Núm. 48
Secció I. Disposicions generals

9 d' abril de 2022
Pàg. 261

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Ordre 6/2022 del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’estableixen les bases
13802
reguladores de subvencions en l’àrea d’influència socioeconòmica del Parc Nacional
Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera
Ordre 7/2022, de 6 d’abril de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual
13812
s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions
per a la millora de l’abastiment d’aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits
i mitjans de les Illes Balears, finançats per la Unió Europea-NextGeneration EU
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Aprovació del reglament pel qual s’estableixen els criteris d’autorització i acreditació dels
centres d’atenció infantil per a infants de 0 a 3 anys per a l’illa de Formentera

13853

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/48/sumari/11551

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

Aprovació definitiva de l’expedient número 05/2022 de modificació de crèdits en el pressupost 13868
propi de la Corporació de l’exercici 2022 per suplement de crèdit (SUP01/2022)
AJUNTAMENT D'ALARÓ

Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 06-2022, suplement de crèdit

13869

AJUNTAMENT DE MANACOR

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

13870

Secció II. Autoritats i personal
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 modificació de la
13871
composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l’annex 3 de la Resolució
publicada al BOIB núm. 28 de 22 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per
constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos
facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració
especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la
13873
composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l’annex 3 de la Resolució
publicada al BOIB núm. 28 de 22 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per
constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos
facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria de forests, de l'Administració
especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la
13875
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composició dels membres del Tribunal qualificador establert en l’annex 3 de la Resolució
publicada el 19 de febrer de 2022 per la qual es va convocar una borsa extraordinària per
cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos administratiu de l’Administració
general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, i s’aplica la
tramitació d’urgència
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 6 d’abril de 2022, de
modificació de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l’annex 3
de la Resolució de 22 d’octubre de 2021 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, modificada per les Resolucions de 4 de març de 2022 (BOIB
núm. 35, de 10 de març), de 21 de març de 2022 (BOIB núm. 41, de 24 de març) i de 29 de
març de 2022 (BOIB núm. 44, de 31 de març)

13877

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/48/sumari/11551

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la directora Gerent de l’Àrea de Salut d’ Eivissa i Formentera de rectificació
d’errades de la convocatòria d’un procediment especial de selecció de personal estatutari
temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en
Pediatria corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears
Resolució de la directora Gerent de l’Àrea de Salut d’ Eivissa i Formentera de rectificació
d’errades de la convocatòria d’un procediment especial de selecció de personal estatutari
temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en
Oncologia Mèdica corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera del Servei de Salutde les Illes Balears
Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel
procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat Central de Compres,
Recursos Materials (RRMM)
Resolució de la consellera de Salut i Consum de 4 d’abril de 2022 per la qual es convoca la
provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Cures
Assistencials dels Serveis Centrals del Servei de Salut, amb contracte d’alta direcció regulat pel
Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

13879

13881

13883

13886

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Bases específiques per a la creació d’una borsa de peons agrícoles, personal laboral, grup
13890
agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de
provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa
Bases específiques per a la creació d’una borsa d’oficials d’oficis múltiples, personal laboral,
13901
grup C, subgrup C2, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de
provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 5 d’abril de 2022,
relativa a l’aprovació de les bases especifiques i a la convocatòria del concurs per a constituir
una borsa extraordinària única de l’especialitat de «metge/metgessa geriatre/a»

13912

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Resolució núm. 2021-4329 de data 09.06.2021, per la qual s'aproven les bases i la
convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de formació per cobrir
amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament
d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició
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13920

AJUNTAMENT DE FELANITX

Bases que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, dues places d’ajudant de
manteniment de la brigada municipal, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Felanitx

13930

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos del procediment de selecció, per torn
lliure, mitjançant el procés d’estabilització d’ocupació temporal, d’una plaça d’auxiliar
operador de sistemes, personal funcionari de carrera, pel sistema del concurs oposició

13940

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors d’1 d’abril de 2022 per la qual es
modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de
desembre de 2021

13942

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/48/sumari/11551

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, i la publicació de
l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Real Club Náutico de
Palma (codi de conveni 07000682011986)
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, i la publicació de
l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’Empresa Municipal Aguas y
Alcantarillado, S.A. (EMAYA, S.A.) (codi de conveni 07000281011982)
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, i la publicació de
l’Acta de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Mantenimiento y
Montajes Industriales S.A (codi de conveni 07100011012011)
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, Acords col·lectius de treball i Plans
d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa FCC Medio Ambiente, SAU i la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100761012021)
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, Acords col·lectius de Treball i Plans
d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa UTE SU Muro per al personal
de la contracta de sanejament urbà del municipi de Muro i la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100811012022)
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa la inscripció i
dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears de l’Acta d’aprovació del
calendari laboral per a l’any 2022 del Conveni col·lectiu del sector de la indústria de la fusta i
del moble de les Illes Balears (codi de conveni 07000495011981)
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la
inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació de
l'Acta núm. 26 de la Comissió paritària del XV Conveni col·lectiu sectorial d'hostaleria de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 14 de març de 2022 (codi de conveni
07000435011982)
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, Acords col·lectius de Treball i Plans
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13944

