
EEN MMARXA LLES OOBRES DDE LLA NNOVA RROTONDA. LL’Ajuntament jja hha iiniciat lles oobbres dde ccons-

trucció dde lla nnova rrotonda, qque ttindrà lla ffinalitat dd’ordenar eel ttrànsit een ll’entrada aal mmunici-

pi. AAquesta aactuació sserà ffinançada aamb uuna ssubvenció dde lla DDiputacio dde VValència een eel mmarc

del sseu PPla dd’Actuacions PProgramades dde 22013. LLa cconstrucció dde lla rrotonda vva sser uuna ppeti-

ció dde lla PPolicia LLocal ddel mmunicipi, qque vva cconsiderar aaquesta ssolució ccom lla mmés aadequada.
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Benifairó destina més de 85.000 euros
per a donar feina a vora 60 persones  

L’objectiu de l’Ajuntament és donar feina a més de 100 persones fins a juny de 2014

L’Ajuntament segueix les gestions
per a solucionar els problemes

d’espai a l’Escola l’Ermita
Conselleria va proposar la signatura d’un conveni per a poder construir dues noves

aules al pati del centre. L’Ajuntament ja ha acceptat aquesta opció i s’ha compromés a
finançar una part del cost de les obres però la Conselleria encara no ha contestat
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Benifairó es modernitza
amb l’arribada del metre
cúbic i el gas natural

Durant els últims mesos,
Benifairó de les Valls ha
donat dos pasos fonamen-
tals en la seua modernitza-
ció, amb l’arribada de l’ai-
gua del metre cúbic i el
suministre de gas natural. 

Per una banda, a totes
les cases del nostre poble ja
arriba aigua potable a través
de la xarxa general d’abasti-
ment. Aquesta actuació ha
posat fi a una situació que
es produïa a Benifairó des
de fa més de 20 anys. “La
revisió de les tarifes que hem
hagut de realitzar no té res a
veure amb l’arribada de l’aigua
del metre cúbic, ja que abans el

servei de l’aigua era deficitari i
perdíem més de 30.000 euros a
l’any. Actualment la llei prohi-
beix prestar serveis deficitaris i,
per això, hem hagut de modificar
el preu que, tot siga dit, continua
sent molt més baix que en altres
pobles”, explica l’alcalde.

D’altra banda, el gas
natural ja arriba al nostre
poble i ofereix la possibili-
tat de rebre una energia
més barata que la llum i el
gasoil, així com més ecolò-
gica. En concret, arriba a
costar tres voltes més
diners calfar un domicili
amb electricitat que amb
gas natural. 

El nostre Ajuntamet
vol agrair als veïns i veïnes
de Benifairó la seua soli-
daritat amb la gent que
està patint la greu crisi
actual. No obstant, per a
millorar la qualitat de vida
al nostre poble, aquesta
solidaritat no és suficient:
també hem de ser solidari
amb el nostre poble i amb
tots els veïns que en ell
vivim.

Per tot això, des de
l’Ajuntament volem
recordar-vos que és
necessari posar en pràcti-
ca de forma rigorosa les
normes de convivència,
que haurien de ser respec-
tades per tots nosaltres.
Demanem que es com-
plisquen les normes i sen-
yals de trànsit, que els
propietaris d'animals els
porten lligats a les zones

públiques, ja siga a les
escales dels edificis d'ha-
bitatges o en parcs i jar-
dins, i que recullen les
deposicions que els ani-
mals realitzen en la via
pública, que no es mal-
tracten els  béns i mobilia-
ris públics i, en defintiva,
tot un seguit d’actuacions
que ací no podem detallar
i que afecten negativa-
ment tant a la convivència
entre veïns com a la imat-
ge del nostre poble.

Tal i com exposa el
nostre alcalde, Toni
Sanfrancisco, “aquestes són
qüestions que tots coneixem i
que creiem que no caldria
haver de recordar. Des d'ara
informem que l'incompliment
d'aquestes normes se sancio-
narà amb tota la severitat que
aquestes faltes de respecte es
mereixen".

Respectar les normes
de convivència 
ciutadana: una qüestió
de tots i totes 
Des d’ara se sancionarà el seu incompliment 

El gas natural és més barat i ecològic que l’electricitat
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Benvolguts veïns:

Fa ja gairebé any i mig de l'anterior Tabalet. Molt de temps per poder
mantenir una comunicació fluïda entre l'Ajuntament i els veïns. Encara que
hagués desitjat complir el compromís que es va adoptar al principi de la
legislatura d'editar 4 publicacions cada any, he considerat que, sense llevar-
li la importància que té com a mitjà per relacionar a l'Ajuntament amb els
veïns, era molt més útil per al poble destinar el cost d'aquesta publicació per
a qüestions mes urgents.

Com he dit, ha passat bastant temps i moltes coses han canviat en
Benifairó. Per a cadascun de nosaltres poden ser més importants o menys,
fins i tot per a algun poden semblar irrellevants, però sempre ho hem fet per
complir el meu compromís de dedicar tot el meu temps en millorar Benifairó.

