
EDICTE

Informació  pública  de  l’Ajuntament  d’Ontinyent  sobre  tramitació  de  l’expedient   de 
localització, recuperació i identificació de les restes dels afusellats el 15 de desembre 
de 1939, en aplicació de la  Llei 52/2007, de 26 de setembre.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 3 de febrer de 2017 va aprovar el 
Projecte d'Intervenció per a la localització, recuperació i identificació de les restes dels 
afusellats al Cementeri Municipal d'Ontinyent el 15 de desembre de 1939, redactat per 
la Comissió per a la recuperació de la Memòria Democràtica d’Ontinyent.

S'ha aportat el  projecte d’exhumació dels nínxols 266 i  267 del  cemeteri  municipal 
seguint allò establert en el punt II del Protocol d’actuació en exhumacions de víctimes 
de la Guerra Civil i la dictadura, annex, Ordre PRE/2568/2011 de 26 de setembre.

En  els  nínxols  esmentats,  segons  les  dades  que  consten  en  la  investigació 
historiogràfica, els troben les restes cadavèriques de les víctimes següents:

1. José Llopis Barberà
2. José Beneyto Soriano
3. Rafael Cambra Bataller
4. Enrique Ríos Perigüell
5. Luis Mollà Rubio
6. Antonio llopis Llopis
7. Vicente Gandia Gramage
8. Vicente Tormo Olcina
9. Eugenio Francés Martínez
10. Ricardo Morales Espí
11. Rafael Sarrión Boronat
12. Rafael Vidal Martínez
13. José Galiana Vidal

Que als efectes de garantir l’audiència dels possibles interessats, de conformitat amb 
la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions  públiques s’exposa  al  públic  per  vint  dies  en el  Diari  Oficial  de la 
Generalitat  Valenciana  i  tauler  d’edictes  municipal,  als  efectes  de  coneixement  de 
qualsevol familiar de les víctimes que puga manifestar-se en el procediment, d’acord 
amb l’article 13.3  de la Llei  52/2007, de 26 de setembre,  per la qual reconeixen i  
amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència 
durant la Guerra Civil i la dictadura, i la lletra c) del punt 1 de l'apartat b) de l'epígraf III 
del Protocol d’actuació en exhumacions, publicat segons Ordre PRE/2568/2011, de 26 
de setembre (BOE 232,27.09.2011).

Ontinyent,
Document signat electrònicament al marge.
Alcaldia

Plaça Major,1 - 46870 Ontinyent (València) - Tel.962918200 Fax.962918202 - NIF P4618600C - www.ontinyent.es


	EDICTE

	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament d' Ontinyent
	2017-02-28T19:52:42+0100
	Ontinyent
	JORGE RODRIGUEZ GRAMAGE - NIF:52719991N
	ho accepto