13948

13953

13956

13968

13984

13988

13991

d’igualtat de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Servicios Petroleros Baleares,
SLi la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
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’Acord de la
Comissió Negociadora del conveni col·lectiu de la Fundació Teatre Principal de Palma i la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100032122021)

14012

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports, a proposta de la directora general
d’Infància, Joventut i Famílies, de concessió i denegació d’ajuts a l’empara de la convocatòria
de subvencions per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil
que duguin a terme entitats locals de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de
familiar i laboral durant les vacances escolars, en el marc del Plan Corresponsables aprovat pel
Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021 (BOIB núm. 173, de 18 de desembre)

14016

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 5 14026
d’abril de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés
d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de
Música i es convoquen les proves específiques d’accés per al curs 2022-23
AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Resolució del president de l’AETIB, de 6 d'abril de 2022, per la qual s'aprova el procés de
selecció de les entitats col·laboradores en la gestió de la convocatòria d'ajuts per incentivar la
demanda dels serveis turístics i reactivar l'economia de les Illes Balears, mitjançant un sistema
de “bons turístics” CONVOCATÒRIA 2022-2023

14046

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/48/sumari/11551

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació 14055
de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de
subvencions en concepte de beques formatives de la convocatòria informativa dirigida als
treballadors desocupats majors de 30 anys i les dones víctimes de violència masclista en
situació d’atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB, per al
període 2020-2021
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació 14087
de les Illes Balears, relativa a la 3a denegació de subvencions en concepte de beques de la
convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit 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 siguin alumnes d’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
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació 14102
de les Illes Balears (SOIB), relativa concessió i a la denegació de subvencions en concepte de
beques de la convocatòria dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que hagin
cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts
amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 6 d’abril de
2022 per la qual es fixa el calendari i el sistema d’avaluació de les proves de llengua catalana
organitzades per l’Escola per a la convocatòria de l’any 2022

14114

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Decret de Presidència núm. 2022/263 del Consell Insular d'Eivissa per a l'aprovació de les
bases que han de regir la convocatòria de dos beques per a la formació i el perfeccionament a
les oficines d’informació turística del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2022
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

14117

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

Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca d’acceptació dels encàrrecs de gestió de
14125
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per a
la contractació del servei d’inserció publicitària
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Resolució de la convocatòria de subvencions per activitats artístiques a les galeries d’art 2022

14126

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Aprovació de la Convocatòria de subvencions anuals per dur a terme activitats socioambientals 14128
en matèria cinegètica o de pesca fluvial per a l’any 2022
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 24 de març de 2022
de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores
corresponent al mes de març de 2022
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 23 de març de 2022
de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de març de 2022

14143

14147

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Resolució del recurs d'alçada interposat pel sol·licitant exclòs com a beneficiari de la III
Convocatòria d'ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen
l'activitat econòmica en el municipi de Palma per pal·liar els efectes de la Covid-19

14149

CONSELL INSULAR DE MENORCA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/48/sumari/11551

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de març de 2022, relatiu a la
14151
modificació de les bases dels ajuts del Consell Insular de Menorca destinats a entitats culturals i
aprovació de la convocatòria de l'any 2022 (exp. 1508-2022-000001)
AJUNTAMENT D'ALARÓ

Concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Alaró a les entitats esportives inscrites en el
14160
registre municipal per a l’any 2022
Concessió de subvencions 2022 de l’ajuntament d’Alaró a les entitats culturals, socials i juvenils 14163
inscrites en el registre municipal
AJUNTAMENT D'ANDRATX

Convocatòria subvencions per procediment de concurrència competitiva educació, cultura i
joventut 2022

14165

AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

Absència del batle

14170

AJUNTAMENT DE MAÓ

Bases del segon premi de poesia per a joves Gumersind Gomila 2022

14171

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Aprovació segell electònic d'òrgan i regulació d'actuacions administratives automatitzades

14173

AJUNTAMENT DE PALMA

Registre de Personal. Aprovació de la proposta de modificació MF-787, relativa a la creació
d’una expansió del lloc de TAG F20010005 del Departament de Planejament i Gestió
Urbanística, de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat
Registre de Personal. Aprovació MF-785, relativa a la creació de determinats llocs de feina del
Departament d’Infraestructures, de l’Àrea de Infraestructures i Accessibilitat
Registre de Personal. Aprovació MF-770, relativa a la modificació de determinats llocs de feina
del Departament Financer, de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Funció Pública
Registre de Personal. Aprovació MF-783, relativa a la modificació del lloc F30170011, cap de
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14176

14178
14181
14183

Departament Tributari, de l’Àrea d’Hisenda, Innovació i Funció Pública
Registre de Personal. Aprovació de la proposta de modificació MF-788 i MF-789, relativa a la
reclassificació dels llocs de bomber/a i bomber/a-conductor/a subgrup C2 a places de
bomber/a conductor/a subgrup C1 i caporal subgrup C2 a caporal/a subgrup C1
Àrea de Seguretat Ciutadana. Decret d'aprovació del projecte de mesures alternatives a les
sancions econòmiques per consum d'alcohol per part de menors

