Núm. 38
Secció I. Disposicions generals

17 de març de 2022
Pàg. 182

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears

9417

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Aprovació definitiva Reglament del Servei d'Ajuda a Domicili d'Alaior (SAD)

9486

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Aprovació definitiva Reglament adjudicacions del Patronat de l'Habitatge
Aprovació definitiva del Reglament de l'ajuntament de Deià que ha de regular les convocatòries
per a la cessió de l'usdefruit d'habitatges privats per a crear un parc municipal d'habitatges de
gestió pública per a posar a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi

9491
9494

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/38/sumari/11540

Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal taxa prestació serveis residència Cas Metge
Rei

9496

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

Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter
ordinari de 28 de febrer de 2022, relatiu al nomenament de membres del Consell Social de
l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000003)
Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter
ordinari de 28 de febrer de 2022, relatiu al nomenament de secretari del Consell Social de
l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000003)
Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter
ordinari de 28 de febrer de 2022, relatiu al nomenament de membres del Consell Científic de
l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (exp. 03125-2019-000005)

9497

9498

9499

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Nomenament del cap de la policia local de l’ajuntament d’Alaró, pel sistema de lliure
designació, en comissió de serveis

9500

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Resolució de nomenament dels membres del Tribunal de selecció de la borsa de treball de
Tècnic/a informàtic, grup C, subgrup C1 a l’Ajuntament de Sa Pobla

9502

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Decret de batlia núm. 2022-0073 Nomenament funcionari/a de carrera Tècnic/a
d’Administració General Ajuntament de Valldemossa

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

9504

Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de març de 2022 per la qual es fa
pública l'adjudicació definitiva de places als funcionaris docents del cos de mestres que
participen en el concurs de trasllats d'àmbit autonòmic convocat per Resolució de la directora
general de Personal Docent de 27 d'octubre de 2021
Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de març de 2022 per la qual es fa
pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents dels cossos de catedràtics i de
professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de
catedràtics i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d’escoles
oficials d’idiomes, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller
d’arts plàstiques i disseny que participen en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat
per Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 d’octubre de 2021

9506

9630

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/38/sumari/11540

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es publica la
data, hora i lloc de realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en el cos
auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades
per resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019
(BOIB núm. 57 de 30 d’abril)
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora
gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es convoca una borsa
extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior,
escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic a l’Administració
especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, i s’aplica la tramitació d’urgència

9777

9779

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de març 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’endocrinologia i nutrició dependents
del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent
Resolució de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual es convoca la
provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector mèdic / subdirectora
mèdica de l’Hospital Universitari Son Espases, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial
decret 1382/1985, de 1r d’agost
Correcció d’ errors de la resolució del director gerent de l’ Hospital Universitari Son Espases, de
21 de febrer de 2022 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de
supervisor/a d’Unitat de Quiròfans Verge de la Salut (QUIC) y CMA (UHC1)

9794

9797

9800

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Llistat d’aspirants que han superat les proves i requeriment documentació borsí 3 places policia
local de Formentera
Resolució de presidència de correcció d’errors dels llistats definitius d’aspirants admesos i
exclosos d’un borsí de tècnic/a d’inserció laboral

9802
9805

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Bases i convocatòria per la provisió de tres places de policia lnclosa en l'oferta pública
d'ocupació de 2022 de l'Ajuntament des Migjorn Gran

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

9809

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Resolució de la regidora delegada de recursos humans de dia 10 de març de 2022, per la qual
es dóna audiència a les persones interessades en els recursos de reposició presentats contra les
Bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per proveir, mitjançant el sistema
de concurs, 1 plaça d'informàtic del grup A, subgrup A1
Resolució de la regidora delegada de recursos humans de dia 10 de març de 2022, per la qual
es dóna audiència a les persones interessades en el recurs de reposició presentat contra les
Bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per proveir, mitjançant el sistema
de concurs, 1 plaça d'arquitecte del grup A, subgrup A1

