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Des de Compromís per Rafelbunyol volem informar-vos so-
bre un problema que afectava les i els alumnes d’Infantil del 
CEIP Verge del Miracle i en el qual oferírem la nostra ajuda.

14/03/2018: L’Ajuntament de Rafelbunyol rep una comu-
nicació per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport en què informava de la proposta d’arranja-
ment escolar provisional per al curs 2018-2019. Proposava 
l’eliminació d’un grup de tercer nivell del Segon Cicle d’Infan-
til, passant de cinc a quatre, i la creació de dos grups més 
de Primària (com a conseqüència de l’aplicació del Decret de 
Plurilingüisme i l’eliminació de les línies de castellà i valencià). 
En la comunicació s’informava que el període d’al·legacions 
finalitzava el 29/03/2018. No s’hi presenten al·legacions.

18/05/2018: Es publica al DOGV la resolució definitiva d’ar-
ranjament escolar confirmant allò que avançaren en la co-
municació anterior.

A partir d’eixe moment és quan la direcció del CEIP se n’adona 
de l’eliminació d’un grup i ho comunica als pares i a l’Ajunta-
ment. A Compromís per Rafelbunyol ens informen algunes 
mares afectades el 05/06/2018.

Una vegada informats, ens posem a recollir tota la informació 
possible i el 14/06/2018 ens reunim amb mares i pares en 
representació dels grups implicats. En el transcurs de la re-
unió els animàrem a preparar un recurs de reposició perquè 
era l’única via que restava (la via extraordinària). Ens oferírem 
també a traslladar la possibilitat del recurs a la direcció del 
CEIP i a l’AMPA i, per últim, ens comprometérem a realitzar un 
seguiment d’aquests a nivell de la Conselleria.

Entre el 18 i 19 de juny es presenten els recursos per part de 
tots els estaments i el 21 té lloc una reunió del Consell Es-
colar en què hi participa l’inspector de zona de la Conselle-
ria. Eixe mateix dia es confirma que el recurs prosperarà i es 
mantindrà el grup que es pretenia eliminar.

Fins ací el relat, ara les reflexions i valoracions: 

1. Qui podia presentar al·legacions? 
El Consell Escolar del CEIP o els seus membres (les AMPA, 
direcció del centre, Ajuntament...). 

2. Per què no s’han presentat al·legacions? 
Perquè el Consell Escolar no ha sigut informat ni reunit per a 
tractar este assumpte.

3.Com és possible que el Consell Escolar no fóra informat?
Hem constatat que la Conselleria comunicà a l’Ajuntament la 
proposta d’arranjament escolar i que la informació es reenvià 
a l’alcalde i a la regidora d’Educació. A partir d’ací el tema no 
es tracta ni s’informa a les parts afectades, per tant, ningú 
pogué al·legar perquè ningú fou sabedor en temps i forma 
(excepte els responsables polítics municipals).

Senyor Fran López i resta de regidores i regidors del PSOE, no 
intenten amagar la seua ineficàcia, no vulguen disfressar la 
realitat d’una horrorosa gestió o de la seua inexistència.
Han provocat una alarma social, un patiment innecessari a 
mares i pares i un mal de cap a totes les persones i adminis-
tracions afectades.  

Per sort, gràcies a la iniciativa i a l’esforç de totes les parts 
(mares, pares, AMPA, direcció del centre, Compromís i PSOE), 
s’ha aconseguit un feliç desenllaç i mantindre el grup d’Infan-
til. Cadascú que repartisca els mèrits i les culpes com crega 
convenient.

Per últim i dirigit a Fran López: vostè governe i prioritze me-
sures polítiques com preferisca, però tracte la ciutadania 
amb el respecte i l’honestedat que es mereixen, informe de 
manera sincera i veraç. Faça el favor de deixar les disfresses, 
el maquillatge i les perruques per a carnestoltes i per a les 
festes de setembre. La resta de l’any: treball, transparència i 
responsabilitat.
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LA NETEJA VIÀRIA, UNA ASSIGNATURA PENDENT
> La neteja viària no és una prioritat del govern del segle XXI. 
> Hi ha zones que estan més d'un mes sense rebre la pertinent visita de l'equip encarregat.

