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

CONSELLERIA DE TURISME
Num. 2450

Decret 11/2010, de 5 de febrer, pel qual es disposa el cessament
del director general de Promoció Turística de la Conselleria de
Turisme

Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposen, respectivament, que és competència del Govern el
nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i dels consellers elevar-ne la proposta.

En aquest mateix sentit, l’article 15.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
estableix que els directors generals es nomenen i se separen per decret del
Govern de les Illes Balears, a proposta del titular de la conselleria.

Per tot això, a proposta del conseller de Turisme, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió de 5 de febrer de 2010, 

DECRET

Primer

Es disposa el cessament del senyor Joan Sastre Barceló com a director
general de Promoció Turística de la Conselleria de Turisme.

Segon

Aquest Decret s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
tindrà efectes a partir del mateix dia de la seva publicació.

Palma, 5 de febrer de 2010

El president
Francesc Antich Oliver

El conseller de Turisme
Miquel Ferrer Viver

— o —

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 2452

Decret 12/2010, de 5 de febrer, pel qual es disposa el cessament
del director general de Qualitat Ambiental de la Conselleria de
Medi Ambient

Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposen, respectivament, que és competència del Govern el
nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i dels consellers elevar-ne la proposta.

En aquest mateix sentit, l’article 15.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
estableix que els directors generals es nomenen i se separen per decret del
Govern de les Illes Balears, a proposta del titular de la conselleria.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, i havent-ho con-
siderat el Consell de Govern en la sessió de 5 de febrer de 2010, 

DECRET

Primer

Es disposa el cessament del senyor Antoni Oliver Ensenyat com a direc-
tor general de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient.

Segon

Aquest Decret s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i
tindrà efectes a partir del mateix dia que es publiqui.

Palma, 5 de febrer de 2010

El president
Francesc Antich i Oliver

El conseller de Medi Ambient
Miquel Àngel Grimalt i Vert

— o —

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 2453

Decret 2/2010, de 5 de febrer, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el cessament de tres 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, dict el següent

DECRET

Primer

Es disposa el cessament com a membres del Govern de les Illes Balears
de les persones següents, tot agraint-los els serveis prestats:

— Sr. Miquel Ferrer Viver
— Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert
— Sr. Mateu Cañellas Martorell

Segon

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

Palma, 5 de febrer de 2010

El president
Francesc Antich i Oliver

— o —

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

1.- Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE TURISMO
Num. 2450

Decreto 11/2010, de 5 de febrero, por el cual se dispone el cese
del director general de Promoción Turística de la Consejería de
Turismo

Los artículos 19.12 i 33.5 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno
de las Islas Baleares, disponen, respectivamente, que es competencia del
Gobierno el nombramiento y la separación de los altos cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma y de los consejeros elevar la pro-
puesta.

En este mismo sentido, el artículo 15.2 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo,
de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, establece que los directores generales se nombran y se separan
por decreto del Gobierno de las Islas Baleares, a propuesta del titular de la con-
sejería.
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