per la qual es trasllada i s’ajusta el crèdit i es modifica la Resolució de la presidenta
del FOGAIBA de 15 de novembre de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022,
les ajudes per a la diversificació i noves formes d’ingressos en el sector de la pesca
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la
donació que fa Cardiolink, SL, a favor del Servei de Salut de les Illes Balears, d'un armari
refrigerador Fagor AEP-451-C, valorat en 676,39 €, per ser destinat a la Unitat de
Trasplantaments de l'Hospital Universitari Son Espases (Exp. PATRIM. 37/2020)
Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la
donació de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears consistent en dues
bàscules de precisió, valorades en 10.756,90 €, per al Servei de Salut de les Illes Balears i amb
destinació a l'Hospital Universitari Son Espases (Exp. PATRIM. 48/2020)
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26801

26802

Acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la
donació a favor del Servei de Salut de les Illes Balears d’una pintura a l'oli, pa de d’argent i pa
d'or sobre llenç, titulada Coloms, del pintor mallorquí Pau Lluís Fornés, valorada en 5.000 €,
per ser destinada a l'Hospital Universitari Son Espases (Exp. PATRIM. 11/2021)

26803

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera de data 18 de juny de 2021
d’aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera (en exercici de les competències municipals
que aquest ens gestiona) per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les
restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics

26804

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Concessió de subvencions per a ajuntaments de Mallorca de 20.000 habitants o menys per al
suport de la joventut per a l’any 2021

26811

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials Socials de concessió per als
26814
mesos d’abril i maig 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

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/88/sumari/11406

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Publicació de la Resolució de concessió de la Convocatòria de subvencions Gaudeix l’Illa III
Resolució de concessió del segon grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de St. Llorenç des Cardassar, per pal·liar els efectes de la Covid-19
Resolució de concessió del segon grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de Lloseta, per pal·liar els efectes de la Covid-19
Resolució de concessió del primer grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, a fons perdut, per empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi
de Binissalem per pal·liar els efectes de la Covid-19
Resolució de concessió del cinquè grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, d’empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al municipi
de Felanitx per pal·liar els efectes de la Covid-19
Resolució de concessió del quart grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de Manacor, per pal·liar els efectes de la Covid-19
Resolució de concessió del segon grup de pagament de la Convocatòria d’ajudes
extraordinàries, i a fons perdut, per a empreses que desenvolupen l’activitat econòmica al
municipi de Palma, per pal·liar els efectes de la Covid-19

26824
26829

26833

26836

26839

26842

26846

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 160/2021, de 30 de juny, relatiu 26864
a la revocació de la delegació de la presidència del Consorci de Residus i Energia de Menorca
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de juny de 2021, relatiu a la
26865
concessió d’ajuts per a la redacció, modificació o revisió del pla de voluntariat per part de les
entitats (exp. 03135-2020-000010)
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de juny de 2021, relatiu a
26868
l’aprovació de la tercera i darrera resolució de la convocatòria dels ajuts per pal·liar els efectes
econòmics derivats de l’adopció del nivell 4 d’alerta sanitària en diferents sectors econòmics de
Menorca, corresponents als mesos de febrer i març de l’any 2021 (exp. 03140-2021-000646)
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AJUNTAMENT D'ALARÓ

Convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del municipi d’Alaró
afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19, segona
convocatòria

26875

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Acord de dedicació dels regidors

26883

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació definitiva de l’acord de modificació d’una fitxa de la relació de llocs de treball
Aprovació definitiva de l’acord de modificació d’una fitxa de la relació de llocs de treball

26884
26886

AJUNTAMENT DE BÚGER

Delegació funcions de batlia

26888

AJUNTAMENT DE CALVIÀ
INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de
formació pràctica dirigides a persones amb titulació universitària o de cicles formatius –
Projecta't 2021
Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de
cooperació de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (Get Experience 2021)

26889

26899

AJUNTAMENT DE PALMA

Aprovació del preu públic de la venda del llibre Les Escoles de Palma Temps de la II República

26909

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Modificació de l'estructura organitzativa del Departament d'urbanisme i activitats

26910

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/88/sumari/11406

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Josep per als exercicis
2020-2022

26911

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 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s’aprova 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

26914

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Extracte de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual
26917
s’aprova la convocatòria de subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears per a l’any
2021
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Emplaçament i citació a termini en el recurs contenciós administratiu PO 184/2020, del Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Palma, interposat contra la Direcció General de Recerca en
Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria de Salut i Consum

26918

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació Pública de l'expedient 3352/2019, relatiu al projecte bàsic d'un habitatge
26919
unifamiliar aïllat i piscina, al polígon 9, parcel·la 608, al terme municipal de Pollença, a zona de
policia
Informació Pública de l'expedient 5063/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge 26920
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al carrer Albèniz, 14A (solar 41A) al terme municipal de Llucmajor, a zona de policia
Informació Pública de l'expedient 4242/2019 relatiu al projecte modificat d’un habitatge
unifamiliar aïllat, al polígon 28, parcel•la 83, al terme municipal de Santa Eulària des Riu, a
zona de policia
Informació Pública de l'expedient 3026/2019 relatiu al projecte d'un habitatge unifamiliar
aïllat al polígon 12, parcel•les 102, 123, 124, 125, 126 i 127, al terme municipal de Sa Pobla,
a zona de policia
Informació Pública de l'expedient 1348/2020 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar
aïllat i piscina situat al c/ Tapies, 35-37, al terme municipal d’Andratx, a zona de policia
Informació Pública de l'expedient 1300/2021 relatiu al projecte de modificació de projecte
bàsic d’un habitatge unifamiliar i piscina situat al c/ Salom, nº 27, al terme municipal de
Palma, a zona de policia
Informació Pública de l'expedient 1679/2019 relativa al projecte de construcció d'un habitatge
unifamiliar i piscina, C/Albeniz, 28B, Solar 31, al terme municipal de Llucmajor, a zona de
policia
Informació Pública de l'expedient 498/2018 sobre la documentació complementària relativa a
la sol·licitud d’autorització d’abocament de les aigües procedents de l’EDAR de Cala Galdana
al torrent de Serpentona (Coordenades UTM del punt d’abocament X: 582.180,05; Y:
4.421.560,249), del terme municipal de Ciutadella
Informació Pública de l'expedient 2492/2020 relatiu al projecte de legalització d’una piscina
situat al c/ Gran Via del Port, núm. 20, al terme municipal de Calvià, a zona de policia

