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DECRET 173/2014, de 3 d’octubre, del Consell, pel qual
es concedix l’Alta Distinció de la Generalitat a Sa Majestat el Rei d’Espanya, Felipe VI. [2014/9176]

DECRETO 173/2014, de 3 de octubre, del Consell, por el
que se concede la Alta Distinción de la Generalitat a Su
Majestad el Rey de España, Don Felipe VI. [2014/9176]

El Consell, per mitjà del 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 servici dels interessos generals i peculiars
de la Comunitat Valenciana.
En reconeixement als mencionats valors, el Consell ha acordat concedir l’Alta Distinció de la Generalitat al Rei d’Espanya, Felipe VI.
El 18 de juny de 2014 el rei Juan Carlos va posar fi a 39 anys de
regnat amb la sanció i promulgació de la Llei d’Abdicació en la persona
del seu fill, que va ser proclamat Rei d’Espanya el 19 de juny. En el seu
discurs davant de les Corts Generals, Felipe VI es va comprometre amb
tots els espanyols a preservar el patrimoni col·lectiu dels drets i de les
llibertats, a treballar amb voluntat integradora, i a donar exemple de
transparència, honestedat i virtut cívica, i revalidava així la confiança
depositada pels espanyols en la institució monàrquica amb l’aprovació
de la Constitució de 1978.
Així doncs, en reconeixement a la seua vocació de servici i al compromís assumit per a contribuir a un espai de convivència renovat, responsable i solidari, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió
del dia 3 d’octubre de 2014,

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 Rey de España, Felipe VI.
El 18 de junio de 2014 el Rey Juan Carlos puso fin a 39 años de
reinado con la sanción y promulgación de la Ley de Abdicación en la
persona de su hijo, que fue proclamado Rey de España el 19 de junio.
En su discurso ante las Cortes Generales, Felipe VI se comprometió
con todos los españoles a preservar el patrimonio colectivo de derechos
y libertades, a trabajar con voluntad integradora, y a dar ejemplo de
transparencia, honestidad y virtud cívica, revalidando así la confianza
depositada por los españoles en la institución monárquica con la aprobación de la Constitución de 1978.
Así pues, en reconocimiento a su vocación de servicio y al compromiso asumido para contribuir a un espacio de convivencia renovado,
responsable y solidario, previa deliberación del Consell, en la reunión
del día 3 de octubre de 2014,
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DECRETO

Concedir l’Alta Distinció de la Generalitat a Sa Majestat el Rei
d’Espanya, Felipe VI.

Conceder la Alta Distinción de la Generalitat a Su Majestad el Rey
de España, Don Felipe VI.
Valencia, 3 de octubre de 2014

València, 3 d’octubre de 2014
El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

