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Acord del Consell de Govern de 30 de maig pel qual s’autoritza
la modificació dels Estatuts de la Fundació IBIT

07-06-2008

Segon. Notificar aquest Acord al Patronat de la Fundació IBIT.
Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació en sessió celebrada el dia 30 de maig de 2008,
adopta entre altres l’Acord següent:

Palma, 2 de juny de 2008
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

Primer. Autoritzar la modificació dels Estatuts de la Fundació IBIT, en el
sentit d’afegir un nova lletra r a l’article 7, un nou article 9 bis i un nou apartat
3 a l’article 31, com també de modificar l’apartat 2 d’aquest article 31, amb la
redacció següent:

—o—

“Article 7
Fins

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 9804
Resolució del director general de Personal Docent, de 23 de maig
de 2008, per la qual es nomenen directors de centres públics, d’acord amb la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de
13 de febrer de 2008.

r) Fer activitats de distribució informàtica i revenda d’equips informàtics
i de telecomunicacions en projectes experimentals i innovadors.
Article 9 bis
Règim de la Fundació com a mitjà propi instrumental de les administracions públiques i dels seus ens instrumentals
1. D’acord amb el que preveu l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, la Fundació té el caràcter de mitjà propi
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta
d’administracions públiques, així com de tots els seus ens instrumentals que,
d’acord amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, esmentada hagin de ser considerats com a poders adjudicadors, sempre que es verifiquin les condicions a què
es refereix l’apartat 3 següent.
2. A aquest efecte, qualsevol de les administracions o entitats referides en
l’apartat anterior pot encarregar a la Fundació l’execució de qualsevol actuació
material relacionada amb qualsevol dels seus objectius continguts en l’article 7
d’aquests Estatuts, sense que, per la seva banda, la Fundació pugui participar en
cap licitació de contractació pública convocada per aquestes administracions o
entitats instrumentals. La contraprestació a favor de la Fundació per raó dels
encàrrecs de gestió que rebi d’aquests poders adjudicadors s’ha d’ajustar a les
tarifes aprovades per l’Administració autonòmica, les quals s’han de calcular en
funció dels costs reals imputables a l’execució dels projectes, tot tenint en
compte especialment la informació que, a aquest efecte, aporti la Fundació. En
tot cas, les tarifes aplicables a cadascun dels encàrrecs s’han d’aprovar amb
anterioritat a la formalització dels actes o acords que contenguin els encàrrecs
de gestió per mitjà d’una resolució del conseller competent en matèria d’hisenda.
3. En tot cas, el caràcter de mitjà propi de la Fundació a què es refereixen
els apartats anteriors exigeix que la Fundació verifiqui els criteris per poder ser
considerada com a fundació del sector públic autonòmic, en els termes establerts
en l’article 1.3 e del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juny.
D’aquesta manera, en el cas que no es verifiquin aquests criteris la Fundació no
ha d’adquirir o, si escau, ha de perdre la seva condició de mitjà propi instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la
resta d’administracions públiques i ens instrumentals.

Atesa la disposició transitòria sisena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació ( BOE núm. 106, de 4-05-2006);
Atesa l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 19 d’abril de 2004 per
la qual s’aproven les bases per a la selecció, nomenament i cessament dels
òrgans de govern dels centres docents públics (BOIB núm. 59, de 29-04-2004;
correcció d’errades en el BOIB núm. 76, de 29-05-2004);
Atesa la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de febrer
de 2008, per la qual s’estableix el procés d’avaluació de la tasca desenvolupada
pels directors de centres docents públics que finalitzen el seu mandat el 30 de
juny de 2008, i el procediment que s’ha de seguir per optar a la continuació en
el càrrec per un nou període (BOIB núm. 27, de 23-02-2008);
Atesa la proposta de la comissió avaluadora de les funcions directives dels
directors que han optat per continuar en l’exercici de la seva tasca;
Resolc:
1.- Nomenar directors/directores dels centres docents públics, amb data
d’1 de juliol de 2008 i per un període de tres anys, les persones que es relacionen a l’Annex 1 d’aquesta Resolució.
2.- Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar
recurs d’alçada, prèviament al contenciós administratiu, davant la consellera
d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la
seva publicació, segons el que estableix l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 23 de maig de 2008
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

