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III. CONVENIS I ACTES

III. CONVENIOS Y ACTOS

g) ALTRES ASSUMPTES

g) OTROS ASUNTOS

DECRET 138/2006, de 6 d’octubre, del Consell, pel qual
concedix l’Alta Distinció de la Generalitat al senyor Juan
Roig Alfonso. [2006/11535]

DECRETO 138/2006, de 6 de octubre, del Consell, por
el que concede la Alta Distinción de la Generalitat a don
Juan Roig Alfonso. [2006/11535]

El Consell, mitjançant el Decret 28/1986, de 10 de març, modificat pel Decret 177/2003, de 12 de setembre, va crear l’Alta Distinció
de la Generalitat per premiar les persones físiques o jurídiques que
s’hagen distingit en la seua activitat al servici dels interessos generals
i peculiars de la Comunitat Valenciana.
Juan Roig Alfonso és llicenciat en Ciències Econòmiques, president d’Honor de l’Associació Espanyola de Codificació Comercial,
president nacional de l’Institut de l’Empresa Familiar, vicepresident
de l’Associació Espanyola d’Autoserveis i Supermercats, vicepresident de l’Escola de Direcció d’Empreses del Mediterrani, però sobretot és empresari.
Un empresari que va transformar l’empresa familiar Cárnicas
Roig en el primer grup de distribució alimentària d’Espanya, Mercadona, que en l’actualitat està implantada en 46 províncies espanyoles,
compta amb més de 1.000 establiments i 54.000 empleats fixos,
l’empresa amb més gran nombre d’empleats de la Comunitat Valenciana.

El Consell, mediante el Decreto 28/1986, de 10 de marzo, modificado por el Decreto 177/2003, de 12 de septiembre, creó la Alta
Distinción de la Generalitat para premiar a las personas físicas o jurídicas que se hayan distinguido en su actividad al servicio de los intereses generales y peculiares de la Comunitat Valenciana.
Juan Roig Alfonso es licenciado en Ciencias Económicas, Presidente de Honor de la Asociación Española de Codificación Comercial,
presidente Nacional del Instituto de la Empresa Familiar, vicepresidente de la Asociación Española de Autoservicios y Supermercados,
vicepresidente de la Escuela de Dirección de Empresas del Mediterráneo, pero sobre todo es empresario.
Un empresario que transformó la empresa familiar Cárnicas Roig
en el primer grupo de distribución alimentaria de España, Mercadona, que en la actualidad está implantada en 46 provincias españolas,
cuenta con más de 1.000 establecimientos y 54.000 empleados fijos,
la empresa con mayor número de empleados de la Comunitat Valenciana.
La clave del éxito empresarial, que ha permitido que Mercadona
facturase 10.338 millones de euros el año pasado, es la decidida apuesta personal de Juan Roig: el cliente es lo primero y la implantación del
sistema de calidad total.
La brillante trayectoria empresarial de Juan Roig no sólo la avalan los números y los balances sino que, además, la engrandece su
preocupación por los aspectos sociales de sus empleados a quienes
ha procurado empleo estable, ha creado guarderías en los centros de
distribución y facilita la conciliación de la vida laboral y familiar.
Por su dilatada y exitosa trayectoria empresarial que ha contribuido a la generación de riqueza y bienestar en la Comunitat Valenciana, a propuesta del president de la Generalitat, y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 6 de octubre de 2006,

La clau de l’èxit empresarial, que ha permés que Mercadona facturara 10.338 milions d’euros l’any passat, és la decidida aposta personal de Juan Roig: el client és el primer i la implantació del sistema
de qualitat total.
La brillant trajectòria empresarial de Juan Roig no sols l’avalen els
números i els balanços sinó que, a més, l’engrandeix la seua preocupació pels aspectes socials dels seus empleats als qui ha procurat ocupació estable, ha creat guarderies en els centres de distribució i facilita la conciliació de la vida laboral i familiar.
Per la seua dilatada i reeixida trajectòria empresarial que ha contribuït a la generació de riquesa i benestar en la Comunitat Valenciana, a proposta del president de la Generalitat, i amb la deliberació
prèvia del Consell, en la reunió del dia 6 d’octubre de 2006,
DECRETE
Article únic
Concedir l’Alta Distinció de la Generalitat al senyor Juan Roig
Alfonso.
València, 6 d’octubre de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

DECRETO
Artículo único
Conceder la Alta Distinción de la Generalitat a don Juan Roig
Alfonso.
Valencia, 6 de octubre de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

