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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT EN
PLE EL DIA 24 DE MARÇ DE 2015 EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.
En la Vila de Rafelbunyol sent les dènou hores del dia 24 de març de 2015, 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
TOMÁS, MILAGROS CANO VALERA, FRANCISCO DOMINGO FONTELLES APARISI,
LAURA CARBONELL SÁNCHEZ, FRANCISCO ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ, VÍCTOR
ENCARNACIÓN FURIÓ, INMACULADA BARRACHINA SANCHO, ENRIC CARBONELL I
ROS i MARIA AMPARO PIQUER CARBONELL que componen l'Ajuntament en Ple, Sota La
Presidència del senyor alcalde JAIME GARCÍA GARCÍA, assistits pel senyor secretari
FRANCISCO 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'Orde de la Presidència se va anar donant compte dels assumptes
continguts en l'Orde del Dia, adoptant-se els següents

ACORDS

PRIMER.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR De l'ÚS I
FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA INFANTIL “EL PARC”
Es dóna compte de l'expedient tramitat per a procedir a l'aprovació del reglament Regulador d'Ús i
Funcionament de l'Escola Infantil el Parca.
S'informa que provat provisionalment el dit reglament en sessió celebrada el dia 12 de gener de
2.015, el mateix va ser exposat al públic per mitjà de publicació d'Edicte en el Butlletí Oficial de la
província núm.8 de data 14 de gener de 2.015. Que durant el termini de trenta dies que va durar la
dita exposició s'han presentat les al·legacions següents:
*Las subscrites pel grup municipal Bloc-Compromís per escrit presentat el dia 5 de febrer de 2.015,
número de registre d'entrada 625.
Que havent sigut examinades les dites al·legacions en la Comissió Informativa de Règim Intern
celebrades amb anterioritat a la celebració del present Ple, les mateixes han sigut informades
favorablement per unanimitat, si bé, quant a l'aprovació del reglament els representants dels grups
del Bloc-Compromís i del PSPV-PSOE ha manifestat en la dita comissió que no poden votar-ho a
favor, perquè ells en el seu moment es van decantar per la gestió directa del servici, havent sigut
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats a favor, dels representants
dels Grups Popular i Independents de Rafelbunyol, dos abstencions ponderades, del representant del
Grup Bloc-Compromís, i tres vots ponderats en contra, del representant del grup PSPV-PSOE.

Atorgada la paraula als representants dels grups Polítics, el Sr. Carbonell, portaveu del grup
Bloc-Compromís, indica que independentment del model de gestió, el Reglament d'ús i
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funcionament devia aprovar-se. Explica que van presentar unes al·legacions de tipus genèric com
l'eliminació del llenguatge sexista i la sol·licitud de la seua traducció al valencià i altres de caràcter
tècnic (grups d'edats, continguts educatius, denominació de l'escola infantil…). Quant al seu model
gestió, ells volien que es gestionaria directament des de l'ajuntament, però no per això renuncien a
participar en el procés i treballar per a millorar-ho, per això van presentar les al·legacions, les quals
han votat a favor, però s'han abstingut en l'aprovació de la totalitat del reglament pel model de
gestió triat.
El Sr. Encarnación, representant del grup municipal d'Independents de Rafelbunyol, ratifiquen
la seua intenció de vot a favor.
El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, ratifica la seua postura manifestada en
Comissió, expressant la conformitat a l'estimació de les al·legacions, no així a l'aprovació del
reglament, perquè ells ja ho van votar en contra en l'aprovació inicial per considerar que el model de
gestió indirecta triat no era l'oportú, decantant-se per la gestió directa del servici.
El Sr. Alcalde, en representació del grup municipal del Partit Popular, ratifica la postura
manifestada pel seu grup en comissió.
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, intervé per a matisar que cada regidor del seu
grup manifestaran la seua postura, perquè tant ell com la Sra. Carbonell Sánchez en el ple del 12 de
gener ja es van abstindre i es ratifiquen en la mateixa postura; està d'acord amb les paraules del
portaveu del Bloc en quant que una cosa és que no s'haja triat el model de gestió que ells volien, i
una altra les decisions posteriors, perquè consideren que és necessària l'aprovació del Reglament i
no cal votar-ho en contra.
Finalment, sotmés a votació el Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de huit vots a favor, dels
Regidors dels Grups Popular i Independents de Rafelbunyol, quatre abstencions, dels Regidors del
Grup Bloc-Compromís i dels Regidors del grup del PSPV-PSOE Sr. Fontelles i Sra. Carbonell, i un
vot en contra, del Regidor del grup del PSPV-PSOE Sr. López, acorda:
PRIMER: Aprovar definitivament el Reglament Municipal regulador de l'ús i funcionament de
l'escola infantil municipal de 0 a 3 anys “El Parc” amb l'estimació de les al·legacions presentades
durant el període d'exposició al públic pel grup Municipal Bloc Compromís.
SEGON: Publicar el text íntegre del reglament en el Butlletí Oficial de la Província en compliment
del que establix l'article 70.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

