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CONSELL DE GOVERN

Decret 11/2022, d’11 d’abril, pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

14246

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/49/sumari/11552

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

Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 d'abril de 2022, per la qual es
14273
modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de juliol de 2021,
modificada per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d'agost de 2021,
per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat
el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3
de febrer de 2020, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves
especialitats als cossos docents
Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d'abril de 2022 per la qual s'aproven 14276
les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb
destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs
2022-2023 en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria
d'Educació i Formació Professional
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca d ‘1 d’abril de 2022 per la qual 14289
s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça
vacant de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de
l’Hospital Comarcal d’Inca
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

Convocatòria per a la selección de personal d'assistència de comunicació

14296

AJUNTAMENT DE MURO

Aprovació llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball d'administratiu a l’Ajuntament de
Muro

14297

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Modificació bases per a la convocatòria plaça operari neteja amb contracte de relleu

https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril de 2022 pel qual es decideix que un import
14305
d’1.850.364,15 euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans anuals
d’impuls del turisme sostenible que consten en l’annex 2 de l’Acord del Consell de Govern de 10
de juliol de 2020, s’ha d’imputar al subprograma pressupostari de despesa 521BCV (accions
públiques relatives a la COVID-19 dins el programa d’ordenació i inspecció del transport
terrestre), d’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 2/2020, i se’n concreta la
destinació
Acord del Consell de Govern d’11 d’abril de 2022 pel qual s'autoritza el projecte de la inversió 14307
declarada d'interès autonòmic de les intervencions previstes per a la conversió del Teatre Sala
Augusta en seu del Conservatori professional de música i dansa de Menorca en el terme
municipal de Maó
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 d’abril de 2022 per la
qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat
concertat per al curs 2021/2022

14309

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/49/sumari/11552

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la Resolució del
conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les
proves per obtenir el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels
conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a
terme l’any 2022 a l’illa de Mallorca, modificada per la Resolució del conseller de Mobilitat i
Habitatge de 27 de gener de 2022

14311

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

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es modifiquen diverses convocatòries de subvencions tramitades pel
FOGAIBA i cofinançades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP)

14316

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Acord de modificació de la concessió administrativa atorgada al Port esportiu d’Addaia per a la 14319
realització d'obres i explotació de la instal·lació nàutica del port esportiu d’Addaia
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Bases reguladores de les ajudes per a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2021-2022

14320

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022, relatiu a
l’aprovació de les bases que han de regir la concessió de beques per a la realització d’estudis
fora de Menorca i la convocatòria corresponent al curs 2021-2022 (exp. 1501-2022-000001)

14335

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Bases per a la concessió de bons Viu Alcúdia per a la promoció i reactivació del comerç local
del municipi d’Alcúdia

14349

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Bases reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Deià a particulars,
empreses, entitats culturals i associacions cíviques per a la realització de programes i activitats
culturals de l’any 2022
Bases que ha de regir la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Deià per a activitats
esportives i per a la promoció de l’esport per a l’any 2022
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14361

14366

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a 2022

14368

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Resolució de concessió del pagament de la segona convocatòria d'ajudes extraordinàries i a
14369
fons perdut d'empreses que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Santa Maria del
Camí per pal·liar els efectes de la Covid-19

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
PORTS DE LES ILLES BALEARS

Notificació de l’admissió de sol·licitud formulada per Merlín S.A. per a la declaració
d'abandonament de l'embarcació Donzi amb registre NC-1712-DT, port esportiu de Santa
Eulàlia des Riu, Eivissa

14372

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

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

14373
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CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Acord d’aprovació inicial del Reglament de la Cartera de Serveis Socials del Consell Insular
d’Eivissa
Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes d'abril de 2022 del preu
públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i
obertura del període voluntari de cobrament
Notificació de l’acord d’obertura de prova de l’expedient sancionador número 2021/13562G
per infracció de la normativa en matèria de sanitat animal
Notificació de proposta de resolució d’expedient per infracció administrativa en matèria de
sanitat animal. 2021/13562G

14374
14375

14376
14377

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 6 del Pla Territorial Insular de Formentera, a
propòsit de preveure un nou àmbit de terrenys destinats a sistema local d’equipaments i
infraestructura EQ/IF en el nucli urbà des ca Marí, TM Formentera

14378

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

Aprovació inicial de l’expedient núm. 11/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi 14381
de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE02/2022) i per suplement de
crèdit (SUP03/2022)
Aprovació inicial de l’expedient núm. 10/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi 14382
de la Corporació de l’exercici de 2022, per baixa per anul·lació (BA01/2022) i per suplement de
crèdit (SUP02/2022)
Aprovació inicial de l’expedient núm. 09/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi 14383
de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE01/2022)
CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

Aprovació inicial de l'expedient núm. SUP 02/2022 de modificació de crèdits en el pressupost
del Consorci Museu Marítim de Mallorca per a l'exercici 2022, per Suplement de Crèdit
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14384

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022,
relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la concessió de beques per a la realització
d’estudis fora de Menorca i la convocatòria corresponent al curs 2021-2022 (Exp.
1501-2022-000001)

14385

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Modificació de crèdit 5/2022 per crèdit extraordinari i sumplement
Aprovació provisional ordenança de fraccionaments i ajornaments

14387
14389

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Aprovació inicial Ordenança fiscal reguladora de l'IIVTNU (Plusvalua)

14390

AJUNTAMENT DE MURO

Exposició pública de l’estudi de viabilitat. Actuacions prèvies del contracte de concessió de
servei de les obres de millora i explotació de bar restaurant «Balenari 4», situat a la Platja de
Muro

14391

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2021/1422. Projecte de reurbanització de 14392
la plaça de Sant Cosme i dos trams del carrer Ocells
AJUNTAMENT DE SA POBLA

Anunci aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa del servei 14393
de subministrament d'aigua potable de l'Ajuntament de sa Pobla
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/49/sumari/11552

Termini d’exposició pública del projecte de senyalització i millora del mirador es Pontàs de Cala 14394
Llombards
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Aprovacio inicial Reglament de Prestacions Socials de Caràcter econòmic de l’Ajuntament de
Valldemossa

14395

Subsecció tercera. Anuncis particulars
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
FUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

Convocatòries per a la participació en el programa de suport universitari a la innovació a les
pimes - projectes de consultoria científica i d’R+D+I
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