
L’Ajuntament
segueix
baixant el
coeficient
de l’IBI per a
compensar la
pujada del
valor cadastral
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L’Ajuntament
peatonalitzarà
el carrer
Sánchez
Coello
Una empresa
especialitzada
gestionarà el
servei
d’abastiment
d’aigua i
clavegueram

Benifairó inverteix 134.000 euros
per a continuar amb la rehabilitació

del Palau Vives de Canyamàs

L’Ajuntament remodelarà la
Piscina i reformarà i instal.larà

gespa artificial al Camp de Futbol
La Diputació de València subvenciona aquestes dues actuacions, que suposaran una

important millora per a les infraestructures esportives de Benifairó

SS’’IIMMPPLLAANNTTAA EELL CCOONNTTEENNII--

DDOORR MMAARRRRÓÓ ppeerr aa llaa rreeccoollllii--

ddaa sseelleeccttiivvaa ddee rreessiidduuss

oorrggàànniiccss,, ddee mmaanneerraa qquuee aall

nnoouu ccoonntteenniiddoorr nnoommééss eess

ppooddeenn ddiippoossiittaarr rreesstteess dd’’aa--

lliimmeennttss.. FFiinnss eell mmoommeenntt,,

eellss rreessuullttaattss ssóónn mmoolltt ppoossii--

ttiiuuss,, jjaa qquuee qquuaassii eell 110000

ppeerr cceenntt ddeellss rreessiidduuss ddiippoo--

ssiittaattss aallss nnoouuss ccoonntteenniiddoorrss

ssóónn mmaattèèrriiaa oorrggàànniiccaa..

S’instal.laran nous 
jocs als parcs infantils
del municipi
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Les obres van a suposar la consolidació i recuperació dels murs de la façana recaient al
pàrquing de la plaça, així com la reparació de la part restant del sostre de la torre

L’Ajuntament va a
invertir un total de
134.000 euros per a conti-
nuar amb les obres de
rehabilitació del Palau
Vives de Canyamàs.
Aquesta intervenció
compta amb ajuda de la
Diputació de València per
import de 92.000 euros,
mentre que la resta, 42.000
euros, serà aportada per
l’Ajuntament de Benifairó.
Tal i com explica l’al-

calde, Toni Sanfrancisco,
les obres “afectaran al primer
pis i a la façana recaient al
pàrquing de la plaça, així com
a la part de la torre que enca-
ra no està rehabilitada.
D’aquesta manera les obres
van a suposar la consolidació i
recuperació dels murs de la
façana sud de l’edifici i la repa-
ració de la resta del sostre de la
torre, rehabilitant les bigues
danyades per la humitat i el
pas del temps”.
Aquesta serà la segona

inversió important que
durà a terme l’Ajuntament
al Palau Vives de
Canyamàs en els últims
tres anys. La primera d’e-
lles, en 2015, va suposar
una inversió de 100.000
euros, també finançada

per la Diputació de
València. Aquelles obres
van consistir en la  cons-
trucció d’un faldó de
coberta a la torre, així com
la teulada i la consolidació
dels murs en la façana
nord. Així mateix, també
es va portar a terme una
catalogació  arqueològica,
amb la finalitat de poder
documentar l’existència
d’un claustre en la zona
del pati, que és l’actual
plaça que va ser reurbanit-
zada en 2016.
“Després de les dues ajudes

que hem aconseguit i que supo-
sen una inversió global de més
de 230.000 euros, el nostre
objectiu és seguir demanant la
major quantitat d’ajudes possi-
bles per a rehabilitar tant lel
Palau com l’entorn de la zona
amb més història de Benifairó,
un àrea delimitada pel propi
Palau, la Casa Sánchez
Coello, la Casa Guarner, la
Casa Perentoni i l’Església.
Aquesta zona abans estava
molt degradada i, poc a poc,
anem posant-la en valor, amb
subvencions i també amb recur-
sos municipals”, explica l’al-
calde Toni Sanfrancisco. 
Cal recordar que en

2016  l’Ajuntament ja va

reurbanitzar la plaça de
700 metres quadrats de
superfície ubicada junt al
Palau. En aquesta zona es
va habilitar un àrea peato-
nal, un pàrquing i una
zona enjardinada. Així

mateix, durant els últims
mesos l’Ajuntament també
ha dut a terme dues millo-
res en la plaça de
l’Església, ampliant les
voreres i millorant la part
del mur recaient al Palau.

Benifairó inverteix 134.000 euros 
per a continuar amb la rehabilitació 

del Palau Vives de Canyamàs

S’ha ampliat la vorera de la plaça de l’Església

També es va millorar el mur recaient al Palau
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Benvolguts veïns i veïnes:

Sempre ha sigut el meu procedir, des que tinc la responsabilitat de
l’Alcaldia de Benifairó, actuar amb l’únic interés del bé del poble. És
per això que s’han pres decisions amb les que hem donat solucions a
problemes veïnals o hem fet millores amb l’única raó de que eren bones
per al poble, encara que podien significar que una part del nostre veï-
nat (més gran o més menuda) podria pensar que no era del seu parèixer
o que l’equip de govern estava equivocat. Tots podem equivocar-nos,
encara que sols s’equivoca el que pren decisions, ja siga per acció o per
omissió, però pense que la major part de les vegades hem encertat.

Ara se’ns han plantejat algunes de les decisions més transcendentals
que hem hagut de prendre al llarg dels últims anys, ja siga pel compro-
mís de futur que representa o per la dificultat d’entendre’s.

