
fer per mitjà de la interconnexió amb el seu servei d’informació.

Article 9
Usuaris autoritzats per a la gestió del perfil de contractant

1. Únicament té accés a la gestió del contingut del perfil de contractant el
personal al servei de l’òrgan de contractació respectiu que disposi de l’autorit-
zació expressa de la persona titular de la Secretaria de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
amb la sol·licitud prèvia d’alta de les persones titulars dels òrgans a què es refe-
reix l’article 8.1.

2. En tot cas, les persones titulars dels òrgans a què es refereix l’article 8.1
han de comunicar a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears el cessament o l’alteració en les fun-
cions del personal autoritzat, a l’efecte de donar-lo de baixa com a usuari auto-
ritzat.

No obstant això, en el cas que no es produeixi aquesta comunicació i la
persona titular de la Secretaria de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa en tengui coneixement, pot, d’ofici, com a administradora de l’a-
plicació informàtica per al funcionament de la Plataforma de Contractació,
donar-ne de baixa els usuaris afectats, amb la finalitat d’evitar que les persones
que no estan destinades a l’òrgan de contractació o a aquestes funcions puguin
accedir a la gestió del perfil de contractant.

Disposició final primera
Habilitació normativa

Es faculta el conseller d’Administracions Públiques perquè dicti les dis-
posicions necessàries per desplegar aquest Decret. 

Disposició final segona
Entrada en vigor

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

Palma, 29 de juny de 2012

El president
José Ramón Bauzá Díaz

El conseller d’Administracions Públiques
José Simón Gornés Hachero

— o —

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

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS

Num. 13844
Acord del Consell de Govern de 6 de juliol de 2012 pel qual es
nomenen el president i el vicepresident del Consell Escolar de les
Illes Balears

Mitjançant l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 29
de juny de 2012 s’han nomenat els membres del Consell Escolar de les Illes
Balears (CEIB), amb l’estructura resultant de la modificació establerta en la dis-
posició final segona del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en
matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sec-
tor públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques.

L’article 9.3 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, estableix
que el president i el vicepresident del CEIB han de ser nomenats pel Consell de
Govern, a proposta del conseller competent en matèria d’educació, entre els
membres d’aquest òrgan consultiu.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, en la sessió de dia 6 de juliol de 2012 adoptà, entre d’al-

tres, l’Acord següent:

‘Primer. Nomenar president del Consell Escolar de les Illes Balears el
senyor Jordi Llabrés Palmer.

Segon. Nomenar vicepresident del Consell Escolar de les Illes Balears el
senyor Gabriel Timoner Sampol.

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’

Palma, 6 de juliol de 2012

El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

— o —

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL

Num. 13473
Resolució del Director Gerent sector ponent, de 2 de juliol de
2012 per la qual es resol, pel procediment de lliure designació, el
lloc de treball de subdirector/subdirectora d’ infermeria d’aten-
ció primària sector ponent, amb contracte d’alta adreça, regulat
pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el qual
disposa la resolució del Director Gerent Sector Ponent, d’1 de juny de 2012, per
la qual es convoca la provisió d’un lloc de treball de Sotsdirector/a d’ Infermeria
d’Atenció Primària Sector Ponent, amb contracte d’alta adreça, dicto el següent:

Resolució 

Adjudicar el lloc de treball convocat al següent aspirant:

- Dº Jaime JanerMateu DNI: 42942524Y

Interposició de recursos 

Contra aquesta resolució -que esgota la via administrativa- pot interposar-
se un recurs de reposició davant l’òrgan que la dicta, en el termini d’un mes a
explicar des de l’endemà a la data de publicació de la resolució, d’acord amb els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació amb
l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar-se directament un recurs contenciós-administratiu
davant els jutjats del contenciós-administratiu de Palma en el termini de dos
mesos a explicar des de l’endemà a la data de publicació de la resolució, d’acord
amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciós-administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que
es consideri procedent interposar.

Palma, 2 de juliol de 2012

Director Gerent sector ponent
Juan Sanz Guijarro

Carmen Castro Gandasegui
P.D. Consellera de Salut i Consum (RD. 31/07/2007)

— o —

Num. 13474
Resolució del Director Gerent sector ponent, de 2 de juliol de
2012 per la qual es resol, pel procediment de lliure designació, el
lloc de treball de subdirector/subdirectora Mèdic d’atenció pri-
mària sector ponent, amb contracte d’alta adreça, regulat pel
Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

Una vegada analitzades les sol·licituds presentades i d’acord amb el qual
disposa la resolució del Director Gerent Sector Ponent, d’1 de juny de 2012, per
la qual es convoca la provisió d’un lloc de treball de Sotsdirector/a de Metge
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