Núm. 59
Secció I. Disposicions generals

5 de maig de 2022
Pàg. 323

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i adaptació al R.D.L. 26/2021

17267

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana

17274

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/59/sumari/11562

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Aprovació definitiva de la modifciació pressupostària 07/2022
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 08/2022
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 09/2022
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 10/2022
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 11/2022
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 13/2022
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 14/2022
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 16/2022
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 19/2022
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 06/2022
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 12/2022
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 15/2022

17283
17284
17285
17286
17287
17288
17289
17290
17291
17292
17294
17295

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació núm.3 de crèdit extraordinari en 17296
el Pressupost Propi de 2022
AJUNTAMENT DE SANT JOAN

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm.03/2022

17297

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2022
Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 4 al Pressupost de 2022
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17298
17301

Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena
17302
personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs
oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de neurocirurgia convocat per
mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada
per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del 2 de maig de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen
professores i professors titulars d’universitat

17304

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Nomenament pel procediment de lliure designació amb caràcter definitiu, de la plaça de cap
del Cos de Policia Local de Santa Margalida

17305

Subsecció segona. Oposicions i concursos

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/59/sumari/11562

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

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de maig de 2022 per la qual es 17307
modifica la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de setembre de
2021 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors
religió islàmica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny,
pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

Resolució del director gerent de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per la
17317
qual s’aprova la llista d’aspirants seleccionats del concurs per formar part de la borsa de treball
de personal laboral no permanent de la categoria professional de tècnic/a titulat/da de grau
mitjà especialitat enginyeria tècnica d’obres públiques o grau en enginyeria civil a les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, convocat per Resolució de dia 2 de desembre de
2021, publicada al BOIB núm. 169 de 9 de desembre de 2021
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de modificació de la
17319
composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos
facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia, de l’Administració especial 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. 63 de 9 de maig)
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de modificació de la
17321
composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos
facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i
desenvolupament de l’Administració especial 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 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, el barem de
mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Elecció jutge de pau substitut

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

17322

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Rectificació bases convocatòria per contractar un un agent de corresponsabilitat i conciliació
per a l’any 2022 de l'Ajuntmanet des Mercadal

17323

AJUNTAMENT DE FELANITX

Nomenament del tribunal per constituir una borsa d’arquitectes tècnics, com a funcionaris
interins de l’Ajuntament de Felanitx

17324

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Aprovació de les bases reguladores del procediment selectiu d'una plaça administratiu/va
Funcionari de Carrera

17325

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprovació de les bases reguladores que regiran el procediment selectiu per a la constitució
d’una borsa de treball extraordinària i excepcional d’enginyers, personal funcionari interí, de
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, mitjançant el sistema de concurs

17336

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/59/sumari/11562

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 concedeix l’autorització administrativa, es declara la utilitat pública i s’aprova el
projecte d’execució del parc fotovoltaic Regana Blava de 2,94 MWp i 2,52 MWn, promogut per
Company Huescar Energía Fotovoltaica, SL al polígon 9 parcel·la 105, de Capdepera
(RE030/19)
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per
la qual s’accepta la renúncia a la subvenció i es declara conclòs el procediment
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 de l’ajut 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, empreses i associacions empresarials
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la
quantitat de l’ajut 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, empreses i
associacions empresarials

17345

17348
17350

17356

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general
17361
del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la pròrroga de cessió d'ús
gratuïta i temporal d’un despatx al Casal Ernest Lluch, a favor de la Reial Acadèmia de
Medicina de les Illes Balears (RAMIB) (Exp. SP 68/2022)
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de maig de 2022 de modificació 17364
de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 25 de febrer de 2022 per la
qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 d’ajuts als emprenedors i a les empreses amb
activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost
de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i de liquiditat, que
pot ser objecte de cofinançament amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les
Illes Balears
CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de 28 d’abril de 2022 per la
17380
qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica de l’alumnat universitari que
hagi finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic
2020-2021
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CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual es convoquen
proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de
seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera

17387

AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Resolució del president de l’AETIB, de 3 de maig de 2022, per la qual s'obre un nou termini pel 17393
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
INSTITUT BALEAR DE LA DONA

Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 21 d’abril de 2022, per la qual
s’estableix el règim de suplència de diversos titulars d’òrgans administratius en els casos de
vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació

17402

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta de la consellera executiva del
Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en relació amb el Conveni de
col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i Càritas Diocesana d’Eivissa en matèria de
serveis socials, per al desenvolupament del programa Centre de Dia i Menjador Social per a
l’any 2022

17404

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/59/sumari/11562

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa
entre el Consell Insular de Formentera i el club de Jubilats i Pensionistes de Formentera, per al
manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i manteniment d’activitats
associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2022
Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa
entre el Consell Insular de Formentera i el Centre Social i de Majors de Sant Ferran, per al
manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i manteniment d’activitats
associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2022
Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa
entre el Consell Insular de Formentera i Club de Jubilats i Pensionistes de la Savina, per al
manteniment del centre i dels serveis que hi presten, promoció i manteniment d’activitats
associatives i comunitàries, a Formentera per a l’any 2022
Conveni per a formalitzar l'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa
entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar, per al manteniment del
centre i dels serveis que hi presten, promoció i manteniment d’activitats associatives i
comunitàries, a Formentera per a l’any 2022

17409

17424

17439

17454

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Resolució de la convocatòria d’ajuts al fons de cooperació cultural universitària 2022

17469

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a
l’aprovació de la convocatòria d’ajuts a la formació i l’assessorament del sector agrari 2022
(exp. 3244-2022-000001)
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a
l’aprovació de la convocatòria OPAS 2022 (exp. 3203-2022-000001)
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a la
rectificació d’errors en la concessió dels ajuts de la segona convocatòria del programa
Menorca, Música i Teatre de l’any 2021 (exp. 1507-2021-000003)
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17470

17472
17474

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació de les bases reguladores i els formularis de la convocatòria de l’Ajuntament d’Artà
17475
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la normalització
lingüística a les empreses per a l’any 2022
AJUNTAMENT DE COSTITX

Aprovació per Decret de Batlia de l'Ajuntament de Costitx de 23 de febrer de 2022, del Pla de
mesures antifrau per a la gestió de projectes que reben finançament europeu dels fons “Next
Generation EU”

17489

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Resolució de Batlia de delegació especial de competències

17503

AJUNTAMENT DE FELANITX

Resolució per la que s'acorda la delegació de la presidència de la Junta de Govern Local de dia
10 de maig de 2022

17504

AJUNTAMENT DE PALMA

Registre de Personal. Aprobació de la MF-773 canvi del sistema de provisió de determinats llocs 17505
de feina de la Policia Local
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Convocatòria de subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals sense
ànim de lucre del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització de les següents
actuacions que s’hagin realitzat dins l’any 2021 i les previstes realitzar dins l’any 2022
Convocatòria de subvencions adreçada a les associacions de vesins del municipi de Sant Josep
de sa Talaia per a la realització d’activitats i festes (anys 2021-2022)

17510

17534

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/59/sumari/11562

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

Modificació oferta pública d'ocupació 2021

17558

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

Informació Pública de l'expedient 929/2019 relativa del projecte bàsic d'un habitatge
17559
unifamiliar, aïllat amb piscina al polígon 17, parcel·la 192, TM Sant Antoni de Portmany, a
zona de policia
Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües CAS_2104 a partir del sondeig 17560
A_S_3681, per a regadiu i per a subministrament de tres habitatges, situada a la parcel·la 55
del polígon 3 (ref. cadastral 07054A003000550000WF), en el terme municipal de Santa
Eulària des Riu
Informació pública de l'expedient 295/2022 relativa al projecte de reconstrucció amb
17561
procediments tradicionals del pont del camí d’en Kane amb el torrent de Trebalúger, al polígon
4, parcel·la 54 del terme municipal de Ferreries, a zona de policia
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I LA QUALITAT AMBIENTAL