Annex 1
Relació de directors/directores

Article 31
Liquidació
2. Sense perjudici del que disposa l’apartat 3 d’aquest article en relació
amb els béns i drets que, en tot cas, s’hagin d’assignar a l’Administració de la
Comunitat Autònoma, la resta dels béns i drets resultants de la liquidació han de
poder ser destinats pel Patronat a fundacions o entitats no lucratives que tenguin
fins d’interès general anàlegs als de la Fundació i que tenguin afectats els seus
béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d’aquells; i
pot, igualment, destinar-los el Patronat, a qui se li concedeix aquesta facultat, a
entitats públiques no fundacionals que tenguin fins d’interès general.
3. No obstant això, i atesa la naturalesa d’Administració pública territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, subjecta al principi general de
pluralitat de fins, tots d’interès general, es reconeix expressament el dret d’aquesta Administració a la percepció, en tot cas, d’una part dels actius resultants de
la liquidació, en la mateixa proporció que la que resulti de la seva quota teòrica
de participació en el patrimoni net de la Fundació, calculada tant de les aportacions fetes en concepte de dotació com, si escau, de les efectuades, a títol de
patró, per a la compensació directa de pèrdues i altres actius ficticis de la
Fundació.”
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CP Es Vinyet
CP Cas Saboners
CP Pintor Torrent
CP Nadal Campaner Arrom
CP Es Puig
CP Mateu Fontirroig
CP Tramuntana
CP Miquel Costa i Llobera
CP Infante Don Felipe
CP Son Oliva
CP Pintor Joan Miró
CP de Pràctiques
CP S’Aranjassa
CP L’Urgell

07005003 CP Mestre Guillem Galmés
07007310 CP Punta de n’Amer
07006202 CP Sant Carles
07007322 CP Santa Eulària

Andratx
Calvià
Ciutadella
Costitx
Lloseta
Maó
Maó
Marratxí
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Sant Josep
de Sa Talaia
Sant Llorenç
des Cardassar
Sant Llorenç
des Cardassar
Santa Eulària
des Riu
Santa Eulària

Magdalena Ferrer Frau
Joan Mora Mir
Francisca Rodríguez Anglada
Isabel Mayol Aloy
Antònia Muñoz Llobera
M. Magdalena Llull Mancas
Margarita Vidal Palliser
Jaime Sastre Rigo
Teresa Terrassa Ventayol
Antònia Rigo Mateu
Joan Rado Ferrando
Bartomeu Lorca Seguí
Andreu Isern Amengual
Margalida Ferrer Marí
Jaume Mayol Cerdà
Miquel Galmés Galmés
Mercedes Ibarrola San Martín
M. Pilar Riera Roig

BOIB

07013048 CP S’Olivera
07007334 CP Na Penyal
07005684 CP Jaume Fornaris i Taltavul
07006305 IES Llorenç Garcias i Font
07013140 IES Binissalem
07008855 IES Bendinat
07008454 IES Damià Huguet
07013164 IES Josep Font i Trias
07002208 IES Na Camel·la
07008818 IES Marratxí
07003870 IES Ramon Llull
07003869 IES Politècnic
07013139 IES La Ribera
07008351 IES Santa Margalida
07008375 IES Puig de sa Font
07000649 CEPA Mancomunitat
des Reiguer
07001757 CEPA S’Arenal
07008181 CEPA Mancomunitat
07013097 Escola Oficial d’Idiomes
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des Riu
Santa Eulària
des Riu
Son Servera
Son Servera
Artà
Binissalem
Calvià
Campos
Esporles
Manacor
Marratxí
Palma
Palma
Palma
Santa Margalida
Son Serra

Antoni Cabrer Mestre
Bartomeu Jaume Gil
Jaume Alzina Mestre
Gabriel Fiol Morey
Margarita Gomila Pons
Antònia Serra Capó
Enric Magraner Rullàn
Miquel Amengual Gayà
Jaume March Serra
Emili Gené Vila
Tomàs Cortès Cortès
Joan Jaume Sastre
Pere Hidalgo Herrera
Mercè Rojals Asensio

Binissalem
Palma
Villafranca de
des Pla
Calvià

Bartomeu Pons Comas
Salvador Rigo Vallbona
Damián Mora Sitjar
Bonany
M. Antònia Bernat Nicolau

