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ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Ordre conjunta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s’aprova la cinquena modificació de l’Ordre conjunta,
de 28 de maig de 2021, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria
extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix 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
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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/5/sumari/11507

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la
qual es declara deserta la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis
de caràcter voluntari, el lloc de treball cap del Servei de Corporacions Locals (F01140135),
adscrit a la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s'estableixen les bosses de
personal per la contractació temporal de llarga durada de la Fundació Mallorca Turisme
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AJUNTAMENT DES CASTELL

Convocatòria i Bases reguladores del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de
treball d'educadors/res infantils a l'Ajuntament des Castell
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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials d’aprovació de la previsió i
fixació de preus de varis dels serveis a concertar durant l’any 2022 per la Direcció Insular
d’Infància i Família de l’IMAS
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CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu al
conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i les associacions protectores
d'animals de Maó i Ciutadella per la gestió de l'acolliment d'animals domèstics de companyia
i la cessió dels espais adients, juntament amb el seu annex (exp. 03131-2020-000007)
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 27 de desembre de 2021, relatiu a
https://www.caib.es/eboibfront/ D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233
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l’aprovació de la concessió dels ajuts de la segona convocatòria del programa Menorca, Música
i Teatre de l'any 2021 (exp. 1507-2021-000003)
AJUNTAMENT D'ALARÓ

Resolució de batlia núm. 2022-0015, de 5 de gener de 2022, per la qual s’aprova la
modificació de la numeració del carrer del Camí de Ses Barreres i la plaça de la Clastra de Son
Tugores (exp. 1456/2019)
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AJUNTAMENT DE CAMPANET

Delegació de funcions de Batlia
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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de
desembre de 2021 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es
creen noves categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears
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AJUNTAMENT D'ARTÀ

Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa pel servei de la residència de
persones majors. Exp. 2022/20
Anunci d’aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei
de les escoletes municipals. Exp. 2022/37
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AJUNTAMENT DES CASTELL

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/5/sumari/11507

Notificacions incoació expedient de baixa d'ofici per inscripció indeguda al Padró Municipal
d'Habitants
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AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Extracte de l’aprovació, per Decret d’alcaldia 2021-4118, de 23 de desembre de 2021, de la
convocatòria de concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € cada una per a la compra de
llibres de text o llibres de lectura obligatòria d’ESO o dispositius digitals individuals per a
alumnat de primària i secundària empadronat al municipi de Sant Josep de sa Talaia

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