Un televisor en la vorera partit per la meitat, enderrocs, 
brossa i cagades de gos de totes les classes omplin al-
guns carrers; hi ha merdes Gran Reserva (molt seques), 
merdes de Reserva (seques), merdes de Criança (quasi se-
ques) i merdes Joves (tendres). Transitar per les voreres 
d’alguns carrers resulta perillós, vergonyós i repugnant.
 
Sembla que els màxims responsables, el Sr. Alcalde i el Sr. Regi-
dor de Serveis Municipals, no tenen temps per a organitzar i con-
trolar l’estat dels carrers de la nostra localitat, perquè açò que 
estem denunciant no és cap novetat, una quantitat significativa 
del veïnat s’ha queixat a Compromís de la falta de neteja dels 

nostres carrers. Ells viatgen a Brussel·les, també a Madrid, però 
sembla que no tenen temps per a fer-ho als afores de Rafelbunyol.
A més, tots sabem que no és la primera vegada que pas-
sa. Tan complicat resulta mantindre el poble net? Fa fal-
ta personal? Per què no reforcen els serveis de nete-
ja? Per a què volen el superàvit? Serà per diners?

Més fets i menys propaganda!!!

NI LICITACIONS NI CONVENIS NI CONTRACTACIONS
Més de tres anys després tot segueix igual. Les contractacions, les licitacions i les subvencions es donen 

i es fan sense les més mínimes garanties democràtiques i de transparència

 Des de temps immemorials els 
grups municipals en l’oposició, COM-
PROMÍS, PSOE i IdRA, demanàvem/
imploràvem que tots els serveis exter-
nalitzats, com ara l’enllumenat, les as-
segurances, la refrigeració/calefacció, 
la neteja de les escoles i locals..., es 
licitarem adequadament. També de-
manàvem que en totes les contracta-
cions de personal es garantiren els crit-
eris democràtics d’accés a la funció 

pública. Així mateix reclamàvem l’es-
tabliment de convenis entre l’Ajuntam-
ent i totes les associacions del munic-
ipi que reben subvencions municipals.
 
 Però l’autoanomenat GOVERN 
DEL CANVI, GOVERN DEL SEGLE XXI, ho 
ha deixat tot com estava. Han contrac-
tat personal com han volgut i a qui han 
volgut, no han licitat adequadament les 
prestacions de serveis, han adjudicat 

serveis i espais públics de manera gens 
transparent, i no han signat cap conve-
ni de col·laboració amb les associacions 
que reben subvencions municipals...
 
 I tot això amb el vergonyós 
suport d’IdRA, que abans s’aclamava al 
cel. I ara, senyores i senyors del PSOE i 
d’IdRA, no calen excuses perquè ja por-
tem més de tres anys de legislatura.



3

rafelbunyol.compromis.net

Rafelbunyol

> De la no carta als reis mags d’orient

A SS.MM 
ELS REIS 
MAGS 

D’ORIENT

Quan la irresponsabilitat política posa en perill el normal funcionament i la col·laboració entre 
les distintes administracions públiques.
 
Al mes d'octubre de 2017 el govern valencià va aprovar el Pla Edificant, per a l'establiment de la cooperació necessària 
entre la Generalitat i els ajuntaments per a la construcció, l'ampliació, l'adequació, la reforma i l'equipament de cen-
tres públics docents.
 
Iniciada la construcció del nou col·legi, calia afrontar la necessària reforma integral del CEIP Verge del Miracle. Així 
ho vam entendre des de Compromís i al Ple de novembre del mateix any vam presentar una moció perquè s'establirà, 
el més prompte possible, el conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament per a la reforma integral del vell col·legi.
 
Però allò que es podia posar en marxa en poc de temps es va anar allargant en el temps i no va ser fins al Ple de maig 
de 2018 quan el govern del segle XXI va presentar la seua proposta de conveni amb la Generalitat; una proposta que 
venia a ser una ben intencionada carta als Reis Mags d'Orient, amb un exercici irresponsable del que ha de ser la 
necessària col·laboració entre les distintes administracions, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros i la in-
clusió de centres educatius no dependents de la Generalitat.
 