14185

14191

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Decret de Batlia núm. 2022-0123 Assignació del Número d'Identificació Professional al
personal vigilant municipal

14194

Secció IV. Procediments judicials
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS
SALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

Anunci de l'escrit d'interposició enfront de la resolució dictada pel TEAR de Balears de data
01/10/2022

14195

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
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ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Extracte de l’annex I de l’Ordre 7/2022, de 6 d’abril de 2022, del conseller de Medi Ambient i
Territori per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any
2022 de subvencions per a la millora de l’abastiment d’aigua i reducció de pèrdues a les xarxes
en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, finançats per la Unió
Europea-NextGeneration EU. Identificador BDNS: 619812
Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües per a reguiu de la parcel·la 69
del polígon 35 ref. cadastral 07031A03500069) de Llucmajor, Expedient núm: CAS_2088
(AAS-6455)

14196

14198

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

Notificació de modificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 14199
23 de març de 2022, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 9 de juny de 2021, per la qual es convoquen
subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles,
per a l’ any 2021
Notificació de Resolució de revocació total als beneficiaris de les ajudes, R2 de data 29 de març 14201
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, per als anys
2015 a 2019 subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de
compromisos d’agroambient i clima
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, 2-PRO de data 05 d’abril de 14203
2022, a l’empara de la Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament rural de l’illa de
Mallorca, relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i enmarcats en l’Estratègia de
Desenvolupament Local Participatiu de Mallorca, de data 13 de novembre de 2020.
EDLNP32020_1, per l’ any 2020
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INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

Extracte de la Resolució de 7 de març de 2022 del president de l’Institut d’Innovació
14207
Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió
d’ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de
digitalització, internacionalització i sostenibilitat
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Informació pública del projecte d’obra i de l’estudi de viabilitat del contracte de concessió
d’obra per a la construcció, conservació i explotació del nou complex sociosanitari en el recinte
de Son Dureta
Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears
de 16 de març de 2022 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 8 de març de 2022 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 8 de març de 2022 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 15 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional
laboral
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Extracte de la Convocatòria per a la recuperació d’espais arqueològics i paleontològics a l’illa
de Mallorca, any 2022

14214

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.
7-2022-HLSR-XIG-CAT)

14216

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Extracte de la convocatòria de subvencions aprovada per resolució del conseller executiu del
14218
Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca de dia
31 de març de 2022 per dur a terme activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca
fluvial 2022
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 6 d'abril de 2022 relatiu a l’aprovació inicial de
l’expedient núm. 7 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials de l’exercici de 2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit (EXT 01/22 SUP
01/22)

14221

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de març de 2022,
relatiu a la modificació de les bases dels ajuts del Consell Insular de Menorca destinats a
entitats culturals i aprovació de la convocatòria de l'any 2022 (Exp. 1508-2022-000001)

14223

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Informació pública de l’esborrany del Conveni de gestió urbanística amb la promotora de la
unitat d’execució núm. 1 per a la cessió d’ús temporal de terrenys destinats a circulació de
vehicles, vianants i aparcament
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14225

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
14227
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Aprovació provisional de la modificació puntual de les ordenances reguladores pels serveis de
14228
les Escoles Municipals Infantils, de les instal·lacions esportives municipals, de l’Escola
Municipal de Música i Dansa, dels serveis d’activitats formatives, culturals, lúdiques i de tallers i
del servei municipal de l’Escola d’Estiu
Extracte convocatòria subvencions per procediment de concurrència competitiva Educació,
14231
Cultura i Joventut 2022
AJUNTAMENT D'ARTÀ

Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de
persones majors Exp. 2022/1851

14233

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Anunci d'aprovació provisional de l'ordenança fiscal reguladora de l'IIVT (Plusvàlua)

14234

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Informació pública Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Campos

14235

AJUNTAMENT D'ESCORCA

Aprovació provisional Ordenances Fiscals i donar coneixement decret Batlia cànons Cala Tuent 14236
AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

Exposició pública dels comptes anuals de l'any 2020

14237

AJUNTAMENT DE FELANITX

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/48/sumari/11551

Exposició pública compte general 2021 Ajuntament de Felanitx
Exposició pública compte general 2021 Organisme Autònom Centre Cultural de Felanitx

14238
14239

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
14240
l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (BOCAIB núm. 33 de 14/03/1991 i
BOIB núm. 7 de 15/01/2002)
Aprovació inicial de expedient de modificació de crèdits núm. 697/2022 en la modalitat de
14241
crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria
Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova inicialment l'expedient de 14242
modificació de crèdits núm. 692/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement
de crèdit i Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Acord del ple de l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova provisionalment la
modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic del servei de menjador de la gent gran
Acord de Ple de l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova inicialment la modificació de
l'Ordenança municipal reguladora d'Ús d'espais i material de l'Ajuntament de Valldemossa
Acord del Ple de l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova inicialment el Pressupost
Municipal per a l'exercici 2022
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