
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 4397

Decret 10/2008, de 6 de març, del president de les Illes Balears,
pel qual es confereix a les conselleries l’exercici del protectorat
de les fundacions en l’àmbit de les Illes Balears

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa en l’article 30.33 que la
Comunitat Autònoma té competència exclusiva en matèria de fundacions que
desenvolupin fonamentalment les seves funcions a les Illes Balears.

Mitjançant el Decret 61/2007, de 18 de maig, publicat en el BOIB núm.
77, de 24 de maig, es va regular el Registre Únic de Fundacions de la comuni-
tat autònoma de les Illes Balears i d’organització de l’exercici del protectorat.
Aquest Decret derogà el Decret 45/1998, de 14 d’abril, el qual regulà per pri-
mera vegada aquesta matèria. Segons el nou Decret 61/2007, de 18 de maig, i
de conformitat amb la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, el pro-
tectorat de les fundacions s’exerceix amb respecte a l’autonomia de funciona-
ment de les fundacions i amb l’objectiu de vetllar pel correcte exercici del dret
de fundació i per la legalitat en el funcionament d’aquestes, i també pel compli-
ment efectiu de la voluntat del fundador, tenint en compte la consecució de l’in-
terès general.

D’altra banda, també el Decret 61/2007, de 18 de maig, disposa en l’arti-
cle 21 que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears exer-
ceix el protectorat de les fundacions que desenvolupin la seva activitat principal
en el territori de les Illes Balears i de les delegacions de les fundacions estran-
geres quan estiguin degudament inscrites en el Registre Únic de Fundacions. En
concret, l’exercici del protectorat es materialitza mitjançant les conselleries que
tenguin atribucions vinculades amb les finalitats fundacionals. I en l’àmbit de
cada conselleria, la titularitat del protectorat correspon al conseller o a la conse-
llera, sens perjudici de la possibilitat de la delegació o la desconcentració.

La disposició addicional primera del Decret 61/2007, de 18 de maig, atri-
bueix a cada conselleria del Govern de les Illes Balears l’exercici del protecto-
rat de les fundacions seguint el criteri esmentat abans de vincular les atribucions
de les conselleries respectives amb les finalitats fundacionals. Així mateix, el
precepte esmentat disposa que aquesta atribució es fa sense perjudici que mit-
jançant un decret del president es pugui conferir a altres conselleries l’exercici
del protectorat, també seguint el criteri de vincular les seves atribucions amb les
finalitats fundacionals. 

Com a conseqüència de les modificacions de les denominacions i estruc-
tures orgàniques de les conselleries creades pel Govern sorgit de l’últim procés
electoral, cal aclarir i, en alguns casos, modificar, l’atribució de l’exercici del
protectorat a les diferents conselleries establerta en la disposició addicional pri-
mera del Decret 61/2007, de 18 de maig, tot respectant el contingut del Decret
11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen
les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional
primera del Decret 61/2007, de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de
Fundacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’organització de
l’exercici del protectorat, i amb el que disposen els articles 11 c i 38.3 a de la
Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, dict el següent

DECRET

Article únic

S’atribueix l’exercici del protectorat de les fundacions que s’indiquen a
continuació als titulars de les conselleries següents:

1. Conselleria de Presidència: fundacions amb finalitats relacionades amb
l’acció exterior i relacions amb la Unió Europea, fundacions relacionades amb
les professions jurídiques, fundacions de l’àmbit dels mitjans de comunicació, i
fundacions el protectorat de les quals estigui pendent d’atribució a una altra con-
selleria. 

2. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació: fundacions que duen a
terme activitats relacionades amb l’activitat econòmica o de desenvolupament i
innovació tecnològica.

3. Conselleria de Turisme: fundacions les finalitats de les quals es vincu-
lin directament amb el turisme.

4. Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori: fundacions amb fina-
litats relacionades amb els transports, l’ordenació del territori, l’urbanisme i el
paisatge.

5. Conselleria d’Educació i Cultura: fundacions de caràcter cultural, edu-
catiu, docent, científic i d’investigació general.

6. Conselleria de Salut i Consum: fundacions amb finalitats relacionades
amb l’assistència sanitària, la salut, la investigació i la formació sanitària, com
també fundacions amb finalitats relacionades amb la protecció dels consumidors
i usuaris.

7. Conselleria de Medi Ambient: fundacions de caràcter mediambiental i
d’aprofitament sostenible de recursos naturals faunístics i florístics.

8. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració: fundacions de
caràcter assistencial de persones dependents o en situació de desavantatge
social, fundacions l’objecte de les quals sigui l’atenció a la immigració i funda-
cions amb finalitats d’ajuda a la reinserció de les persones privades de llibertat.

9. Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques: fundacions amb finalitats
relacionades amb la rehabilitació dels immobles i infraestructures.

10.  Conselleria de Treball i Formació: fundacions de caràcter laboral.

11. Conselleria de Comerç, Indústria i Energia: fundacions amb finalitats
relacionades amb les activitats comercials, la indústria o l’energia.

12. Conselleria d’Agricultura i Pesca: fundacions amb finalitats relacio-
nades amb les activitats agràries, de pesca i d’alimentació.

13. Conselleria d’Esports i Joventut: fundacions de caràcter esportiu i d’a-
tenció a la joventut.

14. Conselleria d’Interior: fundacions amb finalitats relacionades amb l’a-
tenció a les emergències, la seguretat o la protecció civil.

Disposició final única

Aquest Decret esdevindrà efectiu el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 6 de març de 2008

El president
Francesc Antich i Oliver

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 4279

Decret 26/2008, de 7 de març, pel qual s’autoritza la Universitat
de les Illes Balears a implantar i modificar estudis oficials de
postgrau a partir de l’any acadèmic 2008-2009

L’article 36.4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix que en matèria d’ensenya-
ment universitari la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència
exclusiva, sense perjudici de l’autonomia universitària, en la programació i la
coordinació del sistema universitari, en el finançament propi de les universitats
i en la regulació i la gestió del sistema propi de beques i ajudes.

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada
per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, estableix que els ensenyaments uni-
versitaris oficials s’estructuraran en tres cicles: grau, màster i doctorat, i que la
superació d’aquests ensenyaments donarà dret a l’obtenció dels títols oficials
corresponents. L’article 8.2 d’aquesta Llei orgànica preveu que la implantació
dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter ofi-
cial i validesa en tot el territori nacional serà acordada per cada comunitat autò-
noma.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordena-
ció dels ensenyaments universitaris oficials, preveu en la disposició transitòria
segona que els procediments d’autorització per a la implantació en l’any acadè-
mic 2008-2009 de programes oficials de postgrau, iniciats amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, es regularan d’acord amb la normativa
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aplicable prèvia.
Per això, en compliment del que preveu l’article 4.2 del Reial decret

56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris de postgrau,
el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va acordar en la ses-
sió de dia 6 de novembre de 2007 d’aprovar diverses propostes d’implantació
de nous estudis oficials de postgrau i de modificació parcial d’altres estudis
implantats, i de trametre-les al Consell Social per a la posterior tramitació
davant la Conselleria d’Educació i Cultura. També va proposar la modificació
del màster de tecnologia de la informació i les comunicacions i del màster d’e-
conomia del turisme i del medi ambient, la implantació dels quals va ser auto-
ritzada pel Decret 18/2006, de 3 de març (BOIB núm. 36, d’11 de març).

Aquestes propostes d’estudis oficials de postgrau s’han tramitat d’acord
amb el que preveu l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 de novem-
bre de 2005 per la qual s’estableix el procediment per a l’autorització d’estudis
oficials de postgrau a les Illes Balears. A partir dels informes de l’Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears i dels serveis tècnics de la Conselleria
d’Educació i Cultura, i havent escoltat la Junta de Coordinació Universitària
reunida dia 3 de març de 2008, la consellera d’Educació i Cultura ha emès l’in-
forme a què fa referència l’article 6.3 de l’Ordre esmentada.

Un cop analitzada l’oferta d’ensenyaments oficials de postgrau a les Illes
Balears per atendre la demanda de formació addicional d’investigació específi-
ca o d’ampliació i actualització de coneixements, atès l’informe de la conselle-
ra d’Educació i Cultura, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la ses-
sió de dia 7 de març de 2008, 

DECRET

Article 1

S’autoritza la Universitat de les Illes Balears a implantar els nous estudis
oficials de postgrau següents:

