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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

11398

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de novembre de 2018 per la qual s’ordena la
publicació del nomenament de personal eventual de la Conselleria de d’Educació i Universitat

L’article 20 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que és personal
eventual el que, en virtut d’un nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d’assessorament
especial de la Presidència o dels consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera; i que el president o la presidenta
i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement el seu personal eventual, així com que els nomenaments i els cessaments s’han
de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Mitjançant el Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, es va nomenar el conseller d’Educació i Universitat (BOIB
núm. 97, de 2 de juliol de 2015).
Per altra banda, en data 2 de novembre de 2018 es va dictar una resolució de nomenament de personal eventual d’aquesta Conselleria
D’acord amb tot l’exposat dict la següent:
RESOLUCIÓ
1. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el nomenament del senyor Miguel Romero Cádiz com a personal eventual de la
Conselleria de d’Educació i Universitat, per ocupar el lloc de feina de cap de Gabinet d’aquesta Conselleria.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/138/1020743

2. Disposar que aquest nomenament té efectes des del dia 5 de novembre de 2018.

Palma, 2 de novembre de 2018
El conseller de d’Educació i Universitat
Martí March i Cerdà
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