Núm. 61
Secció I. Disposicions generals

10 de maig de 2022
Pàg. 337

CONSELL DE GOVERN

Decret 12/2022 de 9 de maig pel qual es regula el règim disciplinari del personal estatutari del
Servei de Salut de les Illes Balears

17975

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Correcció d’errors de l’Ordre 9/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual 17991
es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny,
pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del
turisme sostenible, per a l’exercici fiscal de 2021
AJUNTAMENT D'INCA

Ordenança reguladora de l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana (plusvàlua)

17992

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/61/sumari/11564

AJUNTAMENT DE FELANITX

Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre increment de
valor de terrenys de naturalesa urbana

18001

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost sobre el increment 18010
de valor de terrenys de naturalesa urbana
AJUNTAMENT DE PALMA

Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. 18024
Exp: PE 2018 0004. Aprovació definitiva de la modificació de l’estudi de detall per rectificar
l’alineació oficial del camí de la Vileta, 46-A
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Acord del Ple de 4 d'abril de 2022 l'Ajuntament de Valldemossa pel qual s'aprova
definitivament el Pressupost Municipal per a l'exercici 2022

18025

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

Decret 13/2022 de 9 de maig de 2022, pel qual es disposa el cessament i nomenament d’alts
càrrecs de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

18027

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

Correcció d’errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera de Presidència,
Funció Pública i Igualtat referida al nomenament del registrador del Registre de la Propietat de
Manacor 1, corresponent a l’edicte 3449 del BOIB núm. 58, de 3 de maig de 2022
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18028

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena
personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs
oposició de la categoria zelador/zeladora convocat per mitjà de la Resolució de 13 d’abril de
2018 (BOIB núm. 49, de 21 d’abril de 2018) modificada per la Resolució de 19 d’octubre de
2018 (BOIB núm. 133, de 25 d’octubre de 2018)

18029

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Nomenament funcionari carrera d'Administració especial, subescala de serveis especials, classe 18047
policia local de l'Ajuntament des Mercadal

Subsecció segona. Oposicions i concursos
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Resolució per la qual s’adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball de personal 18048
funcionari corresponents al concurs específic per a la provisió de llocs de treball de la
convocatòria CO 1/2022
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ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora 18050
gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de
persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per
constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos
facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l’Administració especial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora 18053
gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de
persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per
constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos
facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l’Administració especial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa
SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la
provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de grup de la plantilla orgànica
autoritzada de l'Hospital Can Misses, de l'Àrea de Salut d'Eivissa
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de
salut (ZBS) de Santa Catalina de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de
Mallorca
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de
salut (ZBS) de Trencadors de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de
salut (ZBS) de Serra Nord de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de
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18056

18063

18065

18067

18069
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salut (ZBS) de Ponent de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de
salut (ZBS) de Polígon de Llevant de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de
Mallorca
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de
salut (ZBS) de Platja de Palma de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de
Mallorca
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de
salut (ZBS) de Pere Garau de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de
salut (ZBS) de Nuredduna de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de
salut (ZBS) de Na Burguesa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de
salut (ZBS) d’Escola Graduada de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de
Mallorca
Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual
es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de
treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de
salut (ZBS) de Camp Redó de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca
Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 19 d’abril de 2022 per la qual
es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de dues
places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de
funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT
GAP 7/2021)

18071

18073

18075

18077

18079

18081

18083

18085

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Bases de selecció de personal per dur a terme el programa de reforç psicosocial per a reduir
l'impacte de les consequències derivades de la Covid-19

18087

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral amb categoria
d'informador turístic per l'ajuntament de Ferreries

18094

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Bases reguladores del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de
18100
personal Zelador de Medi Ambient, urbanisme, activitat i demes serveis municipals personal
funcionari interí, de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Bases reguladores del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de
18102
personal Auxiliar administratiu per a contractacions laborals temporals o nomenaments com a
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personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
AJUNTAMENT DE SELVA

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució 18111
d’una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents
existents en la policia local de l'Ajuntament de Selva

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen 18119
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
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen 18122
les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de
rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es fixen els criteris 18126
i els percentatges aplicables per fer el repartiment del Fons de Cooperació Local de l’any 2022
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CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual
18129
s'autoritza la mutació demanial d’un immoble adscrit a l’Institut Balear de la Natura (IBANAT)
per canvi d’ús a refugi de muntanya en la finca pública de ses Collidores, en el TM de
Banyalbufar (Exp. SP 61/2022)
Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual
18131
s'autoritza la mutació demanial d’un immoble adscrit a la Conselleria de Medi Ambient i
Territori per canvi d’ús a refugi de muntanya en la finca pública de ses Figueroles, en el TM de
Selva (Exp. SP 60/2022)
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts
individualitzats als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans
d’entrenament i l’accés a les competicions de l’any 2022