Al juny de 2013 es van crear dues borses d'ocupació dirigides a aturats de
la nostra població, a les quals es van inscriure 108 treballadors. A tots els
inscrits se'ls oferirà un contracte d'un mes de treball, a condició d'estar atu-
rats en el moment de ser cridats a treballar i no haver treballat per a l'Ajuntament en els 12 mesos ante-
riors. Els recursos per a aquestes borses d'ocupació procedeixen exclusivament dels pressupostos del nos-
tre Ajuntament, sense comptar amb cap ajuda d'altres institucions. En el segon semestre de 2013 varem
oferir treball a més de la meitat dels inscrits i, al llarg del primer semestre de 2014, seguirem oferint tre-
ball a la resta.

En el mes de setembre hem culminat la que ha estat durant més de 20 anys una aspiració per a aquest
Ajuntament: poder oferir aigua potable al seu propi domicili a tots els veïns de Benifairó. És un aigua
totalment apta per al consum i al mateix cost per als veïns que l'aigua del pou municipal i respon a una
obligació a la que, com a responsables, no podem renunciar.

També des del mes d'abril es realitza el servei de neteja municipal mitjançant una empresa especia-
litzada, a un cost similar al que ens suposaria gestionar directament el servei i utilitzant treballadors dis-
capacitats de la nostra població. Tot això sense la problemàtica derivada de la contractació directa (cobrir
baixes, tenir continuïtat en el servei, manca d’especialització dels treballadors, disposició negativa
davant el treball, etc.). Aquest servei s’ajusta a les nostres necessitats i disponibilitats de personal, doncs
se suspèn quan no es necessita o quan tenim cobert el servei per altres mitjans, sense oblidar-nos que
integra laboralment a veïns que no podrien optar a un altre treball. 

També hem substituït, en col·laboració amb la Diputació, el 50 % de les bombetes de la il·luminació
pública per bombetes Led, la qual cosa suposarà un estalvi de més del 25 % en els costos d'aquest servei,
sense reduir la qualitat del mateix.

Recentment hem substituït a la Diputació per una empresa especialitzada com a responsable de la ges-
tió tributària. D'aquesta manera estalviarem diners i, el que és més important, flexibilitzarem els pro-
cessos de cobrament de taxes i impostos, fent-los més assequibles per als veïns.

Ja portem dos anys en els quals obrim l'Ajuntament a la col·laboració ciutadana en l'elaboració d'uns
pressupostos participatius, escoltant i considerant les propostes d’uns i  altres. Esperem mes participació
en el futur. També, i per a facilitar les gestions dels veïns, l’Ajuntament s’obri dos vesprades a la setma-
na.

Aquesta és solament una xicoteta mostra dels canvis que estem duent a terme en Benifairó per apro-
par la gestió municipal als veïns, intentant optimitzar uns recursos limitats, dirigint els nostres esforços
a millorar la vida de tots nosaltres i ajudant, en la mesura de les nostres possibilitats, a la gent més neces-
sitada. El meu principal objectiu és de servei, i espere estar a la vostra altura.

Compte amb tots vosaltres perquè em traslladeu les vostres iniciatives, propostes, opinions i,  també
queixes, per que us assegure que seran escoltades amb el màxim interès,  tingudes en compte i serviran
per millorar la nostra comesa.

Una abraçada
Toni Sanfrancisco i Meseguer

Alcalde - President de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls

EL FULL DE L’ALCALDE
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El nostre Ajuntament
va aprovar en la sessió
plenària celebrada el passat
mes de desembre el nou
calendari fiscal per a 2014. 

Aquesta actuació té
com a objectiu repartir els
diversos pagaments al llarg
de tot l’any, evitant en la
mesura del possible que
coincidisquen més d’un
pagament en les mateixes
dates. 

Tal i com exposa el nos-
tre alcalde, “la modificació del
calendari fiscal va lligada al
canvi en l’empresa que porta a
terme la gestió tributària de
Benifairó. Fins ara, era la
Diputació de València qui s’en-
carregava de la recaptació. A
partir de 2014 serà una empre-
sa privada la que portarà
aquesta gestió, per dos motius,
en primer lloc perquè suposa un
estalvi econòmic per a

l’Ajuntament, però el motiu més
important és que la nova empre-
sa permet flexibilitzar i fraccio-
nar els pagaments, cosa que
Diputació no permetia”.

Així doncs, tal i com es
pots vore al quadre que
apareix en aquesta mateixa
pàgina, l’IBI es pot pagar
en dos terminis, en abril i
en octubre, mentre que la
taxa per subministrament
d’aigua potable i de clave-

gueram, tractament i depu-
ració d’aigues residuals, es
pot pagar en quatre termi-
nis diferenciats. Per altra
banda, l’impost sobre vehi-
cles de tracció mecànica
també es pot pagar en dos
terminis. 

“Així mateix, també hem
volgut evitar que els pagaments
més important s’hagen de fer en
estiu, com passava fins ara”,
conclou Toni Sanfrancisco.