El nostre poble demanda un centre escolar en condicions, adequat al
segle XXI, i que done resposta a la realitat de hui en dia. No podem
esperar indefinidament a que la Conselleria tinga la disponibilitat de
construir un centre nou de primària, i el problema no són sols els terrenys o la voluntat del nostre
equip de govern, sinó els projectes de futur del Govern Autonòmic que té la voluntat de resoldre’ls
però ha de carregar amb els problemes heretats de la mala planificació o de la corrupció d’ante-
riors governs. És per això que hem optat per demanar a la Conselleria la inclusió dels nostres cen-
tres en el programa “Edificant” i hem prioritzat que s’eixample el CEIP l’Ermita: menjador, gimnàs,
biblioteca, més aularis que no estiguen en barracons, etc... Pensem que aquesta solució serà molt
més satisfactòria, donat que el nostre centre està en bones condicions, necessita aquests serveis el
més aviat possible, i aquesta alternativa, a hores d’ara, la considerem més adequada i ens donarà
satisfaccions a més curt termini sense renunciar a tindre per als nostres xiquets i xiquetes el millor
centre possible.

També portem ja alguns anys parlant de la problemàtica que suposa, per a tots nosaltres, les
mancances i les deficiències del servei d’aigua potable i de clavegueram, exposant-vos la situació
en la que està aquest servei fonamental i els condicionants que determinen les decisions que s’han
de prendre. Aquesta decisió sols està determinada perquè volem que siga la millor alternativa per
als nostres veïns i veïnes: podríem haver ajornat tots els processos que ja hem iniciat fins a la pro-
pera legislatura, comptant amb que tots tinguérem més temps per a veure les millores que supo-
sen per al veïnat, però aquesta hauria sigut una decisió covard i sols hauria allargat en el temps els
problemes que estem patint.

Mitjançant diversos documents de treball, que hem posat en públic a l’abast de tots els veïns,
he intentat explicar a tot el veïnat la situació de partida que tenim, les necessitats que hem d’a-
frontar cada dia i les alternatives que hem barallat. No és moment per a repetir tota aquesta infor-
mació, que està a disposició de tot aquell que tinga interès en estudiar-la, doncs la teniu a la pàgi-
na web i, si algú ho necessita i no pot accedir, se li pot proporcionar també. És la meua obligació
exposar el problema, les conseqüències i les diferents alternatives. També ho és valorar les alter-
natives a l’objecte de que tots tinguem el coneixement del que implica cada una d’elles, i això no
significa que les propostes no s’hagen valorat objectivament, sinó que de l’estudi del problema i
de les diferents alternatives ens determina quina solució es més adequada, i és la meua obligació
proposar aquella que considere millor.

Hem de prendre decisions que no estiguen condicionades sols per posicionaments ideològics i
immobilistes, sinó perquè siguen les millors per als nostres veïns i veïnes, que donen les millors
solucions a mitjà i a llarg termini, i que ens permeten mantenir el control d’un servei fonamental
sense hipotecar el nostre futur, i aquestes decisions estaran determinades per la nostra responsa-
bilitat com a representants de tots els que vivim a Benifairó de les Valls.

Gràcies per la vostra comprensió i el vostre recolzament. 

Toni Sanfrancisco i Meseguer
Alcalde - President de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls

EL FULL DE L’ALCALDE
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L’Ajuntament ha iniciat
el procediment per adjudi-
car les obres de remodela-
ció de la Piscina Municipal.
Aquesta actuació va a supo-
sar una important millora
per a aquesta infraestructu-
ra esportiva. 
De fet, les obres van a

consistir, per una banda, en
la instal.lació d’un sistema
de depuració totalment

automàtic, que permetrà
que l’aigua es mantinga en
òptimes condicions durant
tota la temporada estival.
Per altra banda, també es va
a millorar l’accesibilitat al
got de la Piscina amb la ins-
tal.lació d’una rampa, així
com també es farà accesible
la zona dels vestidors i lava-
bos. Finalment, també
s’ampliarà la zona del solà-

rium més d’un 50 per cent i
es farà completament nova
la piscina infantil. Aquestes
actuacions suposen una
inversió global de més de
105.000 euros, finançada
am una ajuda de la
Diputació. “La remodelació
integral de la piscina infantil és
una de les actuacions més impor-
tants, ja que suposarà canviar
d’ubicació el got i, per tant, fer-

ho nou completament. El nou
sistema de depuració suposarà
acabar amb els problemes en la
qualitat de l’aigua que hem patit
durant els últims estius. Cal des-
tacar que les obres començaran el
més prompte possible i estarana
acabades abans de l’obertura de
la Piscina que, com sempre, serà
al mes de juny”, explica el
regidor d’Esports, Fabián
Herreros. 

La remodelació de la Piscina
Municipal suposarà una inversió 

de més de 105.000 euros 
S’instal.larà un sistema de depuració automàtic, s’ampliarà en més d’un 50 per cent la
zona del solàrium, es renovarà completament la piscina infantil i es faran accesibles els

vestidors i els lavabos, així com es construirà una rampa al got de la piscina 

La Regidoria de
Promoció Econòmica està
preparant una edició molt
especial d’Assaborix, la
nostra ruta de la tapa, que
celebrarà el proper mes d’a-
bril la seua desena edició
“amb una molt bona acceptació
per part dels veïns i veïnes de
Benifairó”, explica el regidor
Vicent Chordà. En concret
la desena edició de la ruta
de la tapa serà els dies 13.
14, 15, 20, 21 i 22 d’abril, i

comptarà amb diverses
novetats. “De fet, en aquesta
edició s’incrementarà la quanti-
tat de locals que participaran en
la ruta de la tapa i els dies 20 i
21 tindrem un trenet que comu-
nicarà els diferents locals partici-
pants, amb la finalitat de facili-
tar el recorregut dels veïns i veï-
nes entre tots locals partici-
pants”, indica Vicent
Chordà. 
Altres activitats es man-

tindran, com l’animació a

càrrec de la xaranga
Telesio’s Band, que actuarà
durant el primer cap de set-

mana, així com els premis,
que seran els mateixos que
en anteriors edicions.

