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CONSELL DE GOVERN

Correcció d’errates en la tramesa per a la publicació de les versions catalana i castellana del
Decret 52/2021, de 20 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any
2022 a l’efecte del còmput administratiu
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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 13 de gener de 2022, de
cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears
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CONSELL INSULAR DE MENORCA
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/10/sumari/11512

Nomenament de personal funcionari de carrera

1776

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 10 de gener de 2022
relativa al concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria de fisioterapeuta, arran de
l’estimació total o parcial de diversos recursos de reposició
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 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 d’hematologia i hemoteràpia
dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 de
correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 8 de novembre de
2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la
selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de grup de gestió de
la funció administrativa
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 de
correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 8 de novembre de
2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la
selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria grup tècnic de la
funció administrativa
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AJUNTAMENT DES CASTELL

Error publicació boib convocatòria educadors infantils

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

Correcció error a les bases per a la convocatòria per constituir una borsa de feina
d'administratiu de l'Ajuntament de Muro, mitjançant concurs-oposició
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AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Elecció de Jutge de Pau: titular i substitut
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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

Acord del Consell de Govern de 17 de gener de 2022 pel qual s’encarrega al servei territorial de
l’Agència Tributària de les Illes Balears de la Recaptació de Zona de Mallorca que executi
determinats serveis relacionats amb la tramitació del procediment per a la resolució dels
recursos de reposició interposats contra les Resolucions dictades en el procediment de
concessió d’ajuts directes a autònoms i empreses de la Línia Covid prevists en el títol I del Reial
decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència
empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, i se’n fixen les compensacions
econòmiques corresponents
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ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del president del Consell Rector de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, per la
qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Institut d’Estadística de
les Illes Balears (IBESTAT) en el tercer quadrimestre de l’any 2021
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https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/10/sumari/11512

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es publica la relació de convenis de
col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Salut i Consum en el tercer quadrimestre de l’any
2021
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SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB per la qual se
n’amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
i president del SOIB de 23 d’agost de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria «SOIB Dual
Vulnerables» per concedir subvencions per executar un programa de formació dual per millorar
l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en
risc d’exclusió social, basada en un règim d’alternança entre l’ocupació i l’activitat formativa
rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació, per al període
2022-2025
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i
es proposa el pagament de la 2a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB
JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat
per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional
de Garantia Juvenil, que hagin cursat segon, tercer o quart d'educació secundària de persones
adultes (ESPA) durant el període 2020-2021
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del Servei d’Ocupació
de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es
proposa el 8è pagament de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques per a l’estudi del
programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys
inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que cursin especialitats formatives de
formació professional per a l’ocupació del SOIB cofinançada pel Fons Social Europeu a través
del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, per al període 2019-2020
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Presentació durant l'any 2022 de sol·licituds de cooperació tècnica al Consell de Mallorca per a
la redacció de projectes i la direcció tècnica d’obres municipals
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INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l’IMAS de dia 13 de gener de 2022 per a la concertació social pel
procediment d'urgència, del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors
d’edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l’atenció i acompanyament
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AJUNTAMENT D'ALARÓ

Aprovació de la modificació del Conveni de gestió urbanística amb la mercantil Nesdosumun
SL pel desenvolupament de la unitat d’execució núm. 1 (C/ de Solleric, Son Mas)
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AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Nomenament delegació de batlia
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AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2022
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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2021/00024630D
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AJUNTAMENT D'ANDRATX

Aprovació inicial, amb caràcter definitiu si durant el tràmit d'informació pública no es
formulen reclamacions. << Reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació
Conjunta del personal funcionari i laboral de l´Ajuntament d´Andratx. Expte. 1353/2021
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AJUNTAMENT DE SES SALINES

Anunci relatiu a l'acord plenari municipal de data 11-01-2022 de canvi de mesos en els que
s'han de celebrar els plenaris ordinaris de l'Ajuntament de Ses Salines - Expte 2022/46

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

1862

