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

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 13775

Decret 16/2012, de 19 de juny, del president de les Illes Balears,
de designació de substitut del president del Govern en el Patronat
de la Fundació Santuari de Lluc

El Govern de les Illes Balears és membre fundador inicial de la Fundació
Santuari de Lluc, d’acord amb els estatuts aprovats pel Consell de Govern mit-
jançant Acord de 3 de juny de 2005.

D’acord amb l’article 12.2 dels Estatuts de la Fundació Santuari de Lluc,
el seu Patronat està integrat per raó del càrrec, entre altres, pel president de les
Illes Balears i l’article 14.1 dels mateixos, disposa que el càrrec de vicepresident
del Patronat recau en el president del Govern de les Illes Balears o a qui corres-
pongui la substitució.

D’altra banda, el paràgraf segon de l’article 15.5 de la Llei 50/2002, de 26
de desembre, de fundacions, disposa que ‘pot actuar en nom de qui sigui nome-
nat per exercir la funció de patró per raó del càrrec que ocupi, la persona a qui
correspongui la seva substitució’.

Per diverses raons de funcionalitat operativa de la Fundació, resulta subs-
tituir el president del Govern de les Illes Balears en el Patronat de la Fundació.

Per això, dict el següent

DECRET

Primer

Designar el conseller de Presidència substitut del president de les Illes
Balears en el Patronat de la Fundació Santuari de Lluc.

Segon

Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 19 de juny de 2012

El president
José Ramón Bauzá Díaz

— o —

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

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 13825

Decret 17/2012, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el cessament i el nomenament d’un membre
del Govern de les Illes Balears

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 56.1 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears  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, dict el següent

DECRET

Primer

S’accepta la renúncia de la senyora Carmen Castro Gandasegui com a
consellera  de Salut, Família i Benestar Social, per tant, es disposa el seu cessa-
ment, i se li agraeixen els serveis prestats.

Segon

Es nomena el senyor Antoni Mesquida Ferrando conseller de Salut,
Família i Benestar Social.

Tercer

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

Palma, 6 de juliol de 2012

El president
José Ramón Bauzá Díaz

— o —

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

1.- Disposiciones generales

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS
Num. 13775

Decreto 16/2012, de 19 de junio, del Presidente de las Illes
Balears, de designación de sustituto del presidente del Gobierno
en el Patronato de la Fundación Santuario de Lluc

El Gobierno de las Illes Balears es miembro fundador inicial la Fundación
Santuario de Lluc, de acuerdo con los estatutos aprobados por el Consejo de
Gobierno mediante Acuerdo de 3 de junio de 2005.

De acuerdo con el artículo 12.2 de los Estatutos de la Fundación Santuario
de Lluc, su Patronato está integrado por razón del cargo, entre otros, por el pre-
sidente de las Illes Balears y el artículo 14.1 de los mismos, dispone que el cargo
de vicepresidente del Patronato recae en el presidente del Gobierno de las Illes
Balears oa quien corresponda la sustitución.

Por otra parte, el párrafo segundo del artículo 15.5 de la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones, dispone que ‘puede actuar en nombre de
quien fuera llamado a ejercer la función de patrono por razón del cargo que ocu-
pare, la persona a quien corresponda su sustitución ‘.

Por diversas razones de funcionalidad operativa de la Fundación, resulta
sustituir al presidente del Gobierno de las Illes Balears en el Patronato de la
Fundación.

Por ello, dicto el siguiente

DECRETO

Primero

Designar al consejero de Presidencia sustituto del presidente de las Illes
Balears en el Patronato de la Fundación Santuario de Lluc.

Segundo

Publicar este Decreto en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 19 de junio de 2012

El Presidente
José Ramón Bauzá Díaz

— o —
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