La desena edició d’Assaborix, la ruta
de la tapa, tindrà lloc al mes d’abril
Serà els dies 13, 14, 15, 20, 21 i 22. Aquesta nova edició tindrà diverses novetats, com 

la incorporació d’un trenet que comunicarà els diferents locals participants. 

Els premiats de la passada edició de la ruta de la tapa 
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Benifairó destinarà
150.000 euros per a millorar
les instal.lacions del Camp
de Futbol. Aquesta quanti-
tat procedeix íntegrament
de la Diputació de València,
que aportarà els diners a
través d’un conveni signat
amb l’Ajuntament per un
import de 150.000 euros.
Aquest conveni és “una

ajuda específica per a aquesta
actuació que hem aconseguit
obtindre després de diverses ges-
tions amb la Diputació de
València. Aquesta ajuda és
finalista, emmarcada en una
línia d’ajudes per a infraestructu-
res esportives de la Diputació de
València i, per tant, només es
pot emplear per a la millora
d’instal.lacions esportives, com és
el cas del Camp de Futbol de
Benifairó”, exposa Toni
Sanfrancisco. 

Aquestes obres suposa-
ran que es modifique el
traçat del Camp de Futbol
per a poder construir una
pista d’atletisme al voltant
del perímetre, així com la
instal.lació de la gespa artifi-
cial. “Aquestes obres estaran
finalitzades en 2018, de manera
que el Camp de Futbol ja podrà
utilitzar-se sense cap problema.
Una volta acabades, en el cas
que foren necessàries més actua-
cions de millora, destinaríem una
part de l’ajuda procedent del Pla
d’Obres i Serveis Municipals de
2018 i 2019, que ens ha conce-
dit una subvenció total de
195.000 euros. En aquest sen-
tit, cal tindre en compte que les
millores que s’han fet al Camp
de Futbol durant els últims anys,
com la instal.lació de nou enllu-
menat LED i altres seran com-
patibles amb les noves obres”,

explica el regidor Fabián
Herreros. 
Respecte a les actua-

cions que es duran a terme
amb l’ajuda de 150.000
euros del conveni singular,
cal destacar que el terreny
de joc es desplaçarà cap al
sud, per tal d’aprofitar al
màxim l’espai disponible.

Aquesta acció permetrà
habilitar una senzilla pista
d’atletisme al seu voltant, de
formigó i d’almenys tres
carrers, per a que els espor-
tistes del municipi puguen
tindre una zona on entre-
nar. Aquesta actuació també
és una petició dels aficio-
nats al running del poble.

L’Ajuntament destinarà 150.000
euros a la reforma i instal.lació de
gespa artificial al Camp de Futbol

El terreny de joc es reorientarà cap al sud, s’instal.larà la gespa artificial i 
s’habilitarà una senzilla pista d’atletisme al perímetre del Camp de Futbol

Vista aèria del Camp de Futbol de Benifairó
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L’Ajuntament conti-
nuarà amb la peatonalitza-
ció de diversos vials del
nucli històric. En aquesta
ocasió serà el torn del
carrer Sánchez Coello. En
concret, es destinarà una
part de l’ajuda de 100.000
euros rebuda a través del
Pla SOM de la Diputació de
València per a fer realitat
aquesta actuació. 
Tal i com exposa l’alcal-

de, Toni Sanfrancisco, “el

nostre objectiu és que els carrers
més importants del nucli històric
siguen patromoni dels vianants.
En cas del carrer Sánchez
Coello serà una actuació diferent
a la peatonalització del carrer
Major, ja que no serà necessari
instal.lar cap pivot per a restrin-
gir el pas de vehicles. La peato-
nalització afectarà al carrer sen-
cer, que té al voltant de 200
metres de longitud. Amb aques-
ta actuació seguirem posant en
valor la zona amb més història

del municipi, així com propor-
cionarem un millor accés a dos
dels edificis emblemàtics de
Benifairó, com són la Casa
Sánchez Coello i la Casa
Guarner” explica Toni
Sanfrancisco.

Carrer Major
Per altre costat, cal

recordar que les obres de
peatonalització d’un tram
del carrer Major estan a
punt de ser adjudicades. En

concret, es peatonalitzarà el
tram de 180 metres de lon-
gitud ubicat entre el carrer
Bon Succés i la plaça de
l’Església. Aquesta actuació
té un pressupost de 67.000
euros, íntegrament subven-
cionat per la Diputació de
València. “En aquest tram
només es permetrà l’accés als
vehicles dels residents, mentre
que s’evitarà l’accés de la resta de
vehicles mitjançat la instal.lació
d’un pivot automàtic”.