L’Ajuntament modifica el calendari 
fiscal per a repartir els 

pagaments al llarg de l’any
La Diputació de València ja no s’encarrega de la gestió tributària de Benifairó. La nova

empresa és més barata i permet flexibilitzar els pagaments, que també es podran fraccionar

CALENDARI FFIISCAL BBENIFAIRÓ DDE LLES VVALLS 22014
De ll’1 dd’abril aal 331 dde mmaig eestaran aal ccobrament een vvoluntària:

-Primer termini de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.
-Segon semestre 2013 de la taxa per subministrament d'aigua potable i de clavegueram, tractament i 
depuració d'aigues residuals.
-Taxa per la prestació de servicis de conservació de camins.
-Taxa per la prestació de servicis de conservació de séquies.
-Taxa per ocupació privativa del domini públic local mitjançant reserva d’espai per a entrada i eixida 
de vehicles (guals).
-Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

De ll’1 dde jjuny aal 331 dde jjulioll eestaran aal ccobrament een vvoluntària:
-Primer trimestre 2014 de la taxa per subministrament d'aigua potable i de clavegueram, tractament i 
depuració d'aigues residuals.

De ll’1 dd’agost aal 330 dde ssetembre, eestaran aal ccobrament een vvoluntària:
-Segon trimestre 2014 de la taxa per subministrament d'aigua potable i de clavegueram, tractament i 
depuració d'aigues residuals.

De ll’1 dde jjuny aal 330 dde ssetembre, eestaran aal ccobrament een vvoluntària:
-Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

De ll’1 dd’octubre aal 330 dde nnovembre, eestaran aal ccobrament een vvoluntària:
-Tercer semestre 2013 de la taxa per subministrament d'aigua potable i de clavegueram, tractament i 
depuració d'aigues residuals.
-Segon termini de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.
-Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
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El nostre Ajuntament
continua les gestions amb
Conselleria per solucionar
els problemes d’espai que
pateix l’Escola l’Ermita.
Segons explica l’alcalde,
Toni Sanfrancisco, “a dia de
hui estem a l’espera de la contes-
tació per part de Conselleria al
compromís de col.laboració que el
Ple de l’Ajuntament va aprovar
el passat de setembre”. Cal
recordar que  la Conselleria,
a través del Secretari
Autonòmic d’Educació,
Rafael Carbonell, va oferir a
l’Ajuntament la possibilitat
de finançar conjuntament la
construcció de dues noves
aules a l’Escola l’Ermita. Per
a poder dur a terme aquesta
actuació, les dues adminis-
tracions havien de signar un
conveni de col.laboració.
Aquesta possiblitat va sorgir
en el transcurs de la reunió
que l’alcalde, Toni

Sanfrancisco, va mantindre
amb Rafael Carbonell el
passat 10 de desembre a
València. Així doncs, “ara
estem a l’espera de la constestació
per part de Conselleria per a ini-
ciar el procés. En concret, hem
enviat dos correus electrònics, en
gener i febrer, recordant a
Conselleria la nostra acceptació de
la seua proposta, demostrant així
la voluntat de l’Ajuntament de
Benifairó per a construir les noves
aules. No obstant, la falta de res-
posta per part de Conselleria,
així com els diversos tràmits que
s’han de cumplimentar i que tar-
daran diversos messos, ens fa pen-
sar que les noves aules difícilment
estaran construides abans de l’ini-
ci del proper curs. Des de
l’Ajuntament estem fent tot el que
està en les nostres mans i anem a
seguir insistint a Conselleria per
poder portar endavant aquesta
actuació tan necessària”. Cal
recordar que l’Ajuntament,

amb diners municipals, ja va
habilitar en 2012 una nova
aula en el despatx de
Secretaria ubicat en la planta
baixa del centre. Un any des-
prés, i quan la necessitat ja
era de dues aules, s’intensifi-
quen les gestions amb
Conselleria per construir
aquestes dues aules, que
estarien ubicades en el pati
de la nostra escola. En con-
cret, “ens vàrem reunir el passat
26 de juliol amb el cap del Servei
Territorial d’Educació, Ramón
Estevan, i ens vàrem comprome-
tre a col.laborar en el finançament
de les obres i vam oferir el Casal
Jove com a espai alternatiu per a
donar clase durant el present curs,
sense possibilitat de pròrroga al
curs 2014-2015. En un primer
moment, Ramón Estevan ens ofe-
reix la possibilitat d’executar les
obres la Conselleria per un import
màxim de 50.000 euros, apor-
tant l’Ajuntament de Benifairó la

resta dels diners necessaris i enca-
rregant-se la Conselleria d’execu-
tar l’obra”, exposa l’alcalde.
No obstant, la pròpia
Conselleria va rebutjar
aquesta opció una volta
començat el curs i va oferir a
l’Ajuntament la signatura del
conveni abans esmentat.
“Des de l’Ajuntament estem dis-
posats a assumir una part de cost
del projecte perquè pensem que és
una obra imprescindible, però
necessitem la col.laboració de la
Conselleria. Portem més d’un any
i mig fent diverses gestions i reu-
nions i necessitem solucions
urgents. Nosaltres hem complit la
nostra part i ara és Conselleria
qui ha de contestar i posar en
marxa el procés per a fer realitat
el conveni. Esperem, després dels
recordatoris que hem enviat en
gener i febrer a Conselleria, rebre
una resposta el més prompte pos-
sible”, conclou Toni
Sanfrancisco

