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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER
L’AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 8 DE JUNY DE 2011 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.

En la Vila de Rafelbunyol sent les tretze hores del dia huit de juny de dos mil
onze, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors,
EDUARDO OVEJERO ADELANTADO, MIGUEL SABORIT ARRIBAS, Mª
CARMEN PIQUER BERNET, NURIA LOSADA NATIVIDAD, FERNANDO
BOHIGAS TOMAS, MILAGROS CANO VALERA, SALVADOR ALBEDA
ESTEVE, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI, LAURA CARBONELL
SÁNCHEZ, DAVID BARRACHINA I BADIAS, ENRIC CARBONELL I ROS i
JOSEP LLUIS BUSTOS I MATEO que componen l'Ajuntament en Ple, sota la
Presidència del senyor alcalde JAIME GARCIA GARCIA, assistits del Senyor
secretari FCO. JAVIER PELLUZ REQUENO, a fi de celebrar la present sessió
extraordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït
l'Orde del Dia.
Declarat obert l'acte públic, d'Ordre de la Presidència es va anar‚ donant compte
dels assumptes continguts en l'Ordre del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

ÚNIC.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Per part del senyor alcalde es pregunta a la resta de regidors si hi ha alguna
objecció als esborranys de les Actes de la sessions anteriors celebrades els dies 1, 8 i 26
d'abril.
Manifestant tots els portaveus la seua conformitat, el Ple de l'Ajuntament per
unanimitat va acordar prestar la seua aprovació a les dites actes.
Finalitzat l'objecte de la sessió, el Sr. alcalde dirigix unes paraules d'agraïment a
aquells Regidors que no formaran part de la corporació en un futur, en concret a D.
Salvador Albelda Esteve, SRA Nuria Cano Valera, D. David Barrachina i Badias i D.
Josep Luis Bustos i Mateo. A tots ells els dóna les gràcies pel treball realitzat en pro del
benestar de Rafelbunyol, encara que haja sigut des d'òptiques diferents.
La resta de portaveus s'unixen a estes paraules d'agraïment.
I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzada la
sessió a les tretze hores i deu minuts, de tot això com a secretari certifique.

1