La peatonalització del centre històric
continuarà amb el carrer Sánchez Coello
Cal recordar que també estan a punt de ser adjudicades les obres de peatonalització d’un

tram de 180 metres del Major, entre el carrer Bon Succés i la plaça de l’Església

L’Ajuntament ha optat
per que una empresa espe-
cialitzada siga l’encarregada
de gestionar el servei d’a-
bastiment d’aigua i clave-
gueram.“Després de valorar
totes les possibilitats existents i
tenint en compte els informes
jurídics i econòmics, així com les
al.legacions i propostes rebudes,
des de l’Ajuntament hem decidit
que l’opció més convenient per al

nostre municipi és que una
empresa especialitzada gestione
el servei d’abastiment d’aigua i
clavegueram, tal i com ocorre en
la gran majoria d’Ajuntaments,
com per exemple, a Faura. A
partir d’ara i una volta modifi-
cada l’Ordenança, prepararem
un plec de condicions i traurem a
licitació el servei. L’empresa que
oferisca millors condicions serà la
concessionària d’aquest servei”,

exposa Toni Sanfrancisco.
L’empresa concessionària
“disposarà dels recursos tècnics i
humans necessaris en cada
moment i ens oferirà els seus ser-
veis 24 hores al dia els 365 dies
de l’any. Així mateix, haurà de
realitzar totes les inversions
necessàries per acabar amb els
problemes en la xarxa d’aigua
potable que patim actualment i
que suposen una inversió de més

de 300.000 euros. Finalment,
l’empresa concessionària haurà
de pagar el deute de
l’Ajuntament de Benifairó amb
el metre cúbic de Sagunt, que
ascendeix a 140.000 euros, així
com continuar pagant els 3.000
euros mensuals que
l’Ajuntament porta abonant al
metre cúbic de Sagunt des de
l’any passat”, conclou Toni
Sanfrancisco.

Una empresa especialitzada 
gestionarà el servei d’abastiment

d’aigua i clavegueram
L’empresa concessionària haurà de dur a terme les inversions per a solucionar els 

problemes a la xarxa d’aigua potable, valorades en més de 300.000 euros, així com pagar
el deute de 140.000 euros amb l’Ajuntament de Sagunt per l’aigua del metre cúbic
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Un total de 9 treballa-
dors s’han incorporat a
l’Ajuntament de Benifairó
per treballar en diversos
departaments municipals
durant un temps d’entre sis
mesos i un any. Aquestes
contractacions s’han dut a
terme amb l’ajuda de diver-
ses subvencions, proce-
dents de la Generalitat
Valenciana i amb recursos
europeus. Per una banda, a
través dels programes
Emcorp i Emcord,
l’Ajuntament ha contractat
a cinc persones durant sis
mesos, que estan treballant
en les tasques de neteja i

manteniment d’espais
públics. Aquestes ajudes
tenen la finalitat de facilitar
la inserció laboral dels atu-
rats de llarga durada i dels
majors de 30 anys. Per altra
banda, altres quatre perso-
nes han sigut contractades
durant un any amb dues
subvencions per un import
total de més de 55.000
euros. Aquestes subven-
cions, anomenades
Empuju i Emcuju, han
sigut confinançades per la
Generalitat Valenciana i el
Fons Social Europeu i
estan destinades a afavorir
la contractació de joves

menors de 30 anys.
D’aquestes quatre perso-
nes, dos d’elles estan treba-
llant en tasques administra-
tives en les oficines muni-
cipals, mentre que les altres
dos realitzen tasques de
manteniment en espais i
bens municipals. 
“Aquestes ajudes són molt

importants, ja que ens permeten
dur a terme contractacions tem-
porals i, al mateix temps,
reforçar la feina que porta enda-
vant la plantilla municipal.
L’atur segueix sent una de les
nostre prioritats i amb aquestes
contractacions oferim la nostra
ajuda a gent que realment ho

necessita. Respecte a les borses
de treball municipal, en juny
tornaran les contractacions a
través de la borsa d’operaris de
neteja”, exposa l’alcalde,
Toni Sanfrancisco.

L’Ajuntament contracta 9 treballadors 
amb l’ajuda de diverses subvencions
Aquestes contractacions tenen entre sis mesos i un any de duració. A partir de juny 
tornaran les contractacions municipals a través de la borsa d’operaris de neteja

Benifairó destinarà al
voltant de 50.000 euros per
a la reforma integral de les
quatre zones de jocs infan-
tils del municipi i el parc
per a majors de la plaça
Rogelio Gimeno. En con-
cret, es rehabilitaran les
zones infantils del parc de
la Piscina, de la plaça 9
d’Octubre, l’àrea de jocs

situada en l’Escola l’Ermita
i els jocs infantils que es
troben al Pla de l’Era.
Segons explica el regidor
d’Educació, Jose Álvarez,
“aquesta actuación sorgeix de la
petició dels pares i mares dels
xiquets del municipi, que ens
han demanat una millora d’a-
questes zones. S’ha realitzat
una auditoria que ens aconsella

la reforma integral d’aquestes
zones, molt utilitzades per les
famílies de Benifairó”.
Aquesta actuació també

es finançarà amb una part
de l’ajuda concedida per la
Diputació de València a
través del Pla SOM per als
anys 2018 i 2019, per un
import global de 195.000
euros. 