Benifairó segueix amb les gestions per a
solucionar els problemes a l’Escola L’Ermita
Conselleria va proposar la signatura d’un conveni per a poder construir dues noves aules al
centre. L’Ajuntament ja ha acceptat aquesta opció, però Conselleria encara no ha contestat

EDUCACIÓ

COBRIMENT SSÉQUIA PPLA DDE

L’ERA. AA pprimer dde mmarç

començaren eels ttreballs dde

cobriment dde lla sséquia ddel

Pla dde ll'Era. PPer aaquesta zzona

circula ggran qquantitat dde

gent aa ppeuu ii eexisteix rrisc  dde

caure aa lla ssèquia. AAmb

aquesta iintervenció ss’elimi-

na eel rrisc dde ccaiguda aamb eel

cobriment dde lla ssèquia ii lla

instal·lació dde bbaranes..
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- El plenari per unanimitat la moció presentada pel grup
Esquerra per a que l’Ajuntament aprove i redacte un Pla
d’Ocupació Local, basat en el repartiment del treball i la
rotació mensual dels traballadors i treballadores.

SESSIÓ 24/01/2013

- El plenari aprova per unanimitat la modificació del con-
veni de col.laboració amb el registrador titular del
Registre de la Propietat número 2 de Sagunt.
- S’aprova, amb els vots a favor dels grups PSOE i
Esquerra i l’abstenció del grup PP la moció en suport de
les beques als estudiants

SESSIÓ 27/06/2013

- El plenari s’en dóna per assabentat dels informes tri-
mestrals del compliment dels terminis de pagament de
l’últim trimestre de 2012 i els dos primers de 2013.
- També s’aprova per unanimitat la moció presentada pel
grup PSOE en contra de l’obligatorietat per als ciclistes
de dur casc en vies urbanes.
- El plenati aprova per unanimitat la moció presentada
pel grup PSOE per a reforçar la segureta a l’àmbit rural.
- També per unanimitat s’aprova la moció presentada pel
grup Esquerra en contra de les retallades en polítiques
contra la violència de gènere. 

SESSIÓ 25/07/2013

- El plenari aprova, amb els vots a favor dels grups PSOE
i PP i l’abstenció del grup Esquerra, el marc pressuposta-
ri per als exercicis 2014-2106, així com les línies fona-
mentals dels pressupost per a 2014.
- Per unanimitat, el plenari aprova el compromís per a la
construcció de dues aules amb la col.laboració de la
Conselleria d’Educació.
- També per unanimitat s’aprova l’adhesió al conveni de
col.laboració per a la prestació d’assistència sanitària
ambulatòria, així com l’adhesió al sistema d’adquisició
centralitzada de la Diputació.
- També per unanimitat, s’acorda el text del conveni del
Programa Menjar a Casa.
- El plenari aprova per unanimitat la moció presentada
pel grup PSOE per a instar a la Diputació i a la
Generalitat a establir ajudes als universitaris.
- El Ple es dóna per assabentat de l’expedient conjunt
amb l’Ajuntament de Faura per a la prestació del servei
públic municipal del Jutjat de Pau

SESSIÓ 26/09/2013

- El plenari s’en dóna per assabentat de l’informe de
seguiment del Pla d’Ajust.
- S’aproven per unanimitat l’ordenança de creació dels
fitxers de caràcter personal, l’ordenança reguladora de
l’administracio electrònica i la creació del Perfil de
Contractant.
- El plenari aprova per unanimitat la moció presentada
pel grup PP sobre el Dia Internacional de la Dona

SESSIÓ 28/02/2013

- S’aprova per unanimitat la moció presentada pel grup
PSOE on es demana al Ministeri que evite el tancament
d’oficines bancàries i garantisca un serveis bancaris
mínims.
- El plenari aprova, amb els vots a favor dels grups PSOE
i Esquerra, i l’abstenció del grup PP que l’Ajuntament se
sume a la celebració de l’Any Estellés i l’Any Espriu.

SESSIÓ 28/03/2013

- S’acorda per unanimitat la delegació per a contractar
les obres de renovació de la instal.lació elèctrica del
CEIP L’Ermita
- El Ple es dóna per assabentat de la liquidació del pres-
supost de 2012.
- S’aprova per unanimitat iniciar els tràmits per a anular
l’adjudicació del PAI de la UE-5.

SESSIÓ 25/04/2013

- S’acorda per unanimitat la delegació per a contractar
l’obra d’ampliació del Camí Vell de Quart, Fase I.
- El plenari aprova per unanimitat la moció presentada
pel grup Esquerra en defensa del teixit industrial i pro-
ductiu del Camp de Morvedre i per garantir els manteni-
ment de les instal.lacions comarcals del grup
Thyssenkrupp Group Steel Europe.
- S’apova per unanimitat el nomenament dels membres
del Consell Agrari Municipal.

