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Conselleria de Presidència
DECRET 103/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual es
concedix la Gran Creu i la Placa de l’Orde de Jaume I el
Conqueridor a les persones físiques, jurídiques, col·lectius
i entitats distingits amb l’Alta Distinció de la Generalitat.
[2008/8749]

Per mitjà del Decret 12/2008, d’1 de febrer, del Consell, es constituïx l’Orde de Jaume I el Conqueridor, per a distingir aquelles persones físiques o jurídiques que, pels seus mèrits, hagen destacat en els
àmbits cultural, professional, econòmic, cívic o social, o pels seus servicis al desenvolupament i progrés de la Comunitat Valenciana, a la
recuperació i dignificació de la seua cultura, identitat i símbols, i a la
difusió dels valors autòctons del poble valencià.
En la disposició addicional primera de l’esmentat decret s’establix
que a les persones físiques que hagen sigut distingides amb l’Alta Distinció de la Generalitat se’ls farà lliurament de la Gran Creu de l’Orde
de Jaume I el Conqueridor.
Així mateix, es preveu el lliurament de la Placa de l’esmentat Orde
a les persones jurídiques, entitats i col·lectius que hagen sigut distingits amb l’Alta Distinció de la Generalitat.
En el present decret es pretén dur a terme la previsió prevista en la
mencionada disposició. A estos efectes, es concedixen la Gran Creu i,
si és el cas, la Placa de l’Orde a les persones físiques, jurídiques, collectius i entitats que hagen sigut distingits en anys anteriors amb l’Alta
Distinció de la Generalitat.
No obstant això, en l’article 1 s’ha volgut singularitzar la concessió de la Gran Creu en la persona de Sa Majestat Joan Carles I, Rei
d’Espanya, atenent la seua consideració de cap de l’Estat i els alts servicis que Sa Majestat ha prestat a Espanya des que s’ha instaurat la
democràcia.
Per tot això, a proposta del president de la Generalitat i amb la
deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 11 de juliol de
2008,
DECRETE

Conselleria de Presidencia
DECRETO 103/2008, de 11 de julio, del Consell, por el
que se concede la Gran Cruz y la Placa de la Orden de
Jaume I el Conqueridor a las personas físicas, jurídicas,
colectivos y entidades distinguidos con la Alta Distinción
de la Generalitat. [2008/8749]
Por el Decreto 12/2008, de 1 de febrero, del Consell, se constituyó la Orden de Jaume I el Conqueridor, para distinguir a aquellas
personas físicas o jurídicas que, por sus méritos, se hayan destacado
en los ámbitos cultural, profesional, económico, cívico o social, o por
sus servicios al desarrollo y progreso de la Comunitat Valenciana, a la
recuperación y dignificación de su cultura, identidad y símbolos, y a la
difusión de los valores autóctonos del pueblo valenciano.
En la disposición adicional primera del citado Decreto se establece que a las personas físicas que hayan sido distinguidas con la Alta
Distinción de la Generalitat se les hará entrega de la Gran Cruz de la
Orden de Jaume I el Conqueridor.
Asimismo, se contempla la entrega de la Placa de la citada Orden
a las personas jurídicas, entidades y colectivos que hayan sido distinguidos con la Alta Distinción de la Generalitat.
En el presente Decreto se pretende llevar a cabo la previsión contemplada en la mencionada disposición. A dichos efectos, se conceden
la Gran Cruz y, en su caso, la Placa de la Orden a las personas físicas, jurídicas, colectivos y entidades que han sido distinguidos en años
anteriores con la Alta Distinción de la Generalitat.
No obstante, en el artículo 1 se ha querido singularizar la concesión de la Gran Cruz en la persona de Su Majestad Don Juan Carlos I,
Rey de España, atendiendo a su consideración de Jefe del Estado y a
los altos servicios que Su Majestad ha prestado a España desde que se
ha instaurado la democracia.
Por todo ello, a propuesta del president de la Generalitat y previa
deliberación del Consell, en la reunión del día 11 de julio de 2008,
DECRETO

Article 1
Concedir la Gran Creu de l’Orde de Jaume I el Conqueridor a Sa
Majestat Joan Carles I, Rei d’Espanya.

