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Presidència de la Generalitat
DECRET 49/2014, de 28 de març, del Consell, pel qual es
concedix, a títol pòstum, l’Alta Distinció de la Generalitat
a l’Excel·lentíssim Senyor Adolfo Suárez González, president del Govern d’Espanya i duc de Suárez. [2014/2745]

Presidencia de la Generalitat
DECRETO 49/2014, de 28 de marzo, del Consell, por el
que se concede, a título póstumo, la Alta Distinción de la
Generalitat al Excelentísimo Señor Adolfo Suárez González, presidente del Gobierno de España y duque de Suárez.
[2014/2745]

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.
L’Excel·lentíssim Senyor Adolfo Suárez González, difunt el passat
23 de març, ha sigut una figura clau en la transició política espanyola.
Com a president del Govern d’Espanya va impulsar la Llei per a la
Reforma Política i després de les primeres eleccions generals democràtiques, celebrades en 1977, va promoure l’elaboració i aprovació, en
referèndum, de la Constitució de 1978, una Constitució que, entre molts
altres mèrits, reconeix i propicia el dret a l’autonomia a la Comunitat
Valenciana.
Junt amb estos indubtables èxits polítics, la personalitat d’Adolfo
Suárez es va caracteritzar per la intel·ligència per a escoltar i construir
acords, pel coratge per a portar-los a terme, i per la serenitat amb què va
saber afrontar els moments més difícils i delicats de la recent història
d’Espanya.
La concessió de l’Alta Distinció reconeix el sacrifici personal i les
virtuts polítiques de l’Excel·lentíssim Senyor Adolfo Suárez González,
i estén l’agraïment a tots aquells que, junt amb ell, van fer possible la
transició espanyola a la democràcia.
Així doncs, considerant la seua extraordinària dedicació al servici dels interessos generals de la Comunitat Valenciana, a proposta del
president de la Generalitat i amb la deliberació prèvia del Consell, en la
reunió del dia 28 de març 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.
El Excelentísimo Señor Adolfo Suárez González, fallecido el pasado 23 de marzo, ha sido una figura clave en la transición política española.
Como presidente del Gobierno de España impulsó la Ley para la
Reforma Política y tras las primeras elecciones generales democráticas,
celebradas en 1977, promovió la elaboración y aprobación, en referéndum, de la Constitución de 1978, una Constitución que, entre muchos
otros méritos, reconoce y propicia el derecho a la autonomía a la Comunitat Valenciana.
Junto a estos indudables logros políticos, la personalidad de Adolfo
Suárez se caracterizó por la inteligencia para escuchar y construir acuerdos, por el coraje para llevarlos a término, y por la serenidad con las
que supo afrontar los momentos más difíciles y delicados de la reciente
historia de España.
La concesión de la Alta Distinción reconoce el sacrificio personal y
las virtudes políticas del Excelentísimo Señor Adolfo Suárez González,
extendiendo el agradecimiento a todos aquellos que, junto a él, hicieron
posible la transición española a la democracia.
Así pues, considerando su extraordinaria dedicación al servicio de
los intereses generales de la Comunitat Valenciana, a propuesta del president de la Generalitat y previa deliberación del Consell, en la reunión
del día 28 de marzo de 2014,

DECRETE

DECRETO

Article únic
Concedir, a títol pòstum, l’Alta Distinció de la Generalitat a
l’Excel·lentíssim Senyor Adolfo Suárez González, president del Govern
d’Espanya i duc de Suárez.

Artículo único
Conceder, a título póstumo, la Alta Distinción de la Generalitat al
Excelentísimo Señor Adolfo Suárez González, presidente del Gobierno
de España y duque de Suárez.

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICIÓN FINAL

Única
Este tindrà efectes des del mateix dia de la seua aprovació.
Valencia, 28 de març de 2014

Única
El presente decreto tendrá efectos desde el mismo día de su aprobación.
Valencia, 28 de marzo de 2014.

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