SESSIÓ 30/05/2013

- S’aprova per unanimitat sol.licitar a la Conselleria de
Sanitat el manteniment dels Punts d’Atenció Continuada
i també dels Punts d’Urgència extrahospitalaris

SESSIÓ 24/11/2013
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El passat mes de
novembre, el Consell
Valencià de Cultura va
hometjar al nostre veí Joan
Garcés Queralt que, als
seus 99 anys, és el director
d’orquestra amb més edat

del món. De fet, Garcés va
dirigir, el passat 22 de febrer
a la Banda Municipal de
Castelló en el Concert de la
Festa, celebrat a l’Auditori i
Palau de Congressos de
Castelló 

ACORDS PLENARIS

- S’aproven amb els vots a favor dels grups PSOE i
Esquerra i l’abstenció del grup PP les mocions contra el
tancament de RTVV i en suport dels seus treballadors i
treballadores.
- El plenari aprova per unanimitat la moció presentada
pel grup PP contra la violència de gènere. 

SESSIÓ 28/11/2013

- El plenari acorda amb els vots a favor dels grups PSOE
i Esquerra i l’abtenció del grup PP la designació de repre-
sentants en diferents Consells Escolars.
- S’aprova per unanimitat nomenar secretari del Jutjat de
Pau de Benifairó de les Valls al nostre veí José Ruiz
López.

SESSIÓ 19/12/2013

NOVA TTANCA AAL PPARC 99 DD’OOCTUBRE. LL’Ajuntament hha aassumit uuna nnova ddemanda ddels vveïns ii vveïnes uusuaris ddel PParc 99 dd’Octubre

i hha iinstal.lat uuna ttanca, qque tté ll’objectiu dde pprotegir lla zzona iinfantil dd’aquesta zzona vverda. AAixí ddoncs, ss’evita qque eels xxiqquets

i xxiquetes qque aacudeixen aal pparc ppuguen, een uun mmoment ddeterminat, eeixir dde lla zzona dde jjocs ii aarribar aa lla ccarretera.

El Consell Valencià de
Cultura ret un emotiu
homenatge a Joan Garcés 

El nostre Ajuntament
està invertint més de
40.000 euros en la
instal.lació les noves bom-
betes de LED en l’enllu-
menat públic. La
Diputació de València,
dins del Pla d’Eficiència
Energètica, subvenciona
íntegrament aquesta
actuació. En concret, es
canviaran les antigues

bombetes, de 100 watts,
per 273 noves bombetes
LED de baix consum,
només de 34 watts.
Aquesta actuació suposarà
un estalvi energètic de
vora 66.000 kw/h anuals,
equivalent a 11.276 euros
a l’any. Així mateix, aques-
ta actuació suposarà
reduir en 20 tones l’emis-
sió a l’atmosfera de CO2.   

Benifairó estalviarà més
d’11.000 euros anuals
gràcies a les noves
bombetes de LED Garcés va rebre un diploma i una medalla d’honor
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Benvolguts veïns:
Ja han passat més de dos

anys i mig des que van
tenir lloc les eleccions
municipals per les que  el
nostre partit es va fer
càrrec, de nou i per vuite-
na vegada consecutiva, de
les responsabilitats de
govern.

Un temps que ens ha
donat la possibilitat de tre-
ballar pel nostre poble
millorant la qualitat de
vida de tots els que vivim
en ell. Però encara ens
queda molt per fer i comp-
tem amb vosaltres per dur-
ho a terme.

Portem ja massa anys de
crisis. Una crisi que ha col-
pejat més als febles que
als forts, i que pensem que
hauria d'haver-se afrontat
d'una altra manera. Un
país no pot sobreviure a
costa dels seus ciutadans:
el seu màxim objectiu ha
de consistir a eliminar les
injustícies, ajudar als que
més ajuda necessiten,
defensar la justícia social i
lluitar per una societat
més justa i igualitària. 

Els Ajuntaments, amb
les dificultats que provoca
la manca de finançament
adequat i la reducció de
competències, hem de
lluitar en el mateix sentit.

Som l'administració més
propera als ciutadans i,
per això, coneixem millor
que ningú quins són els
problemes amb els quals
s'enfronta la gent, i sabem
com lluitar contra ells.

Però, per desgràcia,
altres administracions no
coincideixen amb nosaltres
en aquests objectius i sola-
ment es preocupen per
retallar les nostres com-
petències i els nostres
recursos, impedint-nos
ajudar a la gent, pensant
que amb això estalvien
diners. No és així, no
podem salvar el nostre país
abandonant els nostres
pobles i els nostres ciuta-
dans.