1) Programa oficial de postgrau de ciències de la salut i del comporta-
ment:

a) màster de biotecnologia, genètica i biologia cel·lular 
— departamental
— 60 crèdits europeus 
— orientació acadèmica, professional i investigadora
— dóna accés als estudis de doctorat

b) màster de ciències socials aplicades a l’atenció sociosanitària 
— interdepartamental
— 120 crèdits europeus
— orientació acadèmica i professional
— no dóna accés als estudis de doctorat

c) màster de neurociències
— interdepartamental 
— entre 60 i 120 crèdits europeus, segons procedència i formació acadè-

mica de l’alumnat 
— orientació acadèmica, professional i investigadora
— dóna accés als estudis de doctorat

2) Programa oficial de postgrau de ciències experimentals i tecnologies:

a) màster de matemàtiques 
— departamental 
— 60 crèdits europeus 
— orientació acadèmica, professional i investigadora
— dóna accés als estudis de doctorat

b) màster de salut laboral (prevenció de riscos laborals) 
— interdepartamental
— 60 crèdits europeus
— orientació professional
— no dóna accés als estudis de doctorat

Article 2

S’autoritza la Universitat de les Illes Balears a modificar els següents
estudis oficials de postgrau, la implantació dels quals va ser autoritzada pel
Decret 18/2006, de 3 de març, que queden establerts de la manera següent:

1. Programa oficial de postgrau de ciències experimentals i tecnologies:

a) màster de tecnologia de la informació i les comunicacions
— departamental 
— 60 crèdits europeus 
— orientació professional i investigadora

— dóna accés als estudis de doctorat

2. Programa oficial de postgrau de ciències econòmiques i jurídiques:

a) màster d’economia del turisme i del medi ambient
— departamental
— 60 crèdits europeus
— orientació acadèmica i investigadora
— dóna accés als estudis de doctorat

Disposició final primera

Es faculta la consellera d’Educació i Cultura perquè autoritzi a impartir
els estudis oficials de postgrau que figuren en els articles 1 i 2 d’aquest Decret,
els quals s’han de desenvolupar amb les característiques indicades en la sol·lici-
tud d’autorització d’implantació presentada d’acord amb l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura de 16 de novembre de 2005. 

Aquesta autorització està condicionada a la presentació, per part de la
Universitat de les Illes Balears, de la documentació acreditativa del compliment
dels compromisos de la sol·licitud d’autorització d’implantació. La data límit de
presentació d’aquesta documentació és el 13 de juny de 2008.

Disposició final segona

Es faculta la consellera d’Educació i Cultura perquè, dins l’àmbit de les
atribucions que li són pròpies, dugui a terme les actuacions oportunes per al des-
plegament i l’execució d’aquest Decret.

Disposició final tercera

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 7 de març de 2008

El president
Francesc Antich i Oliver

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

— o —

CONSELLERIA D'HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES
Num. 4281

Decret 27/2008, de 7 de març, de declaració d’àrea de rehabili-
tació integral del nucli urbà del municipi de Ciutadella, a l’em-
para del Decret 90/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aproven el Pla
Jove d’Habitatge i les ajudes a la promoció i l’accés a l’habitat-
ge de les Illes Balears 2005-2008

L’Ajuntament de Ciutadella, mitjançant l’Acord plenari de 25 de gener de
2008, ha sol·licitat la declaració com a àrea de rehabilitació integral de les zones
delimitades segons el plànol que s’adjunta, a l’empara del Decret 90/2005, de
29 de juliol de 2005, pel qual s’aproven el Pla Jove d’Habitatge i les ajudes a la
promoció i l’accés a l’habitatge de les Illes Balears 2005-2008.

La declaració d’àrea de rehabilitació integral implica la voluntat de recu-
peració de zones o barriades urbanes degradades o en procés de degradació mit-
jançant actuacions de caràcter integral. Així mateix, són l’instrument per coor-
dinar l’actuació de les distintes administracions públiques i fomentar la iniciati-
va en la rehabilitació de conjunts urbans degradats.

El Decret 90/2005, de 29 de juliol, estableix el procediment de declaració
d’àrea de rehabilitació integral per a l’execució de les actuacions de rehabilita-
ció.

L’Ajuntament de Ciutadella ha presentat el programa següent:

PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2008-2011

Concepte Pressupost total

Rehabilitació de 350 habitatges 4.200.000 €
Obres de reurbanització 750.000 €
Oficina tècnica 66.344 €

DESGLOSSAMENT DEL COST PER ANYS

Any 2008
7,14 % Obres de rehabilitació 300.000 €
0,00 % Obres de reurbanització 0 €
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