Senyores i senyors del govern municipal, allò urgent i necessari és la reforma i l'adequació del CEIP Verge del Mira-
cle. L'escoleta, l'Escola d'Adults i el Talleram són edificis municipals i no es poden incloure al Pla Edificant; i l'Institut, 
que sí que es pot, és nou i està recentment ampliat.
 
Senyores i senyors, un poc de serietat i de trellat. 

> Qui governa a Rafelbunyol? 
La resposta és fàcil: el PSOE. La legislatura va començar amb un 
pacte del PSOE amb IDRA ,la dreta més conservadora de Rafel-
bunyol. El PSOE es presentava a les eleccions com una opció d’es-
querres i amb aquest pacte va demostrar que de forment ni un gra. 
Han passat els mesos i aquest primer pacte amb IDRA es va tren-
car. No va superar ni la primera crisi.

A hores d’ara, el PSOE governa en minoria. En democràcia gover-
nar en minoria és una forma legítima que comporta alguns condi-
cionants per a poder administrar i gestionar un municipi de vora 
9000 habitants. Cal diàleg, dedicació, constància i presència. En 
l’actualitat el govern de Rafelbunyol consta de 5 càrrecs que es 
reparteixen totes les àrees de gestió (serveis socials, educació, ur-
banisme, neteja, hisenda, esports, cultura...).

Amb només cinc regidors i regidores a l’equip de govern podem po-
sar en dubte alguns dels condicionants necessaris per a un bon 
govern en minoria: ni presència, ni constància. I per què assegurem 
açò? Dels cinc regidors trobem que l’alcalde és també el Secre-
tari General de Joves Socialistes, la regidora de cultura és també 
diputada al Congrés a Madrid. I pel que fa a la resta de regidors, 
uns no viuen al poble i només un està alliberat a temps complet.

Per a governar el poble, fer seguiment i gestionar el dia a dia cal 
presència. Considerem que l’agenda d’un Secretari General d’un 
partit i d’un alcalde és incompatible. No es pot estar pendent i re-
solent els problemes diaris que existeixen en el poble. Són molts 
els exemples que totes les setmanes podem vore de Fran López, 
fotografies en actes i viatges per l’Estat Espanyol en representació 
de joves socialistes. Per la seua banda, Alícia Piquer compatibilit-
za la seua agenda de diputada amb governar el poble. Difícil estar 
a l’aguait del dia a dia des de Madrid. 

Des de Compromís apostem per les incompatibilitats de càr-
recs i així ho reconeixen els nostres Estatuts perquè la higiene 
democràtica també passa per la qualitat en el servei a la po-
blació. I la qualitat passa per la presència física constant a 
l’ajuntament i d’això en Rafelbunyol anem molt curts. Els par-
tits polítics que guanyen eleccions estan per a governar. Deixar 
l’ajuntament i la gestió diària en mans dels tècnics i els funcio-
naris és una irresponsabilitat. Qui molt abraça, poc apreta.
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LES 10 MESURES MÉS IMPORTANTS DE L’ACORD DEL BOTÀNIC

1. Mesures contra la pobresa infantil: beques de menjadors i 
beques de llibres per als més necessitats. 
2. Aplicació de la Llei de la Dependència.
3. Una educació més digna, pública, de qualitat i en valencià: 
Xarxa Llibres, Extensió progressiva de l’ensenyament públic de 
0 a 3 anys, Pla Edificant i reduir progressivament la ràtio en totes 
les etapes educatives.
4. Reversions de les concessions sanitàries per a una sanitat 
pública i recuperació de l’atenció sanitària per a tots aquells 
col·lectius que l’han perduda amb el Reial Decret 16/2012.
5. Mesures contra la violència masclista.
6. Prioitzar la despesa en serveis socials.
7. Creació d’una Ràdio i Televisió Pública valenciana. 
8. Llei de l’Horta.
9. Llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI.
10. Reclamar i treballar per un finançament just i una millora 
de les infraestructures.

#GOVERNSAMBCOMPROMÍS


