
i al grau de discapacitat, d’acord amb els punts següents:

1. Estan exempts de pagar matrícula o tenen bonificacions els estudiants
de la Universitat de les Illes Balears que cursen estudis oficials conduents a l’ob-
tenció de títols amb validesa a tot l’Estat i que tenguin un grau de minusvalide-
sa igual o superior al 33 %.

2. Els estudiants que acreditin el grau de minusvalidesa indicat en el punt
anterior estan exempts de pagar el cost total de les primeres matrícules. El cost
de les segones matricules serà el corresponent al fixat per a la primera matricu-
la de la mateixa assignatura i el cost de matrícules posteriors serà el correspo-
nent a segones matrícules.

Disposició final única

Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, excepte els punts 1.1, 1.2, 1.4 i 2.1 de l’annex III,
que entren en vigor el dia 1 d’octubre de 2007.

Palma, 22 de juny de 2007

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

ANNEX I

Grau d’experimentalitat dels ensenyaments de l’article segon, apartat 1:

Grau d’experimentalitat 1: diplomatura d’infermeria, de fisioteràpia i doc-
torat de medicina.

Grau d’experimentalitat 2: llicenciatura de biologia, de bioquímica i de
química.

Grau d’experimentalitat 3: arquitectura tècnica; enginyeria en informàti-
ca; enginyeries tècniques en informàtica de gestió, en informàtica de sistemes i
telecomunicacions (telemàtica), enginyeria tècnica agrícola, especialitat en hor-
tofructicultura i jardineria, i enginyeria tècnica industrial, especialitat en elec-
trònica industrial.

Grau d’experimentalitat 4: llicenciatura de física i de psicologia; diplo-
matura de treball social.

Grau d’experimentalitat 5: llicenciatures de matemàtiques, de pedagogia,
de psicopedagogia, de filologia anglesa i de geografia; diplomatura d’educació
social; mestre de les especialitats d’educació infantil, educació musical, educa-
ció primària, llengua estrangera, educació física i educació especial.

Grau d’experimentalitat 6: llicenciatures d’administració i direcció d’em-
preses, d’economia, de filologia catalana, de filologia hispànica, de dret, de filo-
sofia, d’història, d’història de l’art, de comunicació audiovisual i periodisme;
diplomatures de ciències empresarials, de relacions laborals i de turisme.

ANNEX II

Tarifes per crèdit segons el grau d’experimentalitat dels ensenyaments de
l’annex I:

Grau d’expe- Primera Segona Tercera Quarta Programa
rimentalitat matrícula matrícula matrícula matrícula doctorat

Euros Euros Euros Euros Euros
1 15,02 21,59 33,11 44,00 48,29
2 14,56 21,36 32,51 43,76 47,61
3 14,04 20,61 30,37 40,20 45,45
4 12,38 18,13 27,60 37,16 38,63
5 11,22 16,46 25,08 33,78 33,95
6 9,62 14,47 21,50 28,60 27,83

ANNEX III

1. Avaluació i proves

1.1 Proves d’aptitud per a l’accés a la Universitat: 67,53 euros.
1.2 Exàmens de grau als diferents estudis i per a projectes de fi de carre-

ra: 124,14 euros.
1.3 Proves de conjunt per a l’homologació de títols estrangers d’educació

superior: 124,14 euros.
1.4 Examen per a tesi doctoral: 124,14 euros.

2. Títols i secretaria

2.1 Expedició de títols acadèmics
2.1.1 De doctor: 194,43 euros.
2.1.2 De màster: 156,00 euros.
2.1.3 De llicenciat, arquitecte o enginyer: 130,54 euros.
2.1.4 De diplomat, arquitecte tècnic o enginyer tècnic: 63,74 euros.
2.1.5 Expedició i impressió de duplicats de títols universitaris oficials o de

postgrau: 29,94 euros.

2.2 Secretaria

2.2.1 Obertura d’expedient acadèmic per al començament d’estudis en un
centre i trasllats d’expedient acadèmic: 23,67 euros.