Necessitem un altre
govern de la Nació que ens
done un finançament més
just. També necessitem un
altre govern a la
Generalitat perquè cons-
truisca les aules del
col·legi que ens va prome-
tre i de les quals sembla
que s'han oblidat, que ens
envie un metge més que
considerem irrenunciable,
que ens pague el que ens
deu perquè puguem retor-
nar un préstec que no hem
sol·licitat i que ens van
obligar a demanar i així
poder rebaixar impostos,

que ens envie els diners
que destina a plans d'ocu-
pació, que després no
paga, i que nosaltres por-
tem avançant gairebé tres
anys, etc… En resum, que
complisca com un govern
dels valencians i per a qui
els valencians som el més
important.

El Partit Socialista, que
dóna recolzament al
Govern Municipal, no va a
deixar de treballar pels
veïns de Benifairó, encara
que siga sense l'ajuda del
Govern Valencià o del
Govern de la Nació. Anem
a seguir esforçant-nos a
millorar el nostre poble, a
ajudar als nostres veïns a
sobreviure a aquesta època
d'incertesa a l'espera de
temps millors que, estem
segurs, sols poden passar
per un Govern Socialista al
nostre poble i a les altres
institucions.

Estem complint les  pro-
meses reflectides al nostre
programa electoral i, com
hem dit, esperem comptar
amb la vostra ajuda, el
vostre alè i per que no,
amb les vostres crítiques
constructives i les vostres
propostes. Vos esperem. 

Seguim ajudant als veïns
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Ja hem passat la meitat
de la legislatura en que
Esquerra Republicana ens
hem estrenat a
l’Ajuntament del nostre
poble. Una mitja legisla-
tura que ens ha servit per
tal de portar endavant
una part del nostre pro-
grama i del pacte que vam
signar amb el PSOE, però
creiem que encara ens
queda molta feina per fer.

Dels més de dos anys
que portem treballant per
als nostres veïns i veïnes
des de la nostra posició
d’oposició en positiu, cri-
ticant allò que creiem que
no beneficia als nostres
conciutadans, però no
quedant-nos en la crítica i
el NO sense més, sinó ofe-
rint sempre una alternati-
va, tenim sensacions con-
tradictòries. Per una
banda, valorem molt posi-
tivament la disposició a
aplicar algunes de les nos-
tres propostes per part de
l’equip de govern, com
han estat, entre altres,
els pressupostos partici-
patius o la nostra propos-
ta de crear un Pla
d’Ocupació Local, que ha
permès ajudar als nostres
veïns i veïnes que estan a
l’atur. 

No obstant, també ens
hem emportat decepcions
importants, amb algunes
decisions unilaterals de
l’equip de govern que no
podem entendre. Tot i
que sabem que anava al
programa electoral del
PSOE, no entenem els
milers d’euros en subven-
cions de la Diputació i en
diners del propi
Ajuntament que s’han
malbaratat construint uns
torils que solament s’uti-
litzen 2 dies a l’any i que
no eren en absolut neces-
saris. O en la decisió uni-
lateral, que només s’ha
explicat als veïns i veïnes
de Benifairó després de
molta insistència per part
d’Esquerra Republicana,
de connectar-se al metre
cúbic sense previ avís.

A pesar d’aquestes sen-
sacions contraposades,
continuarem treballant
pel nostre poble, inten-
tant col·laborar al màxim
en alguns reptes que hau-
rem d’afrontar en el pro-
per any i mig, com per
exemple la consolidació i
l’estudi arqueològic del
Palau, pendent d’una sub-
venció de la Diputació.
Cal recordar que portem 4
anys presentant esmenes

als Pressupostos Generals
de l’Estat per tal d’acon-
seguir els diners necessa-
ris per a aquest projecte.
Esmenes que mai han
estat recolzades ni pel
PSOE ni pel PP al
Congreso de los
Diputados.

Però ni aquest, ni cap
projecte de futur per a
Benifairó de les Valls serà
possible sense la vostra
implicació. La participa-
ció activa de tots els
veïns i veïnes de Benifairó
és la força que ens pot fer
avançar, com ja hem
demostrat quan hem
donat suport a la nostra
escola per tal que ens
concediren les unitats
docents que necessitem.
Us convidem a participar
activament de la vida
política del nostre poble,
perquè sou qui ha de
decidir com volem que
siga el nostre poble. Per
això continuarem presen-
tant totes les iniciatives
possibles per tal que la
vostra veu no només s’es-
colte una vegada cada 4
anys. 

Molta feina per fer
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En primer lloc, des
del Partit Popular de
Benifairó de els Valls,
volem felicitar-vos
l’any nou i desitjar-vos
que aquest que entra
siga millor que l’ante-
rior.

Volem aprofitar per
informar-vos d’una
mamera resumida la
situacio actual del
poble mitjançant dife-
rents punts que a con-
tinuació detallem:

El PP de Benifairó de
les Valls i els seus con-
cejals, elegits pels
veïns  d’aquest poble,
ens dediquem única i
exclusivament a trac-
tar problemes del nos-
tre municipi, no com
altres partits que
inclús han portat
acords en els quals es
citaven problemes de
Palma de Mallorca, el
govern central o la UE.

