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CONSELLERIA DE FOMENT

Núm. 8855
Decret47/1999, de 30 d’abril, pel qual es disposa el cessament a
petició pròpia del Sr. Bartolomé Abad Socías, com a director
general d’Arquitectura i Habitatge de la Conselleria de Foment.

L’article 18.2 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que és
competència del Govern nomenar i separar els càrrecs de la comunitat autònoma
de rang igual o superior a director general.

El Sr. Bartolomé Abad Socías ha presentat la dimissió com a director general
d’Arquitectura i Habitatge de la Conselleria de Foment.

Per tot això, a proposta del conseller de Foment, i havent-ho considerat el
Consell de Govern, en la sessió de 30 d’abril de 1999,

DECRET

Article únic.
Es disposa el cessament, a petició pròpia, del Sr. Bartolomé Abad Socías

com a director general d’Arquitectura i Habitatge de la Conselleria de Foment, i
se li agraeixen els serveis prestats.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor i tendrà efectes el dia 4 de maig de 1999.

Palma, 30 d’abril de 1999

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El conseller de Foment
  Joan Verger Pocoví

— o —-

Núm. 8856
Decret 48 /1999, de 30 d’abril, pel qual es disposa el cessament a
petició pròpia del Sr. Juan Antonio Ramonell Amengual, com a
director general d’Infrastructures de la Conselleria de Foment.

L’article 18.2 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que és
competència del Govern nomenar i separar els càrrecs de la comunitat autònoma
de rang igual o superior a director general.

El Sr. Juan Antonio Ramonell Amengual ha presentat la dimissió com a
director general d’Infrastructures de la Conselleria de Foment.

Per tot això, a proposta del conseller de Foment, i havent-ho considerat el
Consell de Govern, en la sessió de 30 d’abril de 1999,

DECRET

Article únic.
Es disposa el cessament, a petició pròpia, del Sr. Juan Antonio Ramonell

Amengual, com a director general d’Infrastructures de la Conselleria de Foment,
i se li agraeixen els serveis prestats.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor i tendrà efectes el dia 4 de maig de 1999.

Palma, 30 d’abril de 1999

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El Conseller de Foment
   Joan Verger Pocoví

— o —-

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL

Núm. 8857
Decret 49 /1999, de 30 d’abril, pel qual es disposa el cessament a

petició pròpia del Sr. Cristobal Huguet Sintes, com a director
general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Conselleria de
Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral.

L’article 18.2 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que és
competència del Govern nomenar i separar els càrrecs de la comunitat autònoma
de rang igual o superior a director general.

El Sr. Cristobal Huguet Sintes ha presentat la dimissió com a director
general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient
Ordenació del Territori i Litoral.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral, i havent-ho considerat el Consell de Govern, en la sessió de 30
d’abril de 1999,

DECRET

Article únic.
Es disposa el cessament, a petició pròpia, del Sr. Cristobal Huguet Sintes

com a director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Conselleria de
Medi Ambient Ordenació del Territori i Litoral, i se li agraeixen els serveis
prestats.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor i tendrà efectes el dia 4 de maig de 1999.

Palma, 30 d’abril de 1999

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El Conseller de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral
             Miguel Ramis Socias

— o —-

CONSELLERIA D’AGRICULTURA,  COMERÇ I INDÚSTRIA

Núm. 8859
Decret50/1999, de 30 d’abril, pel qual es disposa el cessament a
petició pròpia del Sr. Juan Manuel Lafuente Mir, com a director
general de Comerç de la Conselleria d’ Agricultura, Comerç i
Indústria.

L’article 18.2 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que és
competència del Govern nomenar i separar els càrrecs de la comunitat autònoma
de rang igual o superior a director general.

El Sr. Juan Manuel Lafuente Mir ha presentat la dimissió com a director
general de Comerç de la Conselleria d’ Agricultura, Comerç i Indústria.

Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, i
havent-ho considerat el Consell de Govern, en la sessió de 30 d’abril de 1999,

DECRET

Article únic.
Es disposa el cessament, a petició pròpia, del Sr. Juan Manuel Lafuente Mir

com a director general de Comerç de la Conselleria d’ Agricultura, Comerç i
Indústria., i se li agraeixen els serveis prestats.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor i tendrà efectes el dia 4 de maig de 1999.

Palma, 30 d’abril de 1999

EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

El conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria
                       Josep Juan Cardona

— o —-