2.2.2 Certificats acadèmics: 15,00 euros.
2.2.3 Confrontació de documents: 9,28 euros.
2.2.4 Expedició de targetes d’identitat: 5,09 euros.

2.3 Homologació amb el títol espanyol de doctor: 133,30 euros.

2.4 Obertura d’expedient per a la tramitació de la convalidació dels títols
estrangers: 93,60 euros. 

2.5 Reconeixement d’assignatures d’estudis universitaris per correspon-
dència de cicles formatius de grau superior de formació professional: 12,48
euros per assignatura.

3. Altres

3.1 Tutela acadèmica d’estudiants de doctorat que no hagin fet cap màster
prèviament: 93,60 euros el primer any i 31,20 euros els anys següents.

ANNEX IV

Certificat d’aptitud pedagògica:

a)Curs complet: 575,89 euros.
b)Una matèria pendent de l’any acadèmic 2006/2007: 108,58 euros.

ANNEX V

Tarifes per crèdit dels estudis oficials de postgrau, adaptats a l’Espai
Europeu d’Educació Superior, corresponents als títols de màster:

Primera matrícula:

1.Programa de ciències econòmiques i jurídiques: 21,50 euros/ECTS.
2.Programa d’humanitats i ciències socials: 21,50 euros/ECTS.
3.Programa de ciències experimentals i tecnologies: 25,60 euros/ECTS.
4.Programa de ciències de la salut i del comportament: 27,00 euros/ECTS.

Segona matrícula: 

1.Programa de ciències econòmiques i jurídiques: 28,67 euros/ECTS.
2.Programa d’humanitats i ciències socials: 28,67 euros/ECTS.
3.Programa de ciències experimentals i tecnologies: 28,67 euros/ECTS.

— o —

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 13818

Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de
les Illes Balears

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 56.1 de l’Estatut
d’autonomia i 11 d de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes
Balears, segons els quals el president nomena i separa els membres que han de
formar el Govern, i en consonància amb les previsions del Decret 9/2007, de 6
de juliol, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estruc-
tura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict el
següent
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DECRET

Article 1

Es nomenen membres del Govern de les Illes Balears, i assumeixen la titu-
laritat de les conselleries que se’ls assignen, les persones següents:

Hble. Sr. Albert Moragues Gomila, conseller de Presidència.
Hble. Sr. Carles Manera Erbina, conseller d’Economia, Hisenda i Innovació.
Hble. Sr. Francesc Buils i Huguet, conseller de Turisme.
Hble. Sr. Gabriel Vicens Mir, conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori.
Hble. Sra. Bàrbara Galmés Chicón, consellera d’Educació i Cultura.
Hble. Sr. Vicenç Thomàs Mulet, conseller de Salut i Consum.
Hble. Sr. Miquel Àngel Grimalt Vert, conseller de Medi Ambient.
Hble. Sra. Josefina Santiago Rodríguez, consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració.
Hble. Sr. Jaume Carbonero Malberti, conseller d’Habitatge i Obres Públiques.
Hble. Sra. Margarita Nájera Aranzábal, consellera de Treball i Formació.
Hble. Sra. Francesca Vives i Amer, consellera de Comerç, Indústria i Energia.
Hble. Sra. Mercè Amer Riera, consellera d’Agricultura i Pesca.
Hble. Sr. Mateu Cañellas Martorell, conseller d’Esports i Joventut.
Hble. Sra. María Ángeles Leciñena Esteban, consellera d’Interior.

Article 2

1. Es nomena portaveu del Govern l’Hble. Sra. Margarita Nájera
Aranzábal, consellera de Treball i Formació.

2. En els casos en què pertoqui la substitució d’aquest càrrec, ha d’exer-
cir les funcions de portaveu el conseller de Presidència.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’o-
posin al que estableix aquest Decret. 

