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Num. 72 EXT.

Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 9474
Decret 12/2004, de 21 de maig, del president de les Illes Balears,
pel qual es disposa el cessament del senyor Guillermo de Olives
Olivares en les funcions de conseller de Treball i Formació.
De conformitat amb el que disposa l’article 31.1 de l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears i l’article 11.d) de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern
de les Illes Balears, sobre nomenament i cessament dels membres del Govern,
dict el següent
DECRET

21-05-2004

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 9471
Decret 45/2004, de 21 de maig, pel qual es cessa el Sr. Cristóbal
Huguet Sintes com a director general de Ports
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, disposa que “Els
directors generals es nomenen i separen per decret del Govern de les Illes
Balears, a proposta del titular de la conselleria”.
Per això, a proposta de la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 21 de
maig de 2004,
DECRET
Article únic.
Es cessa el Sr. Cristóbal Huguet Sintes com a director general de Ports, tot
agraint-li els serveis prestats.
Disposició final.

Article únic
Es disposa el cessament en les funcions de conseller de Treball i Formació
del senyor Guillermo de Olives Olivares, tot agraint-li els serveis prestats.

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 21 de maig de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

La consellera d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports
Margarita Cabrer González

Palma, 21 de maig de 2004
El president,
Jaume Matas i Palou

—o—
Num. 9476
Decret 13/2004, de 21 de maig, del president de les Illes Balears,
pel qual es nomena el senyor Cristóbal Huguet Sintes conseller
de Treball i Formació.

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
2.- Autoridades y personal (nombramientos, situaciones e incidencias)
PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS

De conformitat amb el que disposa l’article 31.1 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i l’article 11.d) de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, sobre nomenament i cessament dels membres del Govern, dict el següent

Num. 9474
Decreto 12/2004, de 21 de mayo, del Presidente de las Illes
Balears, por el que se dispone el cese del señor Guillermo de
Olives Olivares en las funciones de consejero de Trabajo y
Formación.

DECRET

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears y en el artículo 11.d) de la Ley 4/2001, de 14 de
marzo, del Gobierno de las Illes Balears, sobre nombramiento y cese de los
miembros del Gobierno, dicto el siguiente

Es nomena el senyor Cristóbal Huguet Sintes conseller de Treball i
Formació del Govern de les Illes Balears.

DECRETO

Article únic

Artículo único
Disposició final

Se dispone el cese en las funciones de consejero de Trabajo y Formación
del señor Guillermo de Olives Olivares, agradeciéndole los servicios prestados.

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Disposición final

Palma, 21 de maig de 2004

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El president,
Jaume Matas i Palou

Palma, 21 de mayo de 2004

—o—

El presidente,
Jaume Matas i Palou

—o—

