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4. Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori: fundacions amb finalitats relacionades amb els transports, l’ordenació del territori, l’urbanisme i el
paisatge.
5. Conselleria d’Educació i Cultura: fundacions de caràcter cultural, educatiu, docent, científic i d’investigació general.

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

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.

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 comunitat 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 primera 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 protectorat de les fundacions s’exerceix amb respecte a l’autonomia de funcionament 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 compliment efectiu de la voluntat del fundador, tenint en compte la consecució de l’interès general.
D’altra banda, també el Decret 61/2007, de 18 de maig, disposa en l’article 21 que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix 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 estrangeres 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 consellera, sens perjudici de la possibilitat de la delegació o la desconcentració.
La disposició addicional primera del Decret 61/2007, de 18 de maig, atribueix a cada conselleria del Govern de les Illes Balears l’exercici del protectorat 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 mitjançant 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 estructures 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 primera 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

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

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 conselleria.
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 vinculin directament amb el turisme.

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 fundacions 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 relacionades amb les activitats agràries, de pesca i d’alimentació.
13. Conselleria d’Esports i Joventut: fundacions de caràcter esportiu i d’atenció a la joventut.
14. Conselleria d’Interior: fundacions amb finalitats relacionades amb l’atenció 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’ensenyament 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 universitaris 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 oficial i validesa en tot el territori nacional serà acordada per cada comunitat autònoma.
El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, preveu en la disposició transitòria
segona que els procediments d’autorització per a la implantació en l’any acadèmic 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