Disposició final

Aquest Decret comença a vigir el mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

Palma, 6 de juliol de 2007

— o —

4.- Anuncis

CONSELLERIA DE TURISME
Num. 13419

Notificació de la Resolució d’arxiu de l’expedient 79/2004/B
relatiu a l’establiment de restauració denominat Adonde
Siempre, situat a la plaça Can Pere Ignasi, núm. 9, del terme
municipal de Campos

Davant la impossibilitat de notificar personalment la Resolució d’arxiu de
l’expedient 79/2004/B relatiu a l’establiment de restauració denominat Adonde
Siempre, situat a la plaça Can Pere Ignasi, núm. 9, del terme municipal de
Campos, i en aplicació del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, es notifica que amb data 7 de maig de 2007 es va dic-
tar la Resolució següent:

«Resolució d’arxiu de l’expedient referent a la sol·licitud d’inscripció en

Registre Insular de Mallorca d’Establiments d’Oferta Complementària de
Restauració i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes
Balears de l’establiment denominat Adonde Siempre

Com a conseqüència de la sol·licitud d’inscripció en el Registre Insular de
Mallorca d’Establiments d’Oferta Complementària de Restauració i General
d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears, presentada
per José Antonio Galloso Ferrera, en data 9 de juny de 2004, amb número de
registre d’entrada 4518, de l’establiment denominat Adonde Siempre, situat a la
plaça Can Pere Ignasi, 9, de Campos i  amb número d’expedient 79/2004/B;

Fets
Atès que es notificà mitjançant publicació al BOIB número 47 de data 29

de març de 2007, i mitjançant publicació edictal de l’ajuntament de Campos,
exposada des de dia 28 de març de 2007, fins a dia 17 d’abril de 2007, que dis-
posava d’un termini de 10 dies per completar correctament la documentació
necessària, de conformitat amb l’article 71.1 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, essent l’es-
mentada documentació la que s’assenyala a continuació:

- Certificat final d’obres del local i les instal·lacions, expedit per tècnic
competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en el qual consti que s’han
realitzat les obres d’acord amb els requisits mínims especificats en l’annex de
l’Ordre de 6 de juliol de 1992.

- Llibre d’inspecció.
- Pagament de taxes d’obertura.

Atès que l’esmentada documentació no ha estat presentada en el termini
establert i que cal dictar proposta de resolució d’arxiu de l’expedient esmentat;

Atesa la proposta interna del Servei d’Ordenació i Planificació Turística
de data 3 de maig de 2007;

Fonaments de dret
Atès el decret 54/2005, de 20 de maig, pel qual s’ordena i es regula l’o-

ferta de restauració a la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Decret
2/1992, de 16 de gener i l’Ordre del conseller de Turisme de 6 de juliol de 1992,
per la qual es desenvolupa el Decret 2/1992, de 16 de gener,  i la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener i la
Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent 

Resolució
Arxivar l’expedient número 79/2004/B, referent a la sol·licitud d’inscrip-

ció en el Registre Insular de Mallorca d’Establiments d’Oferta Complementària
de Restauració i General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les
Illes Balears  efectuada en data 9 de juny de 2004, per José Antonio Galloso
Ferrera, amb número de DNI 29761232Z, en relació amb l’establiment denomi-
nat Adonde Siempre. 

Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, la qual posa fi a la via administrativa, es podrà

interposar recurs potestatiu de reposició davant el director general d’Ordenació
i Planificació Turística en el termini d’un mes, comptador des del dia següent al
de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb el que
disposa l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener; o recurs contenciós administratiu, de con-
formitat amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos,
comptadors des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquesta reso-
lució, davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, sense
perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri oportú.»

El director general de Promoció Turística
Òrgan competent per dictar aquesta resolució, per Ordre del conseller de

Turisme de 16 d’abril de 2007, de delegació de competències en matèria d’or-
denació del turisme en el director general de Promoció Turística (BOIB núm.

57 de 17 d’abril de 2007)
Eduardo Gamero Mir

Palma, 26 de juny de 2007

— o —
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