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DECRET 162/2009, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual
concedeix l’Alta Distinció de la Generalitat a l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de València. [2009/11471]

DECRETO 162/2009, de 8 de octubre, del Consell, por el
que concede la Alta Distinción de la Generalitat al Ilustre
Colegio de Abogados de Valencia. [2009/11471]

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 a premiar les persones físiques o jurídiques que
s’hagen distingit en la seua activitat al servei dels interessos generals i
peculiars de la Comunitat Valenciana.
En reconeixement als dits valors, el Consell ha acordat concedir
l’Alta Distinció de la Generalitat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
València.
La Junta convocada en data 16 de juliol de 1755, a fi de nomenar
una comissió de lletrats per a redactar unes ordenances o estatuts per
al govern del futur col·legi, constituiria el primer pas per a la fundació
de la institució, que enguany compleix el seu 250 aniversari.

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.
En reconocimiento a dichos valores, el Consell ha acordado conceder la Alta Distinción de la Generalitat al Ilustre Colegio de Abogados
de Valencia.
La Junta convocada en fecha 16 de julio de 1755, con el fin de
nombrar una comisión de letrados para redactar unas ordenanzas o
estatutos para el gobierno del futuro colegio, constituiría el primer
paso para la fundación de la institución, que este año cumple su 250
aniversario.
Desde esa fecha hasta la actualidad, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia ha trabajado intensamente en la formación de los
abogados, para que todos los ciudadanos gocen de unos servicios de
asistencia jurídica con la calidad que se merecen.
Asimismo, durante todos esos años, los abogados valencianos
han estado al lado de los colectivos más desfavorecidos prestando su
asistencia jurídica mediante lo que se conocía como «abogados de
pobres», antecedente histórico del actual turno de oficio.
Hoy, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia cuenta con turnos
de oficio especializados en colectivos vulnerables (violencia doméstica, menores, extranjeros) y destina el 1% de su presupuesto anual a
acciones de cooperación con el Tercer Mundo.
Así pues, en reconocimiento a su labor profesional al servicio de
la justicia y de la ciudadanía, previa deliberación del Consell, en la
reunión del día 8 de octubre de 2009,

Des d’eixa data fins a l’actualitat, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de València ha treballat intensament en la formació dels advocats, perquè tots els ciutadans gaudisquen d’uns serveis d’assistència jurídica
amb la qualitat que es mereixen.
Així mateix, durant tots eixos anys, els advocats valencians han
estat al costat dels col·lectius més desfavorits prestant la seua assistència jurídica mitjançant el que es coneixia com a «advocats de pobres»,
antecedent històric de l’actual torn d’ofici.
Hui, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València disposa de torns
d’ofici especialitzats en col·lectius vulnerables (violència domèstica,
menors, estrangers) i destina l’1% del seu pressupost anual a accions
de cooperació amb el Tercer Món.
Així, doncs, en reconeixement a la seua labor professional al servei de la justícia i de la ciutadania, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 8 d’octubre de 2009,

DECRETO

DECRETE
Concedir l’Alta Distinció de la Generalitat a l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de València.

Conceder la Alta Distinción de la Generalitat al Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia.
Valencia, 8 de octubre de 2009

València, 8 d’octubre de 2009
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

