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Palma, 20 de juliol de 2007
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

21-07-2007

Sr. Josep Serra Colomar, director general d’Innovació i Formació del
Professorat.
Sra. Margalida Tous Ferrer, directora general de Política Lingüística.
Sra. Francesca Garcías Gomila, directora general d’Universitat.
Sr. Miquel Mestre Morey, director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent.
Sr. Pere Joan Martorell Castelló, director general de Cultura.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 14713
Decret 90/2007, de 20 de juliol, pel qual es nomenen alts càrrecs
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
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.
Per tot això, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 20 de juliol de 2007,
s’aprova el següent
DECRET
Article únic
Es nomenen els alts càrrecs de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació següents:
- Sr. Antoni Manchado Lozano, director general de Tecnologia i
Comunicacions.
- Sr. Pere Antoni Oliver Reus, director general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

Palma, 20 de juliol de 2007
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
Num. 14710
Decret 92/2007, de 20 de juliol, pel qual es nomenen els delegats
territorials d’Educació a Menorca i a Eivissa i Formentera.
Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposen 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.
Per això, a proposta de la consellera d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 20 de juliol de 2007, s’aprova el
següent
DECRET
Article únic

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de juliol de 2007
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina

—o—

Es nomenen els delegats territorials d’Educació següents:
Sr. Joan Coll Pons, delegat territorial d’Educació a Menorca.
Sra. Margalida Marí Tur, delegada territorial d’Educació a Eivissa i
Formentera.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de juliol de 2007
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 14705
Decret 91/2007, de 20 de juliol, pel qual es nomenen els alts
càrrecs de la Conselleria d’Educació i Cultura
D’acord amb el que disposen els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de
14 de març, del Govern de les Illes Balears, i l’article 15 de la Llei de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 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.
Per això, a proposta de la consellera d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 20 de juliol de 2007, s’aprova el següent
DECRET
Article únic
Es nomenen els alts càrrecs de la Conselleria d’Educació i Cultura
següents:

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 14709
Decret 93/2007, de 20 de juliol, pel qual es nomena el senyor
Diego González Carrasco director general de Consum
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.
Per tot això, a proposta del conseller de Salut i Consum, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 20 de juliol de 2007, s’aprova el
següent
DECRET