També volem
comentar la negativa
per part de l’equip de
govern municipal per
portar a terme el canvi
del paviment del
pabelló municipal. En
el passat mes de
novembre, i aprofitant

que la Diputació ens
anava a destinar una
quantitat important de
diners al municipi de
Benifairó, mitjançant
subvencions, portarem
al Ple una segon moció
en la qual reivindica-
vem la necessitat d’a-
questa inversió. Per
segona volta consecu-
tiva, tant el govern
socialista com el d’es-
querra, votaren en
contra d’aquesta
moció. 

Finalment, encara
que no menys impor-
tant ni tampoc l’últim
que voliem contar-vos,
aprofitarem per a par-
lar de MAFORT. Una
empresa destinada a
urbanitzar la zona de
les escoles i de l’ermi-
ta, i que amb la
col.laboració de l’a-
juntament, han sigut
els responsables de
que tota la zona abans
citada, estiga en les
condicions que actual-
ment podem vore.

Podríem detallar
moltes coses més,
però encara que som
el partit més votat en
Benifairó, l’equip de

govern tan sols ens
deixa expressar-nos en
una pàgina. Així que,
concluirem fent men-
ció a les Noves
Generacions del Partit
popular de Benifairó
de les Valls. Aquest
grup de jovens, des-
prés de constituir-se el
passat mes de juliol,
ha demostrat que està
disposat a treballar
d’una manera desinte-
ressada per aquest
poble. En aquest curt
periode de temps, ja
s’han fet dues cam-
panyes solidàries, una
de roba i altra d’ali-
ments i joguets, en les
quals han ajudat als
més desfavorits. Som
sabedors que aquests
jovens van a continuar
amb aquestes iniciati-
ves.

ELS AJUDAREM I, PER
SUPOST, COL.LABORA-
REM. 
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Més de 60 persones han
pogut treballar durant un
mes per a l’Ajuntament de
Benifairó al llarg dels
últims sis mesos. Aquesta
iniciativa ha suposat una
inversió de més de 85.000
euros, íntegrament apor-
tats per l’Ajuntament de
Benifairó. 

Per a poder dur a terme
aquestes contractacions,
l’Ajuntament va crear el
passat mes de juliol dues
borses de treball, una de
peons generals i altra d’ofi-
cials d’obra. Un total de
108 persones s’han inscrit
a aquestes borses de tre-
ball, 97 persones a la borsa
de peons i 11 a la borsa
d’oficials. D’aquesta mane-
ra, cada mes l’Ajuntament

de Benifairó incorpora un
grup d’aturats que, durant
un mes,  treballa per a
l’Ajuntament. Cal recordar
que per a poder ser con-
tractats per l’Ajuntament,
és imprescidible que els
integrants de les borses no
hagen treballat per a
l’Ajuntament durant l’ul-
tim any. Així mateix, les
contractacions es porten a
terme seguint rigorosa-
ment l’ordre que apareix
en les dues borses de tre-
ball. Tal i com explica l’al-
calde, Toni Sanfrancisco,
“el nostre objectiu és que quan
es complisca un any de la crea-
ció d’aquestes borses de treball,
que serà en juny de 2014, les
108 persones inscrites hagen
pogut treballar durant un mes

per a l’Ajuntament”.
Aquestos treballadors por-
ten a terme diversos tipus
de tasques, segons les
necessitats del nostre
poble, ja sigues feines d’o-
bra, manteniment, repara-
cions o reforça de les tas-
ques de neteja, entre altres.
Per exemple, un grup d’a-
questos treballadors ha
portat endavant la lectura
dels contadors de l’aigua,
sempre amb la col.labora-
cio de la plantilla munici-
pal.

A banda d’aquestes més
de 60 contractacions
finançades amb recursos
municipals, altres 57 perso-
nes també van ser contrac-
tades durant el passat estiu
gràcies a la subvenció pro-

cedent del SEPE (Servicio
Público de Empleo
Estatal). Aquesta subven-
ció va destinada a la con-
tractació de treballadors
aturats del sector agrícola. 

“Així doncs, podem vore
que durant els últims mesos
hem pogut donar feina a vora
120 veïns i veïnes aturats del
municipi, una xifra que repre-
senta al voltant del 50 per cent
dels aturats del nostre poble.
Encara que només siga durant
un mes, aquestes contractacions
suposen una ajuda per als veïns
i veïnes de Benifairó que patei-
xen el drama de la desocupació.
De cara al futur, el nostre objec-
tiu és continuar portant a terme
aquesta política de contracta-
cions municipals”, conclou
Toni Sanfrancisco  

L’Ajuntament destina més de 85.000 euros
per a donar feina a vora 60 persones 

L’objectiu de l’Ajuntament és donar feina a més de 100 persones fins al mes de juny de
2014, quan es cumplisca un any de la creació de les dues borses de treball

MILLORA VVISIBILITAT. HHan ccomençat lles oobres pper aa mmillorar

la vvisibilitat dde ll'stopsituat aa lla ccantonada ddel CCasino.

