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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER
L'AJUNTAMENT EN PLE EL DIA 11 DE MAIG DEL 2013 EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les deu hores i trenta minuts del dia 11 de maig
del 2013, en la saló de sessions de l'Ajuntament es van reunir els senyors Regidors
MIGUEL SABORIT ARRIBAS, NURIA LOSADA NATIVIDAD, Mª CARMEN
PIQUER BERNET, FERNANDO BOHIGAS TOMAS, MILAGROS CANO
VALERA, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES
APARISI,
LAURA
CARBONELL SÁNCHEZ, VÍCTOR ENCARNACIÓN FURIÓ, RICARDO BLASCO
GUILLEM, ENCRIC CARBONELL I ROS i MARIA AMPARO PIQUER
CARBONELL que componen l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del senyor
alcalde JAIME GARCÍA GARCÍA, assistits per la senyora AMPARO VICENTA
BELLVER MORTE, que actua com a secretària accidental a fi de celebrar la present
sessió ordinària, en primera convocatòria, per a la que prèviament havia sigut distribuït
l'Orde del Dia.

Declarat obert l'acte públic d'Orde de la Presidència se va anar donant compte
dels assumptes continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
El senyor president explica que tots saben quin és el motiu d'haver convocat este ple
extraordinari. Es tracta de condemnar, com a representants del poble els execrables
assassinats que es van cometre ahir en la nostra població

Sol·licitada en conseqüència la ratificació de la urgència de la sessió el ple de
l'ajuntament per unanimitat acorda la dita ratificació.

SEGON.- CONDEMNAR ELS FETS OCORREGUTS EN LA POBLACIÓ EN EL
DIA DE HUI I MOSTRAR EL NOSTRE CONDOL A LES FAMILIAR.
Continua el Sr. alcalde indicant que ahir divendres al voltant de les 12:45 hores es va
disparar sobre dos persones ocasionant-los la mort a les mateixes. Davant de tan
lamentable succés es proposa al ple de l'ajuntament que:
1. Enviar a les famílies dels difunts el nostre condol en nom del poble.
2. Que ondegen les banderes a mitja asta.
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3. Ordenar tres dies de dol oficial.
4. Convocar una concentració per al dilluns a les 13 hores en la porta de
l'Ajuntament on es realitzarà un minut de silenci, sempre que este acte no
coincidisca amb algun dels dos soterrars.
Preguntats als grups polítics, tots ratifiquen les paraules manifestades pel Sr. alcalde,
per la qual cosa sotmés a votació, el ple de l'ajuntament per unanimitat acorda:
1.
2.
3.
4.

Enviar a les famílies dels difunts el nostre condol en nom del poble.
Que ondegen les banderes a mitja asta.
Ordenar tres dies de dol oficial.
Convocar una concentració per al dilluns a les 13 hores en la porta de
l'Ajuntament on es realitzarà un minut de silenci, sempre que este acte no
coincidisca amb algun dels dos soterrars.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. alcalde va donar per finalitzada la sessió
a les deu hores i quaranta minuts, de tot això com a secretària accidental done fe.
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