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DECRET 147/2020, de 2 d’octubre, del Consell, de nome-
nament de personal directiu de l’Entitat Pública d’Habi-
tatge i Sol (EVha). [2020/8120]

DECRETO 147/2020, de 2 de octubre, del Consell, de 
nombramiento de personal directivo de la Entitat Pública 
d’Habitatge i Sol (EVha). [2020/8120]

De acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley 9/2019, 
de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión 
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat; con el 
artículo 2 del Decreto 95/2016, de 29 de julio, de Consell, de regula-
ción, limitación y transparencia del régimen del personal directivo del 
sector público instrumental de la Generalitat; y con el artículo 28.b de 
la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, a 
propuesta del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arqui-
tectura Bioclimática, previa deliberación del Consell, en la reunión de 
2 de octubre de 2020,

DISPONGO

Nombrar a Julià Álvaro Prat personal directivo de l’Entitat Pública 
d’Habitatge i Sol (EVha).

Ayora, 2 de octubre de 2020

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

El vicepresidente segundo
y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimàtica
RUBEN MARTÍNEZ DALMAU

D’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 9/2019, de 
23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió admi-
nistrativa i financera i d’organització de la Generalitat; amb l’article 2 
del Decret 95/2016, de 29 de juliol, de Consell, de regulació, limitació 
i transparència del règim del personal directiu del sector públic instru-
mental de la Generalitat, i amb l’article 28.b 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, prèvia deli-
beració del Consell, en la reunió de 2 d’octubre de 2020,

DISPOSE

Nomenar Julià Álvaro Prat personal directiu de l’Entitat Pública 
d’Habitatge i Sol (EVha).

Ayora, 2 d’octubre de 2020

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

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