9829

9831

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball temporal de personal de neteja
d'edificis i locals municipals de l'Ajuntament de Sant Lluís

9833

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva d'una plaça d'arquitecte/a, per
estabilització d'ocupació, torn lliure, de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Son
Servera, mitjançant el sistema de concurs-oposició

9840

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/38/sumari/11540

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
la qual es concedeixen les subvencions en el marc de 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
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
amb relació a les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria pública per al foment
d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense
ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Fotempar 2021)
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual es deneguen les subvencions en el marc de 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
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual s’arxiven les sol·licituds incompletes presentades en el marc de la convocatòria pública
de subvencions de 25 de setembre de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública de
subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen
les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia
renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en
instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les
administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència europeu
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les
subvencions en el marc de 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
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9842

9848

9878

9881

9883

9890

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general
del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s’accepta la cessió gratuïta de la parcel·la
cadastral 0553303FE1105S0001YX, ubicada a la Plaça Esplanada des Castell (Menorca), per
incorporar-la a la futura residència per a persones grans dependents i centre de dia, i la seva
agrupació amb la finca confrontant coneguda com Quarter Duc de Crillon
Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s’aprova
l'anotació en l'Inventari General de Béns i Drets de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
de la pròrroga tàcita del contracte d'arrendament de l'immoble situat al carrer Eusebi Estada,
48, baixos, de Palma (PRO 02 2022/206) (SP 39/2022)

9892

9894

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/38/sumari/11540

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la
convocatòria informativa per a concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives
de les associacions empresarials més representatives
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la
convocatòria per a concedir ajuts per al manteniment d’estructures organitzatives dels sindicats
i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del
foment de l’activitat sindical
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 de l’Acta de la
Comissió Negociadora del conveni col·lectiu de l’empresa Calinet Balear, S.L.U. i la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100182012014)
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'admet el dipòsit
dels estatuts de l'organització empresarial denominada "Associació Empresarial de
Socorrisme" (dipòsit número 07100049)
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 de l’Acta de la
Comissió Negociadora del conveni col·lectiu de l’empresa Avanza Facility Services, S.L. i la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100242012014)
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s’ordena la inscripció
de dissolució de l’associació anomenada Associació Independent de Joves Empresaris de
Balears en el Registre d’Associacions Empresarials i Sindicals de la Direcció General de Treball i
Salut Laboral
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 de l'acta de dia 16
de desembre de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu del sector del metall de la CAIB i la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000755011981)

9896

9908

9918

9920

9922

9924

9925

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a
l'adquisició d’immobilitzat material esportiu de les federacions esportives; d’immobilitzat
material esportiu adaptat per clubs esportius i esportistes, d’immobilitzat material no esportiu
imprescindible per l’organització i practica la esportiva, any 2022
Resolució de la directora general d'Infància, Joventut i Famílies per la qual es modifica el
Procediment per a la detecció, la notificació, l'avaluació, el tractament i el seguiment del
maltractament infantil en l'àmbit de les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil
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9927

9943

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 8 de març de 2022 per la qual
s’autoritza, de manera condicionada a la finalització del projecte global del centre, la
modificació de la configuració del Centre Docent Estranger Escolasofia Waldorf School, de
Palma, mitjançant l’ampliació amb quatre unitats d’educació secundària obligatòria, dues
d’educació infantil i tres d’educació primària
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 11 de març de 2022 per la qual
s’ordena la publicació del reglament de funcionament intern del Consell de l’Educació i la
Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears

9945

9948

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
2022

9959

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el projecte de nova
subestació Sant Jordi 132 kV i actuacions associades, TM Sant Josep de sa Talaia (114A/2021)