SEGON.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL SERVICI DE LA
GESTIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DEL SERVICI PÚBLIC DE L'ESCOLA
INFANTIL “EL PARC”
Es dóna compte de la següent proposta de l'Alcaldia.
“El Ple de l'Ajuntament de Rafelbunyol, en sessió celebrada el dia 1 de desembre de 2.014
va acordar, prèvia valoració i deliberació, per una majoria absoluta de huit vots a favor, dels
Regidors dels Grups Popular i Independents de Rafelbunyol, i cinc vots en contra, dels Regidors
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dels Grups del PSPV-PSOE i del Bloc-Compromís, que la gestió de l'Escola Infantil es realitze per
Gestió indirecta, per mitjà de les distintes formes previstes per a el contracte de gestió de servicis
públics en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atenent el que disposa l'article 192 de la llei 8/2010, de 23 de juny de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana, i de l'article 132 del reial decret Legislatiu 3/2.011 de 14
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'ha tramitat
amb caràcter previ l'aprovació del reglament de servici amb la finalitat definir amb concreció
suficient el règim jurídic i de funcionament de l'Escola infantil de 0 a 3 anys.
Al seu torn s'ha ordenat l'elaboració d'un pla de viabilitat econòmica de la concessió
administrativa i l'elaboració dels Plecs de Clàusules Administratives particulars i Plec de
Condicions Tècniques Particulars als efectes de definir amb exactitud el projecte d'explotació del
servici incorporant-se d'esta manera l'estudi economicoadministratiu del servici, el seu règim
d'utilització i de les particularitats tècniques que resulten precises per a la seua definició, tal com
determina l'article 183 del RD. 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Necessitats administratives a satisfer a través del Contracte.
Als efectes previstos en l'article 22 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, les necessitats administratives a
satisfer a través del contracte vénen definides en l'exposició de Motius del Reglament Municipal
Regulador de l'ús i Funcionament de l'escola Infantil Municipal de 0 a 3 anys “El Parc”, així com
en l'article 2 del dit Reglament que definix els objectius del Centre, indicant que són:
“La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, establix dins de les etapes del sistema
educatiu, l'Educació Infantil assenyalant que té caràcter voluntari i la seua finalitat és la de
contribuir al desenrotllament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets, i que atén xiquets i
xiquetes des del naixement fins els sis anys d'edat.
Així s'arreplega també en el R.D. 1630/2006, de 29 de desembre, en el que s'assenyala que
l'Educació Infantil tindrà caràcter voluntari per als pares i la seua finalitat serà la de contribuir al
desenrotllament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets i xiquetes. L'etapa d'educació
infantil s'ordena en dos cicles. El primer comprén fins als tres anys, i el segon, des dels tres als sis
anys d'edat. L'Escola Infantil de què es tracta comprén dels 0 als 3 anys, açò és, de Primer Cicle.
Els objectius pretesos amb les instal·lacions municipals seran:
-Establir un servici d'educació infantil de primer cicle, comprenent des del seu naixement
fins els tres anys d'edat.
-El dit servici estarà orientat a la consecució dels fins establits en l'article 14.3 de la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació: caldrà ajustar-se progressivament al desenrotllament
afectiu, al moviment i els hàbits de control corporal, a les manifestacions de la comunicació i del
llenguatge, a les pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de les
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característiques físiques i socials del medi en què viuen. A més es facilitarà que xiquetes i xiquets
elaboren una imatge de si mateixa positiva i equilibrada i adquirisquen autonomia personal.
-Per a efectuar el dit servici l'Ajuntament de Rafelbunyol, té firmat conveni amb la
Generalitat Valenciana (Conselleria d'Educació) per a la creació d'una escola infantil de primer
cicle denominada El Parc, de titularitat municipal, conveni que va ser publicat en el DOCV de data
2 de desembre de 2.009).
A més de l'educació preescolar que es desenrotlle dins de l'horari escolar que s'establisca,
es possibilitaran també servicis propis de guarderia, fora de l'horari escolar, a fi de facilitar als
pares la conciliació de la vida familiar i laboral.”
En conseqüència i a la vista d'allò que s'ha exposat se sol·licita del Ple de l'Ajuntament
que, previ l'emissió dels informes per part de la Secretaria i Intervenció de la Corporació,
procedisca a l'aprovació de l'expedient de contractació de la gestió, en règim de concessió, del
servici públic de l'escola infantil “El Parc”.