M. Dolores Ferrer Pujol
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 9552
Ordre del conseller de Salut i Consum de dia 22 de maig de 2008,
per la qual es crea el Registre de Donació i Trasplantaments
d’Òrgans i Teixits de les Illes Balears i se’n regula el funcionament.
La Constitució espanyola en el seu article 43 reconeix el dret a la protecció de la salut i encomana als poders públics l’organització i tutela de la salut
pública a través de mesures preventives i de les prestacions i dels serveis necessaris.
L’article 30.48 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, modificat
per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la comunitat autònoma
la competència exclusiva en matèria d’organització, funcionament i control dels
centres sanitaris públics i dels serveis de salut; planificació dels recursos sanitaris; coordinació de la sanitat privada amb el sistema sanitari públic; promoció
de la salut a tots els àmbits, en el marc de les bases i la coordinació general de
la sanitat; ordenació farmacèutica, en el marc del que disposa l’article 149.1.16
de la Constitució. Així mateix, l’article 31.12 de l’esmentat text legal li atribueix
el desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria de Seguretat Social,
exceptuant les normes que configuren el seu règim econòmic, en exercici de les
quals es va dictar la Llei 5/2003, de salut de les Illes Balears, que atribueix a
l’Administració sanitària la competència per establir els registres, els mètodes
d’anàlisi, els sistemes d’informació estadística necessaris per al coneixement de
les diferents situacions de salut, de les quals es puguin derivar accions d’intervenció, i el Decret 124/2007, de 5 d’octubre, pel qual es crea la Xarxa
Autonòmica de Coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears, que en el
seu article 5.2 preveu que la conselleria competent en matèria de sanitat ha de
crear el Registre de Donació i Trasplantaments d’Òrgans i Teixits de les Illes
Balears, el Registre de Malalts Renals de les Illes Balears, i tots els registres que
siguin necessaris per al funcionament de la Xarxa Autonòmica de Coordinació
de Trasplantaments de les Illes Balears.
La complexitat tècnica en matèria de trasplantaments d’òrgans i teixits
requereix un alt grau d’especialitat i els continus avanços tecnològics i terapèutics a què està subjecta requereixen dotar la conselleria competent en matèria de
sanitat d’un sistema d’informació únic i centralitzat que permeti conèixer en tot
moment les necessitats dels diferents programes de trasplantaments, així com
l’activitat d’aquests.
Per tot això, d’acord amb el Consell Consultiu i fent ús de les facultats
conferides pels articles 33.3 i 38.2.b) de la Llei 4/2001, del Govern de les Illes
Balears, i amb l’informe de la Secretaria General, a proposta de la Direcció
General d’Avaluació i Acreditació, dict la següent:
ORDRE
Article 1
Objecte
1. La present Ordre té per objecte la creació del Registre de Donació i
Trasplantaments d’Òrgans i Teixits de les Illes Balears, amb l’objectiu de comptar amb un fitxer actualitzat que permeti conèixer totes les incidències relacio-
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nades amb els processos de detecció, extracció i trasplantaments d’òrgans i teixits que es duguin a terme en els centres sanitaris acreditats per realitzar aquestes activitats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre s’estén a les donacions i els trasplantaments d’òrgans i teixits que es duguin a terme a la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Article 2
Òrgan d’adscripció
El Registre de Donació i Trasplantaments d’Òrgans i Teixits de les Illes
Balears queda integrat en la Coordinació Autonòmica de Trasplantaments que
depèn de la Direcció General d’Avaluació i Acreditació de la conselleria competent en matèria de sanitat.
Article 3
Dades que han d’accedir al Registre i confidencialitat
1. S’han d’inscriure en el Registre de Donació i Trasplantaments d’Òrgans
i Teixits de les Illes Balears les dades relatives a tots els casos de donació i trasplantaments d’òrgans i teixits que es produeixin a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
2. La conselleria competent en matèria de sanitat ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de la informació, així com la seva
utilització amb fins exclusivament estadístics, científics i/o sanitaris, d’acord
amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes
Balears, la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, i la Llei 41/2002, de
14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i dels drets i de
les obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
Article 4
Responsables de la recollida de dades que han d’accedir al Registre
Els/les responsables de la recollida de dades que han d’accedir al Registre
de Donació i Trasplantaments d’Òrgans i Teixits de les Illes Balears són els/les
coordinadors/res hospitalaris/ries de trasplantaments de les institucions sanitàries acreditades per a l’extracció, i el trasplantament d’òrgans i teixits a les Illes
Balears, i han de realitzar les funcions següents:
a) Recollir dades de tots els nous casos de donació i trasplantament que es
produeixin en el centre, les quals figuren a la fitxa de l’annex I.
b) Disposar d’un sistema de recuperació de la informació per al centre
amb finalitats assistencials, docents i d’investigació.
c) Realitzar el seguiment actiu dels casos.
d) I, en particular, subministrar tota la informació que els sigui requerida
pel Registre de Donació i Trasplantaments d’Òrgans i Teixits de les Illes
Balears, així com atendre’n les indicacions i facilitar-ne les activitats que necessiti realitzar, en ordre al seu bon funcionament.
Article 5
Funcions del Registre
Les funcions del Registre de Donació i Trasplantaments d’Òrgans i Teixits
de les Illes Balears, la gestió del qual és responsabilitat del/la coordinador/a
autonòmic/a de trasplantaments, són les següents:
1. Normalitzar la informació, d’acord amb pautes homologades internacionalment.
2. Processar, integrar i analitzar la informació.
3. Avaluar el sistema.
4. Publicar periòdicament les dades que es derivin del Registre.
5. Coordinar-se amb altres registres d’índole similar, ubicats fora de l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. Vetlar pel compliment del disposat a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Article 6
Seguiment i control
La Comissió Assessora de Trasplantaments d’Òrgans i Teixits de les Illes
Balears és l’encarregada del seguiment i el control del Registre de Donació i
Trasplantaments d’Òrgans i Teixits de les Illes Balears i ha de vetlar pel bon
funcionament d’aquest.
Disposició final única
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà d’haver-se publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 de maig de 2008