9978

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/38/sumari/11540

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s’aprova la convocatòria d'ajudes
9993
per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades
prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que realitzin transport
privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
finançades per la Unió Europea «Next Generation EU»
Resolució del secretari general per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta 10010
del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la sisena 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
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i 10014
Transport Terrestre, per la qual s’aprova la setena 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 – modalitat
VT - amb l’objectiu de mantenir la seva activitat
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

Resolució de l’administrador tributari, per vacant de la Direcció de l'ATIB (art. 5.3 de l'Ordre 10030
de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016. BOIB núm.
163, de 29/12/2016), per la qual s’ordena la publicació del I Pla d’Igualtat entre dones i homes
de l’Agència Tributària de les Illes Balears 2022-2024, aprovat per unanimitat el 13 de
desembre de 2021 per la Mesa de Negociació de l’ATIB i ratificat el dia 23 de desembre de
2021 per part del Consell General de l’ATIB
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i
10040
Joventut per a la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa, any
2020-2021-2022, en matèria de serveis socials, per ampliar l’import de la consignació
pressupostària de la subvenció directa prevista per a Cáritas Diocesana d’Eivissa per a
l’execució del Programa de Centre de dia i menjador social per a l´any 2022
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Resolució de presidència núm. 441, de 15 de febrer, relativa al nomenament dels membres de
la comissió antifrau del Consell Insular de Formentera
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10042

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual modifica la convocatòria de 10044
subvencions Gaudeix l’illa Sènior II
Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual modifica la convocatòria
10046
d’un Hackathon en el marc del Fòrum Internacional de Turisme Sostenible
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de març de 2022, relatiu a
10048
l’aprovació del projecte d’instal·lació de punts de recàrrega per vehicle elèctric i acord
d’aprovació de sol·licitud de subvenció (Programa MOVES III) a la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (exp. 03133-2022-000006)
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de març de 2022, relatiu a
10050
l’aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts a accions per millorar el coneixement,
la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric, inclòs el patrimoni cultural immaterial de
Menorca i de la convocatòria per a l’any 2022 (exp. 2112-2021-000002)
Acord del Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera en sessió de caràcter
10071
ordinari de 28 de febrer de 2022, relatiu a la concessió d’ajuts per a estudis i investigacions
ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca corresponents a la convocatòria per a l’any
2021 (exp. 0915-2021-000001)
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Modificació del Pla Estratègic de Subvencions per al trienni 2020-22

10073

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/38/sumari/11540

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Aprovació definitiva de l’acord de carrera professional horitzontal dels empleats públics de
l’Ajuntament d’Algaida
Aprovació de l'Acord i el Conveni sobre les condicions de treball del personal funcionari i
laboral de l'Ajuntament d'Algaida

10074
10085

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Aprobació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d'Eivissa (PMUS)

10163

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Aprovació definitiva del Reglament de Teletreball de l’Ajuntament de Mancor de la Vall

10164

AJUNTAMENT DE PALMA

MF-743 creació lloc cap de servei de projectes estratègics
MF-771 creació i modificació llocs de treball de mobilitat
MF-774 increment expansió lloc subinspector/a policia local F40051038
MF-779 creació lloc de feina d’animador/a sociocultural
MF-778 increment expansions lloc auxiliar biblioteca F31350022