Explica el Sr. Secretari que com a conseqüència dels acords adoptats per l'Ajuntament, s'han
elaborat els següent documents necessaris per a traure a licitació l'escola infantil municipal per mitjà
de concessió administrativa:






Pla de viabilitat econòmica per a garantir, de cara als possibles licitadors, la viabilitat de
funcionament de l'escola infantil. Del mateix es desprenia que perquè la concessió fóra
rendible, deuria de tindre una duració de quatre anys.
Plec de clàusules administratives, que arreplega el procediment de la licitació i els criteris
d'avaluació d'ofertes, havent-se decidit que un 40% siga per al projecte educatiu i l'altre
60% per a l'oferta econòmica (35 punts per a les tarifes que cobren les empreses i 25 punts
per a les millores oferides quant a la gratuïtat d'assistència al col·legi o el servici de
menjador).
També es regula el procediment de licitació, les obligacions mútues entre les parts i la
fiscalització de l'ajuntament per a vetlar pel compliment dels objectius.
El termini de la concessió és de quatre anys amb possibilitat de pròrroga per dos anys més.
Plec de clàusules Tècniques on s'arrepleguen les obligacions quant al seguiment de la gestió
per part del concessionari.

Indica que hi ha hagut reunions amb els regidors per a perfilar el contingut dels plecs a què han
acudit els redactors del projecte de viabilitat. En la comissió prèvia a este ple l'assumpte ha sigut
dictaminat favorablement al Ple de l'Ajuntament per huit vots ponderats a favor, dels representants
dels Grups Popular i Independents de Rafelbunyol, dos abstencions ponderades, del representant del
Grup Bloc-Compromís, i tres vots ponderats en contra, del representant del grup PSPV-PSOE.