Informació pública del Projecte d’Ampliació i millora de tractament de l’EDAR de Formentera

17562

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

Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD1 de data 26 d’abril de
2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) d’ 1 de febrer de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria de les
ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per l’any 2018 (Pròrroga 2021)
Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, RD1 de data 26 d’abril de
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17563

17566

2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears (FOGAIBA) d’ 1 de març de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les
ajudes per al foment de l’agricultura ecològica, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2019/00014756X
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 116/16
(expedient electrònic 2017/00001293V)
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2020/00021182S
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2020/00020112A
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2019/00018623J
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2021/00006476M
Notificació de l’acord d’inici, expedient sancionador número 2021/17310A per infracció de la
normativa en matèria de pesca

17569
17570
17571
17572
17573
17574
17575

CONSELL INSULAR DE MENORCA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/59/sumari/11562

Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022,
relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts a la formació i l’assessorament del sector agrari
2022 (Exp. 3244-2022-000001)
Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022,
relatiu a l’aprovació de la convocatòria OPAS 2022 (Exp. 3203-2022-000001)

17576

17578

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Informació pública del projecte, subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària, de canvi
d’ús d’habitatge a agroturisme, en el polígon 2, parcel·la 53 (Son Fuster), d’Alaró

17579

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Aprovació inicial expedient modificació crèdits (MC3/2022)
Aprovació inicial expedient modificació crèdits (MC4/2022)

17580
17582

AJUNTAMENT DES CASTELL

Aprovació inicial del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima del municipi des Castell
(PAESC)

17584

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Aprovació Ple rectificació errors materials de la modificació de l’ordenança fiscal de l’impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Aprovació inicial del Reglament d’ús i funcionament de la piscina municipal des Mercadal
Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari per a la prestació dels serveis públics esportius a la piscina pública des Mercadal
Acord plenari del dia 27 d'abril de 2022 sobre l'establiment del servei públic local de la piscina
pública municipal, estudi econòmic, actes i projecte de reglament

17585
17586
17587
17588

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’Increment del Valor dels
17589
terrenys de Naturalesa Urbana de l’Ajuntament de Ferreries
Resolució d’Alcaldia núm. 370/2022 de 29 d’abril de 2022, per la qual s’aprova el padró fiscal 17590
de la taxa per a la prestació del servei de proveïment domiciliari d’aigua i clavegueram del
1T/2022 i notificació col·lectiva
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AJUNTAMENT DE MAÓ

Aprovació provisional de la modificació de crèdit del Pressupost de l'exercici 2022

17591

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Aprovació inicial de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions i de la modificació de
l'annex de subvencions nominatives del Pressupost de l'exercici de 2022

17592

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Cultura. Extracte de l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de
27 d’abril de 2022, per el qual es convoquen subvencions, corresponents a la Línea 1. Bandes
de música i escoles de música i danses tradicionals

17593

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Aprovació inicial modificació de l'annex d'inversions del pressupost 2022
17594
Aprovació provisional de la Modificació de l’Ordenança Fiscal nº 26 Reguladora de la Taxa per 17595
Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica en les Vies Públiques Municipals
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Aprovació inicial de l’estudi de detall d’alineacions i rasants de la travessia del c/ des Llombards 17596
(s’Estació) i carretera Ma-6100 de Santanyí
AJUNTAMENT DE SES SALINES

Anunci relatiu al desistiment de la modificació puntual de les NNSS de planejament núm
17597
2/2021 relativa a l'adaptació al Decret-Llei 9/2020 de mesures urgents de protecció del territori
per garantir el nou model territorial
AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 03/2022

17598

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/59/sumari/11562

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic pel servei de publicitat
en publicacions editades per l’ Entitat Local Menor de Palmanyola

17600

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

Aprovació inicial compte general 2021

17601

Subsecció tercera. Anuncis particulars
COMUNITAT DE REGANTS ES TORRENT DE CALVIÀ

Convocatòria Junta General Comunidad de Regantes Es Torrent
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