18133

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 5 de maig de 2022 per la qual es 18152
convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a
través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri
d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del
Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d’Habitatge i 18164
Arquitectura, per la qual es rectifiquen els errors materials de la Resolució del conseller de
Mobilitat i Habitatge de 15 de març de 2022 per la qual s’aprova la setena concessió parcial de
les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020 i es reconeix l’obligació a favor de 302
beneficiaris de l’ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de conformitat amb la Resolució del
conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de maig de 2020, per la qual es convoquen les ajudes
per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de
març
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d’Habitatge i 18167
Arquitectura, per la qual es rectifiquen els errors materials de la Resolució del conseller de
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Mobilitat i Habitatge de 15 de març de 2022 per la qual s’aprova la setena concessió parcial de
les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020 i es reconeix l’obligació a favor de 302
beneficiaris de l’ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de conformitat amb la Resolució del
conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de maig de 2020, per la qual es convoquen les ajudes
per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de
març
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
18170
(FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit, es reobre el termini de presentació de sol·licituds
i es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 3 de febrer de 2022, per la qual es
convoquen ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al
desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l’any 2022
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el Consell Insular de
18172
Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de
recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge de Formentera
efectuades per la Cooperativa del Camp de Formentera durant l'any 2022
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
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Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 27 d’abril de 2022 de 18190
concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al
mes d’abril de 2022
Resolució de dia 4 de maig de 2022 de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per 18194
la qual es convoca la concertació social del servei d’intervenció en crisi per a persones menors
d’edat de 13 a 18 anys
CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a
l’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajuts per pal·liar els danys per la DANA (exp.
3251-2022-000001)
Departament de Mobilitat - Primera convocatòria de les proves de renovació del certificat de
capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses
per carretera, que tindrà lloc a l’illa de Menorca durant l’any 2022
Departament de Mobilitat - Primera convocatòria de les proves de renovació del certificat de
capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses
per carretera, que tindrà lloc a l’illa de Menorca durant l’any 2022
Departament de Mobilitat - Primera convocatòria de les proves d’obtenció del certificat de
capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses
per carretera, que tindrà lloc a l’illa de Menorca

18212

18222

18224

18226

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020 – 2022, respecte a l’apartat de
“Subvencions famílies i institucions sense lucre” per a l’exercici 2022

18228

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Comanda de gestió a l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), per a la tramitació del
procediment de selecció dels sol.licitants per a l'adjudicació de 48 habitatges situats a
l'avinguda de s'Olivera, 62 de Magaluf, Calvià, en règim d'arrendament, 24 dels quals son
propietat de l'Ajuntament de Calvià
Rehabilitació Crèdit Ajudes 21-22. Habilitació de crèdit pressupostari establert en les bases
reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajudes anuals als habitatges de lloguer
2021-2022 al terme municipal de Calvià
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18229

18230

Convocatòria d'ajudes per a l'inici de curs per a l'alumnat resident empadronat en el municipi 18231
de Calvià i escolaritzat en el curs 2022-2023, en educació infantil de segon cicle, educació
primària, educació secundària obligatòria o batxiller
AJUNTAMENT DE FELANITX

Aprovació preus públics per a les activitats d’estiu 2022 de l’Àrea de Joventut

18242

AJUNTAMENT DE MANACOR

Aprovació definitiva modificació plantilla 2022

18243

AJUNTAMENT DE MAÓ

Convocatòria de subvencions destinades a rehabilitació de façanes i/o millores en accessibilitat, 18244
habitabilitat i eficiència energètica, campanya “Millorant ca teva, milloram Maó-2022"
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de feina per a l'exercici de 2022

18246

Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts 18252
als i les esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i
l’accés a les competicions l’any 2022
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FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, exp. 392 de data 29
d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen
subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

18254

INSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

Informació pública de la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i 18256
l’IBAVI per a l’adjudicació de 48 habitatges en règim de lloguer en el terme municipal de Calvià
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 8 d’abril 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 13 d’abril 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 6 d’abril de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional
laboral

18257

18258

18259

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 038/17
(expedient electrònic 2017/00002601Z)
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2020/00018680C
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2019/00014807S
Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2021/00005470B

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

18260
18261
18262
18263

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

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

18264

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022,
relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajuts per pal·liar els danys per la DANA
(Exp. 3251-2022-000001)
Decret de Presidència núm. 108/2022 pel qual s’acorda comparèixer en l’ampliació objecte
recurs contenciós administratiu procediment abreujat 572/2021 davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm.2 de Palma i citar a termini les persones interessades
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18267

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

Convocatòria ajudes Programa Xpande 2022
Convocatòria ajudes Programa Xpande Digital 2022
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AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l'Ajuntament d'Algaida

18270

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les
escoletes municipals. Exp. 2022/2430

18271

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Anunci núm expedient 268/2022

18272

AJUNTAMENT DE MANACOR
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/61/sumari/11564

Canvi de titularitat provisional de sepultures del cementeri municipal de Manacor
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