Atorgada la paraula als representants dels Grups Polítics, el Sr. Carbonell, portaveu del grup del
Bloc-Compromís, explica que el seu partit va proposar la variació dels criteris de valoració que
donaven un 70 % a la valoració econòmica i 30 % al projecte educatiu. El seu grup era de l'opinió
ue devia de ser més compensat i així s'ha arreplegat finalment. També van detectar, igual que la
psicòloga municipal, que en la manera d'avaluar els criteris del projecte educatiu es podien redactar
d'una altra manera i van aportar una redacció que és la que finalment es va aprovar. El seu Grup ha
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estat treballant i col·laborant en la redacció dels plecs de condicions i tendint que la valoració
subjectiva fóra el més objectiva possible.
Reitera que el seu grup municipal volia que l'escola es posara en marxa el curs que ve, que la seua
postura era la d'advocar per una gestió directa des de l'Ajuntament. Una decisió fonamentada en
criteris de viabilitat econòmica, que ha quedat justificada encara més amb el pla de viabilitat
presentat; perquè pensaven que si es gestionava des de l'ajuntament podria ser més econòmic per a
les famílies usuàries; perquè es podria haver contractat personal i perquè consideren que
l'ensenyança pública és garantia de qualitat.
En el ple d'1 desembre de 2014, amb el vot a favor del Partit Popular i d'Independents de
Rafelbunyol, es va acordar que la gestió de l'escola infantil fóra per gestió indirecta. Des d'eixe
moment es va posar en marxa tot el procés per a poder posar-la en funcionament, i que és el procés
seguit fins a al moment. Però lluny de desentendre's, el seu grup municipal ha estat treballant i
presentant al·legacions per a millorar el procediment, però no poden votar els documents tendents a
la privatització de la gestió; tampoc posaran impediments perquè es pose en marxa, per la qual cosa
anuncia l'abstenció del seu grup.
El Sr. Encarnación, portaveu del grup municipal Independents de Rafelbunyol, reitera les
explicacions donades en relació al procés seguit fins al moment, explicant que l'1 de desembre de
2014 el seu grup va votar a favor de la gestió indirecta de l'escola infantil basant-se en els informes
de l'assessoria jurídica de l'Ajuntament i del Sr. Secretari en referència als impediments de la Llei
de Pressupost de l'Estat per a contractar personal a través de l'Ajuntament, sent tractats pel Sr.
López com partit de “pseudodreta” disfressats d'independents.
En el dia de hui es va a aprovar l'últim tràmit per a posar en funcionament l'escola infantil:
l'aprovació del plec de condicions per a la seua licitació. Com ja s'ha explicat l'expedient té tres
documents:
 Pla de viabilitat, es redacta en compliment de la Llei de Contractes del sector Públic i
reflectix una projecció econòmica de la concessió en diverses hipòtesis. Els ingressos s'han
calculat basant-se en una capacitat d'ocupació del centre del 50% a l'inici de la concessió i
acabant en el 80%. En canvi en els gastos s'ha tingut en compte el sostre màxim d'ocupació.
A continuació dóna el resultat econòmic de pèrdues i guanys per cursos, destacant que hi ha
una pèrdua de 28.000 € el primer any i uns guanys de 77.000 € l'últim curs. Destaca que en
este càlcul no s'ha tingut en compte els gastos d'amortització ni els gastos financers derivats
del centre.
 Plec de clàusules tècniques.
 Plec de clàusules administrativa, reiterant les reunions prèvies que s'han realitzat i en la que
els partits han anat aportant les seues modificacions fins a la seua aprovació.
Manifesta el vot a favor del seu partit, seguint en la línia mantinguda fins al moment, explicant que
no votar a favor significaria no posar en marxa l'escola infantil.

El Sr. López, regidor del grup del PSPV-PSOE, explica que el seu partit ha assistit a totes les
reunions, manifestant que en els informes del Sr. Secretari mai es tancava la porta a una gestió
directa. Respecte a què li va dir a IdRa que era un partit de “pseudodreta”, no era un insult, sinó una
opinió. Ell sempre ha respectat la decisió del ple de l'Ajuntament quant a la gestió indirecta. Afig
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que després de l'explicació de l'estudi de viabilitat està més convençut de la gestió directa era
l'adequada, per la qual cosa votaran en contra. Manifesta el compromís del Partit Socialista del País
València de que si Ximo Puig és president de la Generalitat s'ampliarà la cobertura de l'escola
pública i gratuïta als xiquets de 2 a 3 anys.

Explica el Sr. Alcalde que és competència del Ple de l'Ajuntament decidir el tipus de gestió de
l'escola infantil. Per majoria absoluta es va decidir que en este moment i per diverses raons, el tipus
de gestió més convenient fora l'indirecte. Cada u té dret a pensar d'una manera i una altra i totes són
correctes. Però la democràcia és açò, i s'ha decidit per majoria el tipus de gestió. Dóna les gràcies a
tots pel comportament que han tingut. Pensa que s'ha fet un bon estudi per a poder posar en marxa
l'escola.