10169
10172
10176
10178
10180

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

Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el 10182
tràmit de subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia
renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en
instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les
administracions públiques i el tercer sector (programes 4 i 5)
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CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de
10188
16 de novembre de 2021, per la qual es va qualificar, reconèixer i inscriure l'entitat Fundación
Hope Mallorca en el Registre Únic de fundacions de les Illes Balears
Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de
10189
13 de gener de 2022, per la qual es va qualificar, reconèixer i inscriure l’entitat T Foundation en
el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts 10190
per a l'adquisició de material inventariable per a federacions esportives, clubs esportius i
esportistes de les Illes Balears
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Informació Pública de l'expedient 799/2018 relativa al projecte refós Club Mac i a l’expedient 10192
de legalització d’actuacions realitzades als hotels Júpiter, Marte i Saturno, a l’avinguda Tucan,
s/n, Port d’Alcúdia, TM Alcúdia, a zona de policia
Informació Pública de l'expedient 2942/2020 relatiu al projecte bàsic d’un habitatge
10193
unifamiliar aïllat en sòl rústic i piscina situat al polígon 1, parcel·la 310, en el terme municipal
de Consell, a zona de policia
Informació pública relativa a la sol·licitud de la concessió CAS_2098, de modificació de la
10194
concessió SHB_9218 per inclusió d’un nou sondeig (A_S_14349) per a ús industrial de la
pedrera Loreto situada a la parcel·la 47 del polígon 9 (ref. cadastral 07002A009000470000GD
, en el terme municipal d’Alaior
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CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Extracte de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de dia 15 de març de 2022 per la 10195
qual s’aprova la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i
mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com
d’empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU»
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificació de Resolució de canvi de titularitat als beneficiaris de les ajudes, Exp. 337 de data 9 10197
de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen
subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos
d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 11 de març de 10200
2022, 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 s’aprova la convocatòria de les
ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears, per a
l’any 2021
PORTS DE LES ILLES BALEARS

Informació pública relativa a la modificació de l’ Ordenança per a l'ordenació i regulació de
l'estacionament tarifat amb horari limitat (ORA), als ports d'Andratx, Pollença, Porto Cristo i
Sant Antoni de Portmany (BOIB núm. 20 de 13/02/18) i de Sóller (BOIB núm. 75 de
06/06/19)

10208

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Tràmit d’informació pública del Projecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals i
es regulen els requisits per acreditar els serveis d’orientació professional per a la seva posterior
inscripció en el Registre d’entitats i els serveis d’orientació professional i els serveis
complementaris
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10209

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 10 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional
laboral

10210

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2020/00013619L

10211

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 7 de març de 2022,
relatiu a l’aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts a accions per millorar el
coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric, inclòs el patrimoni cultural
immaterial de Menorca i de la convocatòria per a l’any 2022 (Exp. 2112-2021-000002)

10212

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

Inici convocatòria Programa TICCámaras 2022
Inici convocatòria Programa Sostenibilitat 2022

10215
10216

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Tràmit d'informació pública Pla General i Pla d'Ordenació detallada d'Alaior

10217

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Proposta provisional de concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions
culturals, socials i juvenils inscrites al registre municipal per a l'exercici 2022

10218
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AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Acord plenari de 24.02.2022 pel qual s’aprova provisionalment el canvi de nom d'un tram del 10220
Carrer Vell de es Capdellà pel de Can Potoi
Acord plenari de 24.02.2022 pel qual s’aprova provisionalment rectificar l’ortografia del carrer 10221
Can Vique per la seva forma correcta Can Vica
AJUNTAMENT DE MANACOR

Aprovació inicial exp. modificació pressupostària CE i SC 02/22

10222

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Aprovació projecte de reforma de dues naus i pati central de Sa Refinadora

10223

AJUNTAMENT DE PALMA

Aprovació padró fiscal impost vehicles i taxa per tractament de residus sòlids urbans. Exercici
2022
Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI 20/02. Aprovació inicial Projecte
reparcel·lació de la unitat d’execució UE 73-05, C/ Ca na Tavernera, C/ Rei Martí i C/ Caracas
del Sector La Soledat i Polígon de Llevant

10224
10225

INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Exposició pública projecte obra

10227

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Aprovació inicial expedient d’investigació de la naturalesa pública o privada del camí
denominat de Can Fonya de Galilea, Puigpunyent

10228

AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost
Municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

10232

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprovació inicial de l’Estudi de Detall d’ordenació de volums edificables per a la implantació de 10233
dos habitatges unifamiliars sobre una parcel·la situada al Carrer Federico García Lorca, núm.
13, Jesús
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/38/sumari/11540

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