S’instal.laran nous jocs als 
parcs infantils del municipi

Es rehabilitaran les zones infantils del parc de la Piscina, la plaça 9 d’Octubre, l’Escola
l’Ermita, els jocs infantils del Pla de l’Era i el parc per a majors de la plaça Rogelio Gimeno

Aquesta actuació
ha sigut una
petició dels
pares i mares
del xiquets i
xiquetes de
Benifairó
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Estimades veïnes, estimats
veïns:

Una vegada més s’adrecem
a vosaltres amb la intenció de
mantenir una porta oberta
que permeta a tots els veïns i
veïnes de Benifairó conèixer,
veure i viure el nostre
Ajuntament, posant al davant
allò que fem i que és trans-
parent per a totes i tots. Des
del principi, hem demostrat
que la nostra prioritat és la
qualitat de vida dels veïns i
veïnes, apostant per la major
quantitat possible d’iniciati-
ves de caràcter social, aju-
dant a qui més ho necessita i
oferint ajudes i prestacions
socials, perquè creiem que la
política local està per a
millorar la vida de les perso-
nes, per a fer poble i per
solucionar els problemes de
la gent. Així doncs, cada any
destinem elevats recursos
municipals a temes d’interés
social, com aquestos: 

- Subvencionem de
manera important el servei
d’escoleta matinera i berena-
dor que permet a moltes
mares i pares fer ús d’aques-
ta oferta que afavoreix la
seua vida laboral.

- Estem oferint també,
de manera totalment gratuï-
ta, activitats físiques i cogni-
tives per a majors, amb
monitors especialitzats en la
recuperació en aquests dos
àmbits, amb una enorme
acceptació i que en el futur
ampliarem per a evitar que hi
haja gent que es queda sense
poder participar donada l’al-
ta demanda.

- Col·laborem mitjançant
subvencions directes al soste-

niment de les Associacions i
confessions que existeixen al
nostre poble: Església,
Jubilats, Dones, AMPA, viatge
fi de curs, llibres dels alum-
nes de Ensenyament no
Obligatori, Club Esportiu
Benifairó...

- Oferim treball de forma
temporal a la gent del poble
que està en l’atur, ja siga a
través de subvencions o amb
recursos propis, creant bor-
ses de treball per a que els
aturats i aturades de
Benifairó puguen treballar
encara que siga un mes a
l’any. 

- Seguim ajudant al
comerç local, organitzant
campanyes per a que veïnes i
veïns consumisquen al nostre
poble, mitjançant premis i
promocions amb importants
premis per als participants.

Aquestes són algunes de
les actuacions, i estem treba-
llant per poder incrementar
totes aquestes partides de
caràcter social, incorporant
noves ajudes i iniciatives per
a millorar la qualitat de vida
de tots els veïns i veïnes.

Per altra banda, seguim
treballant per a solucionar
problemes històrics del nos-
tre poble, com el gravíssim
problema del servei d’abasti-
ment d’aigua potable i clave-
gueram, que en breu anem a
resoldre amb les que cre-
guem són les millors solucions
en aquest moment.  Esperem
que el més prompte possible
puguem tindre un servei
modern i sostenible, amb una
forma de gestió que siga posi-
tiva per a tots i totes.  En
quant als equipaments,

volem destacar el gran èxit
de la incorporació d’un nou
lloc per a l’ús de majors,
adults, joves i menuts, que es
l’Espai Cultural ‘El Tabalet’,
el qual compta ja amb un
elevat nivell d’utilització i on
ja hem donat inici a una pro-
gramació cultural d’hivern
per a la qual, fins ara, no
teníem una instal.lació ade-
quada: monòlegs, actuacions
teatrals i musicals, presenta-
cions, actes escolars, etc...
tenen lloc en aquest espai
que, poc a poc, anirà incor-
porant més infraestructures
(megafonia, enllumenat, pro-
jector, etc..) que comple-
menta l’ampla oferta d’actes
culturals que tenim al llarg
de tot l’any. De cara al futur
més pròxim, les obres de
millora de la Piscina i el Camp
de Futbol, junt a la recent-
ment acabada reforma del
Pavelló, suposaran un impuls
molt important per a l’esport
i la qualitat de vida dels nos-
tres veïns i veïnes, que també
es vorà molt millorada amb la
peatonalització dels carrers
Major i Sánchez Coello i la
renovació de totes les zones
de jocs infantils i el parc de
majors de Benifairó. 

Com podeu veure, una ges-
tió intensa i efectiva, un tre-
ball diari que estem orgullo-
sos de portar a terme gràcies
a la vostra confiança. Seguim
endavant!!!
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Ja fa anys que els veïns i
veïnes de Benifairó sabem
que l’estat de la xarxa de
tuberies que porta l’aigua
potable a les cases del poble
està en mal estat. Tots hem
patit periòdicament els talls
en el subministrament per
tal de reparar les avaries que
s’han anat produint. A més,
de fa uns anys cap ací també
estem patint la poca pressió
de l’aigua en determinats
moments del dia, sobretot
en la part més alta del poble.

Per això, no ens va sor-
prendre a ningú les notícies
que aquest estiu parlaven de
la poca eficiència de la infra-
estructura d’abastiment
d’aigua potable. Encara que
els números eren alarmants
(la xarxa perd el 70% de l’ai-
gua) tots els rifenyos i rifen-
yes sabíem que la xarxa esta-
va mal de fa molts anys.

Però el que sí que ha
sorprès ha estat la rapidesa
amb que l’equip de govern
del PSOE, que porta gover-
nant aquest poble més de 30
anys, ha decidit que aquest
problema s’havia de resoldre
ja i que l’única manera de
resoldre-ho és privatitzar el
servei i que siga una empre-
sa qui s’encarregue de ges-
tionar-lo.