26921

26922

26923
26924

26925

26926

26927

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/88/sumari/11406

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

Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2a (procés 70) de data 9 26928
de juny de 2021, 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, Pròrroga 2020
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2
26934
(AECU2015-PRÒRROGA2020) de data 12 de maig de 2021, a l’empara de la Resolució del
president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 3 de febrer
de 2020, per la qual s’aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria
de les ajudes per prorrogar els compromisos asumits per al foment de l’ agricultura ecològica,
per l’any 2020
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2 (procés 49.1_69) de
26944
data 9 de juny de 2021, 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, Pròrroga 2020
PORTS DE LES ILLES BALEARS

Informació pública relativa al Projecte bàsic d’edifici annex a benzinera, del port de Sant Antoni 26952
de Portmany, Club Nàutic Sant Antoni
Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que 26953
s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el
seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE TERRITORI

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.
6-2021-HLSR-XIG-CAT)

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

26954

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari, de 21 de juny de
2021, relatiu a l’aprovació inicial de la modificació de la fitxa del catàleg del lloc de treball de
sergent CODI COO0302 (Exp. 0602-2021-000002)

26957

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Extracte de la Resolució de Regidoria de data 17 de juny de 2021 per la qual es convoquen
subvencions per a les activitats d'entitats beneficoassistencials en Alaior per a l'any 2021

26958

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del
municipi d’Alaró afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la
COVID-19, segona convocatòria

26960

AJUNTAMENT DE COSTITX

Aprovació inicial modificació de crèdit nº 2/2021, Ajuntament de Costitx

26962

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Anunci aprovació inicial expedient modificació pressupostària MP ORD 10/2021 de Crèdits
Extraordinaris i Suplements de Crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals de l'Ajuntament d'Eivissa

26963

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Aprovació inicial modificació pressupostària núm. 6/2021
26964
Extracte de la Resolució de Batlia núm. 666 del dia 29 de juny de 2021, per la qual s’aproven la 26965
convocatòria i les bases dels ajuts per col·laborar amb les entitats comercials sense ànim de
lucre que realitzin activitats en el seu àmbit d’actuació al terme des Mercadal

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/88/sumari/11406

AJUNTAMENT D'INCA

Extracte de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a esportistes locals 2021

26967

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació inicial de la modificació 32/2021
Aprovació inicial de la modificació 37/2021
Aprovació inicial de la modificació 38/2021
Aprovació inicial de la modificació 39/2021
Aprovació inicial de la modificació 40/2021
Aprovació inicial de la modificació 41/2021
Aprovació inicial de la modificació 42/2021
Aprovació inicial de la modificació 43/2021
Aprovació inicial de la modificació 44/2021
Aprovació inicial de la modificació 46/2021
Aprovació inicial de la modificació 47/2021
Aprovació inicial de la modificació 48/2021
Aprovació inicial de la modificació 49/2021
Aprovació inicial de la modificació 50/2021

26969
26970
26971
26972
26973
26974
26975
26976
26977
26978
26979
26980
26981
26982

AJUNTAMENT DE MANACOR

Estudi de viabilitat relatiu a la concessió del servei de bar cafeteria del poliesportiu de s'Illot

26983

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall de data 28 de maig de 2021 pel qual
26984
s'aprova inicialment el Reglament de funcionament i ús de l'hort social i ecològic de Mancor de
la Vall

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

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Anunci d’aprovació inicial expte 1974/2021 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit
pressupostari - Expte 010-2021 Crèdit extraordinari
Anunci d’aprovació inicial expte 3113/2021 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit
pressupostari - Expte 011-2021 Crèdit extraordinari
Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 25 de juny de 2021 per la qual s’amplia el
termini de presentació de sol·licituds de les bases i convocatòria extraordinària d’ajudes
adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la
COVID-19 de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, aprovades per Junta de Govern Local
de data 21 de maig de 2021, (BOIB núm. 77, de 10 de juny de 2021)

26985
26986
26987

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per
26988
diferents prestacions socials
Aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de taxa per expedició de 26989
documents

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/88/sumari/11406

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprovació inicial del modificat de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums edificatoris i
definició d’alineacions i rasants al carrer Pintor Laurà Barrau i C/ del Sol ,núm. 15, Santa
Eulària des Riu
Aprovació inicial de l’estudi de detall per al cobriment i tancament del jaciment arqueològic
existent a la parcel·la situada al carrer des Quatre Cantons, núm. 2, S’Olivera, Puig d’en Valls
Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums per a la construcció de dos
habitatges unifamiliars aïllats amb piscina en la parcel·la situada en el carrer Ginebra, núm. 31,
Can Ramón, Jesús
Extracte de l'acord de junta de govern local de 17 de juny de 2021, per la qual s'aprova la
convocatòria del "Pla de conservació i millora de l'entorn rural en el municipi de Santa Eulària
des Riu 2021"

26990

26991
26992

26993

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Exposició pública de l’estudi de viabilitat relatiu a la contractació de la gestió de l’Escola de
Música i Teatre Musical de Ses Salines

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

26995

