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DECRET 49/2012, de 23 de març, del Consell, pel qual 
revoca la distinció honorífica d’Ambaixador de la Comu-
nitat Valenciana a Jaume Matas i Palou.  [2012/3046]

DECRETO 49/2012, de 23 de marzo, del Consell, por el 
que revoca la distinción honorífica de Ambaixador de la 
Comunitat Valenciana a Jaume Matas i Palou.  [2012/3046]

Mitjançant el Decret 248/2003, de 5 de desembre, del Consell, 
es va concedir la distinció honorífica d’Ambaixador de la Comunitat 
Valenciana a Jaume Matas i Palou, en la seua condició, aleshores, de 
president del Govern de les Illes Balears, per les raons allí fonamenta-
des de contribució a la difusió i defensa dels interessos de la Comunitat 
Valenciana.

Amb data 19 de març de 2012, la Secció Primera de l’Audiència 
Provincial de Palma de Mallorca ha dictat la Sentència número 18/12, 
condemnatòria contra Jaume Matas i Palou per la comissió de diferents 
delictes contra l’Administració pública i de falsedat. La gravetat dels 
fets declarats provats en la dita resolució judicial impossibilita que el 
senyor Matas continue tenint la condició d’Ambaixador de la Comunitat 
Valenciana, tot això a fi de preservar els legítims interessos i la bona 
imatge i reputació de la Comunitat Valenciana.

L’article 5 del Decret 247/2003, de 5 de desembre, del Consell, pel 
qual es va crear la distinció honorífica d’Ambaixador de la Comunitat 
Valenciana, preveu expressament la possibilitat de revocar la distinció 
d’Ambaixador de la Comunitat Valenciana quan la conducta pública de 
les personalitats distingides siga manifestament contrària als interessos 
generals o peculiars de la Comunitat Valenciana.

En virtut d’això, a proposta del conseller de Presidència, i amb 
la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 23 de març de 
2012,

DECRETE

Revocar la distinció honorífica d’Ambaixador de la Comunitat 
Valenciana a Jaume Matas i Palou, per haver adoptat conductes públi-
ques manifestament contràries als interessos generals o peculiars de la 
Comunitat Valenciana.

València, 23 de març de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència, 
JOSÉ CISCAR BOLUFER

Por el Decreto 248/2003, de 5 de diciembre, del Consell, se con-
cedió la distinción honorífica de Ambaixador de la Comunitat Valen-
ciana a Jaume Matas i Palou, en su condición, a la sazón, de president 
del Govern de les Illes Balears, por las razones allí fundamentadas de 
contribución a la difusión y defensa de los intereses de la Comunitat 
Valenciana.

Con fecha 19 de marzo de 2012, la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca ha dictado Sentencia número 18/12, 
condenatoria contra Jaume Matas i Palou por la comisión de diferentes 
delitos contra la Administración pública y de falsedad. La gravedad de 
los hechos declarados probados en dicha resolución judicial imposibilita 
que el señor Matas continúe ostentando la condición de Ambaixador de 
la Comunitat Valenciana, todo ello con el fin de preservar los legítimos 
intereses y la buena imagen y reputación de la Comunitat Valenciana.

El artículo 5 del Decreto 247/2003, de 5 de diciembre, del Consell, 
por el que se creó la distinción honorífica de Ambaixador de la Comu-
nitat Valenciana, prevé expresamente la posibilidad de revocar la dis-
tinción de Ambaixador de la Comunitat Valenciana cuando la conducta 
pública de las personalidades distinguidas sea manifiestamente contraria 
a los intereses generales o peculiares de la Comunitat Valenciana.

En su virtud, a propuesta del conseller de Presidencia, y previa deli-
beración del Consell, en la reunión del día 23 de marzo de 2012,

DECRETO

Revocar la distinción honorífica de Ambaixador de la Comunitat 
Valenciana a Jaume Matas i Palou, por haber adoptado conductas públi-
cas manifiestamente contrarias a los intereses generales o peculiares de 
la Comunitat Valenciana.

Valencia, 23 de marzo de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidencia, 
JOSÉ CISCAR BOLUFER

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj


		2012-03-23T14:22:21+0100
	DIARIO OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - AREA DE PUBLICACIONS
	Certificació oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial nº 5409 de 18-12-2006)