Encara que el PSOE ha
intentat vestir-ho amb una
espècie de procés participa-
tiu, el ben cert és que la
decisió fa mesos que està
presa, com venim denun-
ciant des d’Esquerra. Primer
pels escrits on l’Ajuntament
“informava” de les opcions,
redactats de manera tenden-
ciosa per a justificar l’opció
privatitzadora. Després per
no haver fet cas a cap de les

al·legacions presentades,
que demanaven el manteni-
ment del servei públic i que
esta decisió es prenguera per
tot el poble en votació.

Per últim, tenim la memò-
ria justificativa del canvi del
règim del servei, a la que
Esquerra Republicana hem
presentat al·legacions.
Després de mesos de dir-nos
que els motius no eren
econòmics, se’ns presenta
una memòria on tot el pes el
tenen els motius econòmics.
Una memòria en la que es
confon el funcionament ordi-
nari del servei amb inver-
sions per a millorar la infra-
estructura (inversions que el
PSOE diu que són inajorna-
bles, però que es pressupos-
ten en poc més de 60.000
euros, quantitat més que
assumible per part del pres-
supost municipal).

Una memòria que per a
nosaltres és incompleta, en
que només es valoren 2
alternatives: fer-ho tot amb
personal de l’Ajuntament o
que ho faça tot una empresa
privada. Per què no s’ha
valorat externalitzar només
la part del servei que no pot
assumir directament
l’Ajuntament, que és el man-
teniment? Per què no s’ha
plantejat col·laborar amb
altres ajuntaments de la
zona per a compartir els cos-
tos d’aquelles parts del ser-
vei que Benifairó no pot
assumir en solitari? Són pre-
guntes que quedaran sense
resposta perquè l’equip de
govern no se les ha volgut
fer.

Ara el PSOE argumentarà
que és molt de cost, que hi
ha inversions que finançar,

que cal pagar un deute de
128.000 euros amb
l’Ajuntament de Sagunt i que
posar-se a resoldre aquest
problema no els deixaria
temps ni recursos per a fer
altres polítiques.

Però nosaltres ens pregun-
tem: per què la seua falta de
previsió l’hem de pagar els
veïns i veïnes? Fa anys que es
sap que la infraestructura
està mal, per què no s’ha
planificat una substitució a
llarg termini per a substituir
les tuberies velles? Per què
no s’han reservat recursos
per a pagar un deute amb
l’Ajuntament de Sagunt que
fa més d’un any que sabem
que va a vindre i que hem de
pagar en 2019? Per què en
una qüestió tan important li
donen menys publicitat que
a la Ruta de la Tapa? Per què
no volen preguntar als veïns i
veïnes que els pareix la solu-
ció que proposen que hipote-
carà les decisions de
l’Ajuntament els pròxims 25
anys?

El PSOE de Benifairó sem-
pre ha presumit de gestionar
bé l’Ajuntament, però el que
volen fer, passar-li la gestió a
una empresa privada, llevar-
se el problema de damunt i
que l’aigua a Benifairó passe
de ser un dret garantit amb
un servei públic per a ser un
negoci privat és el que fa el
mal gestor quan rebenta el
problema que ha anat dei-
xant sense resoldre.
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Estamos en año de inau-
guraciones, si es hora de
hacer el corte de cintas,
correr la cortina de la placa,
y eso en este pueblo lo sabe-
mos bien.

Solamente hacer memoria
reciente (no hace falta
hacer memoria histórica
parcial), para recordar que
seguimos sin la nueva escue-
la, sin un segundo médico,
ni consultorio sanitario.

Durante años se ha pre-
sionado a la Conselleria de
Educación para que finan-
ciara una nueva escuela,
pero llevamos varios años
gobernados por un tripartito
de izquierdas y seguimos
con los barracones escola-
res. Y ya nos hay manifesta-
ciones, ni caceroladas ni
mociones en los plenos.

La última alternativa que
se plantea es ampliar el edi-
ficio con varias dependen-
cias, en el centro escolar
donde está emplazado

actualmente, pues para esta
solución, ya hace años que
podría estar construida.

Otra de las reivindicacio-
nes que hacia el partido
socialista municipal, era la
plaza de un segundo medico
en Benifairo, y argumenta-
ban que por el número de
tarjeta sanitaria que tenía-
mos nos correspondían otro
médico. Pues bien se han
olvidado de esta reclama-
ción una vez llegado al
poder de la Generalitat, y
aunque el médico sale algu-
nos días de la consulta pasa-
das las cinco de la tarde,
tienen una amnesia de caba-
llo.

Y por último, el camino
de los Valles a Sagunto, esta
con muchos agujeros en el
asfalto y numerosos baches,
con el consiguiente riesgo y
peligro para los vehículos
que circulan por esta carre-
tera. Pues en numerosas
ocasiones, los socialistas

han presentado mociones
para que la Generalitat
reparase o asfaltase esta
carretera. En toda la legisla-
tura actual,no se han acor-
dado de reparar ni presentar
ninguna moción al respecto.

Desde el Partido Popular
pedimos mayor interés por
parte del equipo de gobier-
no, por los problemas que
afectan a los vecinos de
Benifairo, además de lo
comentado anteriormente
tener una piscina limpia y
en condiciones, y que poda-
mos mantener y conservar
las instalaciones municipa-
les. ¿Es necesario gastar
150.000 euros en el césped
artificial, para que señor
Alcalde? ¿No hay otras nece-
sidades en Benifairo?