Artículo 1
Conceder la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor a
Su Majestad Don Juan Carlos I, Rey de España.

Article 2
Concedir la Gran Creu de l’Orde de Jaume I el Conqueridor a les
següents persones distingides amb l’Alta Distinció de la Generalitat:

Artículo 2
Conceder la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor a
las siguientes personas distinguidas con la Alta Distinción de la Generalitat:
– Excelentísimo Sr. D. José Luis Albiñana Olmos.
– Excelentísimo Sr. D. Enrique Monsonís Domingo.
– Molt Honorable Sr. Joan Lerma i Blasco.
– Molt Honorable Sr. D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro.
– Molt Honorable Sr. D. José Luis Olivas Martínez.
– Excelentísimo Sr. D. Luis García Berlanga.
– Excelentísimo Sr. D. José María López Piñero.
– Excelentísimo Sr. D. Antonio Gutiérrez Vergara.
– Excelentísimo Sr. D. Enrique Ponce Martínez.
– Excelentísimo Sr. D. José Mir Pallardó.
– Excelentísimo Sr. D. Santiago Calatrava Valls.
– Excelentísimo Sr. Pere Maria Orts i Bosch.
– Excelentísimo Sr. D. Juan Roig Alfonso.
– Excelentísimo Sr. D. Santiago Grisolía García.

– Excel·lentíssim Sr. José Luis Albiñana Olmos.
– Excel·lentíssim Sr. Enrique Monsonís Domingo.
– Molt Honorable Sr. Joan Lerma i Blasco.
– Molt Honorable Sr. Eduardo Zaplana Hernández-Soro.
– Molt Honorable Sr. José Luis Olivas Martínez.
– Excel·lentíssim Sr. Luis García Berlanga.
– Excel·lentíssim Sr. José María López Piñero.
– Excel·lentíssim Sr. Antonio Gutiérrez Vergara.
– Excel·lentíssim Sr. Enrique Ponce Martínez.
– Excel·lentíssim Sr. José Mir Pallardó.
– Excel·lentíssim Sr. Santiago Calatrava Valls.
– Excel·lentíssim Sr. Pere Maria Orts i Bosch.
– Excel·lentíssim Sr. Juan Roig Alfonso.
– Excel·lentíssim Sr. Santiago Grisolía García.
Article 3
Concedir la Placa de l’Orde de Jaume I el Conqueridor a les
següents persones jurídiques, col·lectius o entitats distingits amb l’Alta Distinció de la Generalitat:
– Tribunal de les Aigües de València.
– Ciutat d’Alacant.
– Festa d’Elx.

Artículo 3
Conceder la Placa de la Orden de Jaume I el Conqueridor a las
siguientes personas jurídicas, colectivos o entidades distinguidos con
la Alta Distinción de la Generalitat:
– Tribunal de las Aguas de Valencia.
– Ciudad de Alicante.
– Festa d’Elx.
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– Bandes de música de la Comunitat Valenciana i, en representació seua, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
– Veïns del municipi de Millares.
– Membres de la Ponència Redactora de l’Estatut d’Autonomia de
la Comunitat Valenciana.
– Orfeó Universitari de València.
– Consell Valencià de Cultura.
– Universitat de València-Estudi General.
– Ciutat de Castelló de la Plana.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
El present decret entrarà en vigor el dia que es publique en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 11 de juliol de 2008

– Bandas de música de la Comunitat Valenciana y, en su representación, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.
– Vecinos del Municipio de Millares.
– Miembros de la Ponencia Redactora del Estatuto de Autonomía
de la Comunitat Valenciana.
– Orfeón Universitario de Valencia.
– Consell Valencià de Cultura.
– Universitat de València – Estudi General.
– Ciudad de Castellón de la Plana.
DISPOSICIÓN FINAL
Única
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 11 de julio de 2008

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

