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DECRET 81/2019, de 21 de juny, del Consell, de cessa-
ment d’alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. 
[2019/6558]

DECRETO 81/2019, de 21 de junio, del Consell, de cese 
de altos cargos de la Administración de la Generalitat. 
[2019/6558]

En virtud de lo dispuesto en los artículos 17.a y 33.2 de la Ley 
5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, y previa 
deliberación del Consell, en la reunión de 21 de junio de 2019,

DISPONGO

El cese de los siguientes altos cargos de la Administración de la 
Generalitat, agradeciéndoles los servicios prestados:

– Jorge Iván Castañón Ortega, director general de Coordinación 
Institucional de la Vicepresidencia.

– Jaume Fullana Mestre, director general de Política Educativa.
– Josefina Bueno Alonso, directora general  de Universidad, Inves-

tigación y Ciencia.

Este decreto tendrá efectos desde el día de su publicación en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 21 de juny de 2019.

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

En virtut del que disposen els articles 17.a i 33.2 de la Llei 5/1983, 
de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i amb la deliberació 
prèvia del Consell, en la reunió de 21 juny de 2019,

DISPOSE

El cessament dels alts càrrecs següents de l’Administració de la 
Generalitat, agraint-los els serveis prestats:

– Jorge Iván Castañón Ortega, director general de Coordinació Ins-
titucional de la Vicepresidència.

– Jaume Fullana Mestre, director general de Política Educativa.
– Josefina Bueno Alonso, directora general d’Universitat, Investi-

gació i Ciència.

Aquest decret tindrà efectes des del dia de la publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 21 de juny de 2019.

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
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