// APARTAT D'EDUCACIÓ PROGRAMA ELECTORAL PSOE 2015 //

El retrovisor



Una de les activitats
amb major acceptació de
totes les que s’organitzen
al nou Espai Cultural ‘El
Tabalet’ és el programa
d’entrenament físic-cog-
nitu per a la gent major de
Benifairó. 
“Més de 20 veïnes i veïns

acudeixen tots els dimarts i
dijous d’11 a 12 hores a
l’Espai Cultural ‘El Tabalet’
per a participar dels diferents
exercicis, que tenen l’objectiu
de millorar la seua condició
física i fomentar els hàbits
saludables. Dos titulats supe-
riors per l’Institut Nacional
d’Educació Física són els
encarregats de dur a terme
aquesta activitat, que està sent
molt ben valorada per les per-
sones inscrites”, exposa la
regidora de Benestar
Social, Mari Luz Guillem.
Cal destacar que

aquest programa d’entre-

nament és totalment gra-
tuït, finançat per
l’Ajuntament de Benifairó
amb una ajuda de la
Diputació de València. 
Tal i com explica el

nostre alcalde, Toni
Sanfrancisco, “estem molt
satisfets amb la gran accepta-
ció que estan tenint les diverses
activitats que es porten a terme
a l’Espai Cultural ‘El
Tabalet’. De fet, aquestos
nadals ja hem pogut aprofitar

aquesta nova infraestructura
en diverses activitats, com el
lliurament de premis del con-
curs de targetes de Nadal o la
Cavalcada de Reis”.
A partir d’ara, l’objec-

tiu de l’Ajuntament de
Benifairó és continuar
organitzat activitats en
aquesta nova infraestruc-
tura, que s’ha convertit en
el centre neuràlgic de la
vida social i cultural al
nostre poble.
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Gran èxit del programa 
d’entrenament físic-cognitiu per a
majors a l’Espai Cultural ‘El Tabalet’
Més de 20 veïns i veïnes del nostre poble participen tots els
dimarts i dijous en aquesta interessant activitat física i mental

BENESTAR SOCIAL

L’Ajuntament ha donat
resposta a una de les
demandes de la gent gran
del nostre poble i ha fina-
litzat les obres
d’instal.lació d’un sistema
de megafonia exterior per
al casc urbà. 
D’aquesta manera, tal i

com explica la regidora de
Benestar Social, Mari Luz
Guillem, “en breu disposa-
rem d’un nou mitjà de comuni-
cació amb els veïns i veïnes de
Benifairó, complementari al
servei d’alertes per
WhatsApp, al Facebook i al
Butlletí d’Informació
Municipal, El Tabalet.
Aquesta actuació era una
demanda de la gent major, en
general menys familiaritzada
amb les noves tecnologies però
amb tot el dret a rebre la la
informació”. Aquesta actua-
ció ha suposat una inver-
sió d’11.000 euros, ínte-
grament procedent de
recursos municipals. 
A més d’aquesta actua-

ció, l’Ajuntament també
ha instal.lat megafonia
interior i ha equipat amb
nou enllumenat l’Espai
Cultural ‘El Tabalet’

Benifairó
finalitza la 
instal.lació
del nou 
sistema de
megafonia
exterior

Els participants s’ho passen d’allò més bé alhora que fan exercici físic i mental

Monitors titulats imparteixen aquesta activitat
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El nostre Ajuntament
ha instal.lat als carrers del
municipi els nous conteni-
dors marrons per a la reco-
llida selectiva de residus
orgànics. En aquest nou
contenidor s’han de diposi-
tar exclusivament restes
d’aliments, com les pells i
restes de fruites, verdures,
carn, peix i altres menjars;
corfes d'ou, marisc, fruita
seca; aliments en mal estat
o caducats, restes de pa,
pòsits de cafè i infusions;
petxines, espines de qualse-
vol animal o vegetal ja con-

sumit. Per tal de fomentar
el seu ús, “l’Ajuntament ha
repartit més de 400 poals als
veïns i veïnes per facilitar l’arre-
plegada de residus orgànics a
casa, així com va organitzar una
xarrada explicativa i va repartir
per totes les cases un tríptic infor-
matiu” exposa la regidora de
Medi Ambient, Myriam
Serrano. 
Cal recordar que el resi-

dus s’han de dipositar al
contenidor marró tancats
en borses de plàstic.
Aquestos contenidors s’a-
rreplegaran els dimecres.

Benifairó incorpora el contenidor marró per 
a la recollida selectiva de residus orgànics
Als nous contenidors marrons només 
s’han de dipositar restes d’aliments

L’alcalde, Toni Sanfrancisco, durant la xarrada informativa

Es van repartir més de 400 poals per a fomentar el reciclatge
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L’Ajuntament ha orga-
nitzat tot un seguit d’acti-
vitats per commemorar el
Dia de la Dona, que
començaran el diumenge
4 de març amb la repre-
sentació de l’obra “La
Bolcheviqui del Carme”, a
càrrec de Riff  Teatre en
l’Espai Cultural ‘El
Tabalet’, a les 19 hores. 
El dijous 8, a les 17.30

hores es projectarà el
documental “Las maestras
de la República”, a

l’Ajuntament. A continua-
ció tindrà lloc la lectura
d’un manifest a la plaça de
l’Ajuntament. 
El divendres dia 9,

també a les 17.30 hores,
s’ha organitzat un conta-
contes per la igualtat, amb
el títol “Les princeses també
es tiren pets”, a la Biblioteca
i a càrrec de Rosa Vilalta. 
Finalment, el diumen-

ge dia 11 tindrà lloc la
Caminada per la Igualtat,
una marxa a peu per a

homes i dones de totes les
edats, també per a xiquets
i xiquetes. L’eixida serà a
les 10 hores des de la
plaça de l’Ajuntament i
acabarà en la plaça 9
d’Octubre, on hi haurà un
esmorzar per a tots els
inscrits. Cal tindre en
compte que la inscripció a
la caminada tindrà un
preu de 3 euros, que es
destinaran íntegrament al
l’Associació Contra el
Càncer.

