Núm. 64
Secció I. Disposicions generals

17 de maig de 2022
Pàg. 360

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Ordre 13/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica per la qual es convoquen les eleccions per a la constitució del Ple de la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Eivissa i Formentera

19155

AJUNTAMENT D'ALAIOR

Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenaça fiscal 1/1 reguladora de l'impost de
vehicles de tracció mecànica (IVTM). Exp.16548/2021
Aprovació definitiva de la modificació de la ordenança 1/2 reguladora de l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 14514/2021

19173
19176

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/64/sumari/11567

Aprovació definitiva de l’expedient núm. 4/2022 de modificació de crèdits, en la modalitat de
suplement de crèdits finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

19184

AJUNTAMENT DE FELANITX

Aprovació definitiva modificació de crèdit

19185

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana

19186

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Aprovació definitiva de modificació de crèdit 6/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari
finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

19194

AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

Aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 1/2022
Aprovació definitiva de l'expedient de reconeixament extrajudicial crèdits (expte. 2/2022)

19195
19196

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

Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure
19197
designació, el lloc de feina de subdirectora de Cures Assistencials del Serveis Centrals del Servei
de Salut , amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost
Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure
19199
designació, el lloc de feina de subdirector mèdic / subdirectora mèdica de l’Hospital
Universitari Son Espases, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de
1r d’agost
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Cessament de personal eventual
Cessament de personal eventual

19201
19202

Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de maig de 2022, per la qual es
trasllada de tribunal a un aspirant admès en les proves selectives que d'ingrés al cos de
professors d'ensenyament secundari convocades per Resolució de la directora general de
Personal Docent de 29 de novembre de 2021

19203

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/64/sumari/11567

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomenen
assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per
a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, 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
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomenen
assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per
a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials,
especialitat psicologia, 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
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomenen
assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per
a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i
telecomunicacions, especialitat informàtica, 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
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomena un
assessor especialista per a col·laborar amb el 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
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomenen
assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per
a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat farmàcia 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
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomena un
assessor especialista per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per
a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i
innovació, especialitat estadística 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
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es nomenen
assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per
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19205

19206

19208

19210

19212

19214

19216

a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, 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

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/64/sumari/11567

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 13 de maig de 2022 per la
qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del
procediment de promoció interna temporal d´una plaça de Tècnic Especialista en
Radiodiagnòstic de l’Hospital Comarcal d’Inca (BOIB núm. 49 de 12/04/2022) i s’adjudica la
plaça
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 d’equip d’Admissió de l’Equip
d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut Ses Roques Llises
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es corregeixen els
errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de maig de
2022 a través de la qual es convoca la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball
de cap de grup del Servei d’Atenció al Pacient de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital
Can Misses i se modifica la relació de membres de la Comissió de Selecció
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica
definitivament el lloc de treball de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la
Zona Bàsica de Salut de Son Serra- La Vileta
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de maig de 2022 per
la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places
vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en neurologia dependents del
Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de maig de 2022 per
la qual s'adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup
Administratiu de la funció administrativa (C1) de la plantilla autoritzada de l'Hospital de
Manacor

19217

19218

19225

19226

19228

19233

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Resolució de Batlia núm. 111/2022 de data 13 de maig de 2022 de l'Ajuntament de Mancor
de la Vall per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per la selecció en règim d'interinitat
d’una borsa de Tècnics/tècniques d’administració general, mitjançant sistema de
concurs-oposició, per cobrir una plaça interina per programes
Resolució de Batlia núm. 109/2022 de data 13 de maig de 2022 de l'Ajuntament de Mancor
de la Vall per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la selecció d’una borsa de
treballadors/es familiars complementària a les existents, per cobrir vacances i necessitats
puntuals del servei

19235

19246

AJUNTAMENT DE SELVA

Correcció d'errors de les Bases Específiques que regiran la convocatòria d’una borsa de treball
per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de
l’ajuntament de Selva

19256

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

Convocatòria places Jutge de Pau titular i suplent

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

19258

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

Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
19259
Democràtica de 12 de maig de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de
col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica en el primer quadrimestre de l’any 2022
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les 19260
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
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori de 13 de maig de 2022, de correcció
d’errades de l’Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori
per la que s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de
subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU

19262

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/64/sumari/11567

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

Acord del Consell de Direcció del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 28
d’octubre de 2021, de cessió del local de l’antiga Cambra Agrària de Sencelles a l’organització
professional agrària ASAJA-BALEARS
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA), per la qual es convoquen ajudes corresponents a l’any 2022 per a la millora de la
producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears d’acord amb el Programa nacional apícola 2020-2022

19264

19267

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Associació de Ramaders de Formentera i el CIF,
per donar suport al sector ramader de l’illa en matèria de sanitat animal i millora dels sistemes
productius

19278

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda i Funció Pública sobre la
modificació del Catàleg de funcions aprovat per la Resolució de la consellera executiva de
Modernització i Funció Pública de 3 de gener de 2019, per la via extraordinària

19297

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Modificació de la convocatòria de subvencions per al foment de l’activitat del sector
audiovisual per a la promoció turística de Mallorca 2022

19301

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació definitiva de l’acord de modificació de diverses fitxes de la relació de llocs de treball

19303

AJUNTAMENT DE CONSELL

Decret de delegació de totes les funcions i competències inherents a la Batlia

19317

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Reglament de segona activitat de la Policia Local

19318

AJUNTAMENT DE MANACOR

Pla de mesures Antifrau de l'Ajuntament de Manacor
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19326

AJUNTAMENT DE PALMA

N0002476 Àrea de Seguretat Ciutadana - Policia Local - Acord Plenari de Condecoracions

19338

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Oferta d’Ocupació Pública de 2022 per a l’estabilització de l’ocupació temporal

19343

MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Delegació de les funcions de Presidència per absència

19345

Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE PALMA
INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

Devolució de garanties definitives

19346

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Informació pública de l'estructura de costos del contracte de serveis de recollida i transports de 19347
residus del municipi de sa Pobla

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

Informació Pública de l'expedient 2565/2020 relativa al projecte bàsic de construcció d’un
edifici industrial amb ús logístic, al terme municipal de Palma a zona de policia

19357

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/64/sumari/11567

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Expropiacions: citació per a actes prèvies a l’ocupació. Obra: Projecte constructiu del baixador 19358
de l’Hospital Comarcal d’Inca
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 28 de març de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional
laboral

19359

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm.
2021/00005469X

19360

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Relació d'expedients de baixa del padró municipal d'habitants de l'Ajuntament d'Algaida

19361

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la taxa reguladora per la prestació dels serveis de 19365
l’Escola de Música. Exp. 2022/2422
AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Exposició pública pressupost 2022

19366

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Aprovació del padró unificat d'arbitris de l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca

19367

AJUNTAMENT D'INCA

Bases reguladores de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a favor d'entitats
19368
socials sense ànim de lucre per al 2022
Bases de la convocatòria de subvencions a associacions i entitats joventut, oci i temps lliure per 19369
a l'exercici 2022
Bases de la convocatòria de subvencions per a entitats socials de la terceda edat sense ànim de 19370
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lucre per a l'any 2022
AJUNTAMENT DE FELANITX

Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la
prestació del servei públic de proveïment d’aigua potable a la zona costanera del terme
municipal de Felanitx. Tràmit d’audiència a les associacions
Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la
prestació del servei públic de proveïment d’aigua potable a la zona costanera del terme
municipal de Felanitx

19371

19372

AJUNTAMENT DE PALMA

Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2022-1431. Aprovació projecte de
substitució coberta nord-oest del mercat de Pere Garau
Àrea Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat. Oficina del Pla General i Model de
Ciutat. Anunci. Exp.: PA 2010/12. Suspensió de llicències per la parcel·la situada al carrer
Rodríguez de Arias, 19, i per la parcel·la del carrer d’Alòs 8

19373
19374

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Aprovació inicial "Projecte passeig peatonal acces sud a Cala Vedella"

19375

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2022/8 per crèdit extraordinari i suplement

19376

Subsecció tercera. Anuncis particulars
ANTONIO GOMILA, SA

Anunci particular empresa concessionaria aigües de Binissalem

19377
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AQUA-ILLES GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, SL

Anunci particular empresa concessionaria aigües de Mancor de la Vall
Anunci particular empresa concessionaria Aigües de Selva, Caimari, Moscari i Biniamar
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19379
19380

