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President 
Societat Musical de la Llosa de Ranes 
Sr. José Javier Carreres Montell 
 

A València, a 14 de març de 2022 
 
 
Assumpte: RESOLUCIÓ EXPEDIENT SOL·LICITUD RECONEIXEMENT 

ANTIGUITAT SOCIETAT MUSICAL 
 
 
En primer lloc agrair per part de la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana (FSMCV) la seua labor d'investigació, divulgació i interés 
dels i les representants de la Societat Musical de la Llosa de Ranes, i vista la 
sol·licitud presentada el dia 21 de febrer de 2022 (amb número de registre 
d'entrada 155) per a l'atorgament per part de la FSMCV de la distinció 
d'antiguitat amb motiu del 100 aniversari de l'entitat.  
 
Vist el contingut del “Reglament per a l'atorgament de distincions d'antiguitat 
a les societats musicals de la FSMCV”, i havent-se seguit les prescripcions allí 
establides. 
 
Vistos i analitzats els documents aportats per la societat musical amb la 
finalitat d'acreditar la concessió del reconeixement d'antiguitat. 
 
El Consell Intercomarcal de la FSMCV reunit en sessió ordinària de data 12 de 
març de 2022 
 

ACORDA 
 
 
PRIMER: Concedir a la Societat Musical de La Llosa de Ranes la distinció 
d'antiguitat de 100 anys. 
 
 
SEGON: Ordenar el procedent per al lliurament del certificat en la pròxima 
Assemblea General Ordinària de la FSMCV així com el distintiu en l'acte 
commemoratiu que realitze la pròpia societat musical. 
 
 

TERCER: Inscriure el present acord en el registre d'antiguitat de les societats 
musicals de la FSMCV segons el que es disposa en l'article 13 del Reglament. 
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QUART: Notificar el present acord a la societat musical peticionària als efectes 
oportuns, amb la indicació de la facultat establida en l'article 15 del 
Reglament de poder utilitzar el distintiu atorgat davant tercers, entitats 
públiques i privades, i fer publicitat del mateix en benefici de la societat 
musical amb la finalitat d'atorgar el màxim valor a la vocació de permanència 
de la unitat cultural que constitueix el nostre moviment associatiu. 
 
 
I per deixar-ne constància, signe la present resolució com a Presidenta de la 
FSMCV, donant fe de l'acord, la Secretària General d'aquesta. 

     
Signat. Daniela González Almansa  Signat. Lourdes Gavilà Ana 
Presidenta FSMCV     Secretària General FSMCV 
 