El Sr. Carbonell, en relació a les explicacions facilitades pel Sr. Encarnación respecte a què els
informes dels advocats, secretaria i la llei de pressupostos impossibiliten la gestió directa és una
veritat a mitges, perquè hi ha un informe de la Direcció General de la Conselleria de Presidència on
es diu que és possible la contractació, recordant que no van voler explorar esta via, demanant
autorització a la Delegació del Govern. L'informe més clar respecte a què no es podia contractar
personal era el del Sr. Secretari. Respecte al Pla de viabilitat no és una premissa certa, perquè els
plans de viabilitat són una previsió de com pensen que aniran les coses.
Dirigint-se al Sr. López, li indica que no és el moment de fer campanya electoral.
Acaba indicant que la col·laboració de tots els partits no ha sigut per igual.
El Sr. Encarnación respon al Sr. López indicant que ell no ho va prendre com un insult, però la
veritat és que es va dir en to burlesc. En el fet que sí la gestió devia de ser directa o indirecta, la
possibilitat que es va adoptar era la millor i més ràpida. Segurament que hi havia altres possibilitats
que són tan bones com la que s'ha decidit, però no asseguraven el poder obrir al setembre, cosa que
esta sí que ho feia.

El Sr. López replica que la posició d'Independents de Rafelbunyol no és l'única. Està defenent un
posicionament polític i ho respecta, però saben que tant la directa o la indirecta era viables i és el
que s'ha estat debatent, per la qual cosa no indique que la seua “ha d'anar a missa”, perquè no és
així.

Sotmés l'assumpte a votació, el portaveu del Grup Bloc-Compromís manifesta l'abstenció del seu
grup.
El Sr. Encarnación manifesta el vot a favor del grup d'Independents de Rafelbunyol
El Sr. Fontelles, portaveu del grup del PSPV-PSOE, indica que “ells el dia 12 ja van manifestar la
seua abstenció. I és el que faran també ara ell mateix i la Sra. Carbonell Sánchez. Considerem que
la direcció del PSOE ho ha fet malament amb l'arreplega de firmes i ni tan sols tal com indica l'art.
6

AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

78.2 del ROF, ha demanat a l'oposició que presentaren un ple extraordinari previ a hui, perquè a
partir d'ara la decisió ja és inamovible. A més els resultats de les eleccions no sabem quins seran.
Al final, per sentit comú i dignitat personal, van a abstindre's. No poden vindre manifestant un
sentit de vot que no s'ha debatut prèviament entre els component del grup polític. Es tracta de
maneres més autoritàries que de diàleg.
En definitiva, el Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de huit vots a favor, dels Regidors dels
Grups Popular i Independents de Rafelbunyol, quatre abstencions, dels Regidors del Grup BlocCompromís i dels Regidors del grup del PSPV-PSOE Sr. Fontelles i Sra. Carbonell, i un vot en
contra, del Regidor del grup del PSPV-PSOE Sr. López, acorda:
PRIMER.- Aprovar l'expedient expedient de contractació de la gestió, en règim de concessió, del
servici públic de l'escola infantil “El Parc.
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions
tècniques que han de regir la contractació de la gestió, en règim de concessió, del servici públic de
l'escola infantil “El Parc.
TERCER: Aprovar el Pla de Viabilitat econòmica de la concessió administrativa del servici públic
de l'escola infantil “El parc”
QUART.- Procedir a la publicació de la licitació per mitjà de remissió d'anunci al Butlletí Oficial de
la Província, i al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Rafelbunyol.

Manifesta el Sr. Alcalde que donarà ordes perquè es realitze la campanya de preinscripció amb el
model oficial aprovat per a tots aquells pares que estiguen interessats a matricular els seus fills en
l'escola infantil.

I no havent-hi més assumptes que tractar el Sr. Alcalde va donar per finalitzada la sessió a les vint
hores, de tot això com a Secretari certifique.
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