
Vicepresidència Segona 
i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Vicepresidencia Segunda 
y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

DECRET 261/2019, de 13 de desembre, del Consell, pel 
qual es disposa el cessament de Lorena Sanz Aleixandre 
com a directora general d’Emergència Habitacional, 
Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i 
Segregació Urbana. [2019/12162]

DECRETO 261/2019, de 13 de diciembre, del Consell, por 
el que se dispone el cese de Lorena Sanz Aleixandre como 
directora general de Emergencia Habitacional, Función 
Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segre-
gación Urbana. [2019/12162]

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, a propues-
ta del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática, previa deliberación del Consell, en la reunión de 13 de 
diciembre de 2019,

DISPONGO

El cese de Lorena Sanz Aleixandre como directora general de Emer-
gencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del 
Hábitat y Segregación Urbana, agradeciéndole los servicios prestados.

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

València, 13 de diciembre de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El vicepresidente segundo y conseller 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática,
RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

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, a proposta del vice-
president segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i 
amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 13 de desembre 
de 2019,

DISPOSE

El cessament de Lorena Sanz Aleixandre com a directora general 
d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i Observatori 
de l’Hàbitat i Segregació Urbana, agraint-li els serveis prestats.

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

València, 13 de desembre de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El vicepresident segon i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,
RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU
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