ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE
EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2.018
Srs. Assistents:
PRESIDENT:
SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALES:
SR. JOAN VICENT PUCHOL PÉREZ
En la Casa Consistorial de
SRª NÚRIA MERINO GIMÉNEZ
l'Ajuntament de Guadassuar, a
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA
les vint-i-una trenta hores del dia
SRª MARÍA ROSA ALMELA RIBES
anteriorment indicat, es van reunir
SRª CLARA PERALES MIGUEL
els Srs. que al marge s'expressen,
SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
membres de l'Excm. Ajuntament,
SR. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
sota la Presidència del Sr. Alcalde
SRª M DESAMPARADOS CLEMENTE CORBERA Salvador Montañana Sanz, amb
SR. DOMINGO AÑÓ AÑÓ
l'assistència de la Sra. Secretària
SRª PILAR MASIP LAFARGA
de la Corporació.
Oberta la sessió pel Sr. President,
de la seua orde va donar
començament
la
mateixa,
conforme
a
la
relació
d'assumptes
especificats
en
l'orde
del
dia,
prèvia
i
oportunament cursat.
S’EXCUSA
SRª MARÍA RIBERA SÁNCHEZ
SR. TEODOR HERRERO CARBÓ
SECRETÀRIA
SRª Mª JESÚS DASÍ DASÍ
Prèviament al desenrotllament de l’Orde del Dia, s’observa un minut de silenci
per les dones víctimes de la violència de gènere.
1.- Guardons d’honor 9 d’octubre.
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Regeix en aquest Ajuntament el Reglament de protocol, aprovat definitivament
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 28 de juliol de 2016, en el qual s’especifiquen les
distincions que es poden concedir i el seu procediment.
El pròxim dia nou d’octubre se celebra el dia de la Comunitat Valenciana, en el
qual està projectada la celebració de distints actes commemoratius.
Aprofitant les dites circumstàncies, aquesta Alcaldia, previ consens, considera
oportú proposar l’atorgament del GUARDÓ D’HONOR 9 D’OCTUBRE 2018, i proposa
per a tal distinció a L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LES DANSES.
El Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que es correspon amb
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA:
1.- Concedir el GUARDÓ D’HONOR 9 D’OCTUBRE 2018 a L’ASSOCIACIÓ
AMICS DE LES DANSES en reconeixement als seu treball per a aconseguir la
declaració de Be d’Interès Cultural de les Danses de Guadassuar.
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Així mateix el Reglament de protocol, aprovat definitivament pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 28 de juliol de 2016, reconeix als seu article 23 el
nomenament de FILL ADOPTIU que podrà conferir-se a la persona que, sense haver
nascut a Guadassuar, reunisca les qualitats personals, mèrits assenyalats i
circumstàncies singulars que el facen creditor de tal mereixement.
Aprofitant que el pròxim dia 30 de setembre, s’acomiada qui durant 27 anys ha
sigut rector de la Parròquia Sant Vicent Màrtir de Guadassuar, en reconeixement a la
seua tasca al llarg d’aquest temps, tant litúrgica com pastoral i a la seua labor docent
als col·legis de Guadassuar, aquesta Alcaldia, previ consens, considera oportú
proposar l’atorgament del nomenament de FILL ADOPTIU a Mossén Francisco Javier
Ferrando Domingo.
El Ple de l’ajuntament, PER UNANIMITAT dels presents, que es correspon amb
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA:
2.- Concedir el NOMENAMENT DE FILL ADOPTIU a Mossén Francisco Javier
Ferrando Domingo, pels mèrits i circumstàncies enumerades anteriorment.
I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la
Presidència, sent les vint-i-dos hores, de tot això jo, la Secretària, certifique.
A Guadassuar, en la data de la firma.
La secretària, Mª Jesús Dasí Dasí
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