
Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge
 i Arquitectura Bioclimàtica

Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática

DECRET 106/2019, de 28 de juny, del Consell, pel qual es 
nomena la persona titular de la Sotssecretaria de la Vice-
presidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectu-
ra Bioclimàtica. [2019/7141]

DECRETO 106/2019, de 28 de junio, del Consell, por el 
que se nombra la persona titular de la Subsecretaría de 
la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática [2019/7141]

 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17.a, 28.b, i 33.2 de la 
Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a pro-
puesta del vicepresidente segundo y conseller de Vivenda y Arquitectura 
Bioclimática, y previa deliberación del Consell, en la reunión de 28 de 
junio de 2019,

DECRETO

El nombramiento de María Blanca Jiménez Garrido, como sub-
secretaria de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática.

El presente decreto producirá efectos desde el día siguiente al de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 28 de junio de 2019

El President de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

 D’acord amb el que disposen els articles 17.a, 28.b i 33.2 de la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del 
vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, 
i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 28 de juny de 
2019,

DECRETE

El nomenament de María Blanca Jiménez Garrido, com a sotsse-
cretària de la Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arqui-
tectura Bioclimàtica.

Aquest decret tindrà efectes des de l’endemà de la publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 28 de juny de 2019

El President de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
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