Aquesta aactuació tté ccom aa ffinalitat eevitar aaccidents. AAixí

doncs, aamb ll'ampliació dde lla vvorera jja nno ees ppodrà aaparcar een

eixa zzona. DD'aquesta mmanera eels vvehicles qque aarriben aa ll'stop

podran vveure ssi hhi hha ccotxees qque ppugen ppel ccarrer BBon SSuccés.

NOUS TTORILS. UUna iinversió dde 442.000 eeuros, ssubvencionada

conjuntament ppel nnostre AAjuntament ii lla DDiputació vva ffer

possible qque lles ppassades FFestes eestrenàrem eels nnous ttorils.
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UNES FFESTES PPER AA RRECOR-

DAR. UUn aany mmés, eel nnostre

poble vva vviure eels sseus ddies

més eespecials aamb lla ccele-

bració dde lles FFestes. TTots

els vveïns ii vveïnes dde

Benifarió ees vvan bbolcar pper

a ppassar uuns ddies iinoblida-

bles. CCom ees ppot vvore een

aquest rrecull dd’imatges, lla

participació vva ttornar aa sser

excepcional ii eel ggran ttreball

dels ffesters ii ffesteres dde

2013 vva ttindre lla sseua

recompensa. 
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BENIFAIRÓ SSOLIDARI. EEl

nostre ppoble hha ddemostrat

una vvegada mmés eel sseu ccaràc-

ter ssolidari. LL’Associació dde

la LLluita CContra aal CCàncer

amb lla ccol·laboració ddesin-

teressada dde vveïnes ii vveïns

de BBenifairó hha rrecollit mmes

de 66.000 eeuros ll’any ppassat.

També ss’han rrecollit mmes dde

300 kkg dde mmenjar pper aa aaju-

dar aals vveïns mmes nnecessitats

els ppassats nnadals, uuna iini-

ciativa dde ll’Ajuntament qque

ha ddonat rresposta aa lla

demanda dd’ajuda uurgent

traslladada ddes dde SServeis

Socials.
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CAMÍ SSOLIDARI. EEl ppassat 119

de ssetembre vva aarribar aal

nostre ppoble eel CCamí SSolidari

per lles MMalalties RRares, uuna

iniciativa ssolidària dduta aa

terme pper VVictor CCerdà, qque

va rrecòrrer aa ppeu eels 2266

municipis dde lla pprovíncia dde

València een 331 eetapes, rreco-

rrent uun ttotal dde 11.800 kkm.

Víctor CCerdà vva sser rrebut ppel

nostre aalcalde. EEn lla ppàgina

anterior, ffotos ddel BBetlem dde

la CCasa GGuarner, eel llliura-

ment dde ppremis ddel cconcuurs

de ttargetes dde NNadal ii lla

cavalcada dde RReis.

DIA DDE LL’ARBRE, DDIA DDE LLA DDONA, MMERCAT SSOLIDARI... LLes

imatges rrecullen ddiverses aactivitats ddutes aa tterme een 22013 ii

2014. PPer uuna bbanda, lles ddues pprimeres ffotos ccorresponen aa

la ccelebració ddel DDia ddel AArbre dd’enguany. EEls aalumnes dde

l’Escola ll’Ermita vvan vvan pportar aa tterme uuna pplantació dde ppins

i ccarrasques een LLa RRodana. LLa rresta dde ffotos ccorresponen aa

actes dde 22013, ccom lla ccelebració ddel DDia dde lla DDona, eel mmer-

cat ssolidari oo ll’acte een ccontra dde lla vviolència ccap aa lles ddones
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DONES XX BBENIFAIRÓ. SSempre

és uuna bbona nnotícia qque aaug-

mente eel tteixit aassociatiu ddel

nostre ppoble, een aaquest ccas

amb lla ccreació dde ll’associació

Dones XX BBenifairó, aa lla qquual

desitgem mmolta ssort een lla

seau ttrajectòria. EEn lla iimatge

podem vvore uun mmoment dde lla

seua ppresentació. LLes ddues

fotos dde bbaix ccorresponen aa

la iinauguració dde ll’exposició

sobre eels rrepublicans dde

Quart ii aa lla ggran aactuació dde

Riff TTeatre ddurant lles FFestes.

ANY EESTELLÉS, AANY EESPRIU. EEl nnostre ppoble ees vva ssumar ll’any

passat aa lla ccommemoració ddels ddos ddels eescriptors mmés

importants een lla nnostra lllengua, VVicent AAndrés EEstellés ii

Salvador EEspriu. AA bbanda ddel mmural qque ppodem vvore een lles

imatges, ll’Ajuntament ttambé hha iinstal.lat uuna eescultura ccom-

memorativa een hhonor aal ppoeta dde BBurjassot VVicent AAndrés

Estellés. AAquesta eescultura eestà uubicada een lla pplaça 99

d’Octubre ii éés oobra dde RRicard BBalanzà, aa qqui ppodem vvore een lla

fotografia jjunt aal nnostre rregidor VVicent CChordà 