Benifairó commemora el Dia
de la Dona amb diverses 
activitats del 4 a l’11 de març

La plaça de l’Església del
nostre poble acollirà la II
Fira de Comerç de
l’Associació de Comerciants
i Locals de Restauració
Vallcomerç, amb establi-
ments procedents dels cinc
pobles de Les Valls. En la
fira s’instal.laran diversos
estands i una passarel.la, on
es mostraran novetats de la
temporada. Comprem,
comsumim i contractem al
comerç local!!

La II Fira de
Vallscomerç
tindrà lloc
en Benifairó
el 29 d’abril 

Els alumnes de l’Escola
l’Ermita van ser els prota-
gonistes un any més del Dia
de l’Arbre a Benifairó, amb
la plantació de pins i carras-
ques al Parc dels Gossos el
passat 2 de febrer. 

Aquesta activitat porta
fent-se al Parc dels Gossos
des de 2007 i és molt inte-
ressant vore el gran tamany
que ja tenen els arbres que
es plantaren durant els pri-
mers anys. 

Els escolars celebren 
el Dia de l’Arbre
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El Tabalet ACTUALITAT

CCAALLEENNDDAARRII FFIISSCCAALL BBEENNIIFFAAIIRRÓÓ DDEE LLEESS VVAALLLLSS 22001188
TTRRIIBBUUTTSS PPEERRIIOODDEE CCOOBBRRAAMMEENNTT DDAATTAA DDOOMMIICCIILLIIAACCIIÓÓ
- Quart trimestre 2017 de la taxa per subministra-
ment d'aigua potable i de clavegueram, tractament
i depuració d'aigues residuals.
- Taxa de guals.
- Taxa de fem.
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
- Primer trimestre 2018 de la taxa per subministra-
ment d'aigua potable i de clavegueram, tractament
i depuració d'aigues residuals.
- Taxa de tractament de residus urbans
- Impost sobre béns immobles (IBI Urbana)

- Impost sobre béns immobles (IBI Rústica)
- Impost d’activitats econòmiques (IAE)
- Taxa serveis agraris
- Segon trimestre 2018 de la taxa per subminis-
trament d'aigua potable i de clavegueram, tracta-
ment i depuració d'aigues residuals.
- Tercer trimestre 2018 de la taxa per subminis-
trament d'aigua potable i de clavegueram, tracta-
ment i depuració d'aigues residuals.

- De l’1 de febrer al 31 de març

- De l’1 de març al 2 de maig
- De l’1 de març al 2 de maig
- De l’1 de març al 2 de maig
- De l’1 de maig al 30 de juny

- De l’1 de juny a l’1 d’agost
- Del 15 de juliol a l’1 d’octubre

- Del 15 de juliol a l’1 d’octubre
- Del 15 de juliol a l’1 d’octubre
- Del 15 de juliol a l’1 d’octubre 
- De l’1 d’agost al 30 de setembre

- De l’1 de novembre al 31 de
desembre 

- 5 de març

- 2 de maig
- 2 de maig
- 2 de maig
- 5 de juny

- 1 d’agost
- 1 d’agost: 50%  
- 1 d’octubre: 50%
- 1 d’octubre
- 1 d’octubre
- 1 d’octubre
- 5 de setembre

- 5 de desembre

L’Ajuntament continua
rebaixant el coeficient
corrector de l’IBI amb la
finalitat de compensar la
pujada del valor cadastral de
les vivendes que el Ministeri
d’Hisenda va imposar en
2013. 
Aquesta revisió dels

valors cadastrals dels immo-
bles que el Ministeri
d’Hisenda va dur a terme en
2013 va suposar que, per
terme mitjà, el valor cadastral
dels habitatges de Benifairó
pujara un 150 per cent.
Aquest fet està motivat per-
què l’anterior actualització
dels valors cadastrals que es
va fer al nostre poble datava
de 1988. No obstant, aquesta

pujada del valor cadastral no
està traslladant-se al rebut de
l’IBI, “ja que des de l’Ajuntament
estem portants a terme l’única
mesura que podem prendre per a
evitar aquest considerable incre-
ment del rebut, que és rebaixar en
la mateixa proporció el coeficient
corrector de l’IBI que aplica
l’Ajuntament”, exposa l’alcal-
de, Toni Sanfrancisco.
D’aquesta manera, cal desta-
car que fins el 2013  s’aplica-
va un coeficient del 0,924. De
cara al rebut de l’IBI que s’ha
de pagar enguany,
l’Ajuntament ha rebaixat
aquest coeficient fins al 0,60
de manera que, en termes
generals, el rebut de l’IBI no
s’incrementarà.“La pujada dels

valors cadastrals suposaria per al
rebut de l’IBI un increment del 10
per cent anual durant 10 anys des
de 2013. No obstant, rebaixant
progressivament el coeficient muni-
cipal estem aconseguint compensar
aquestes pujades. De fet, cada any
rebaixem un 10 per cent aproxi-
madament aquest coeficient, amb
l’objectiu de  mantindre el preu de
l’IBI”, explica Toni
Sanfrancisco. “Amb aquesta
mesura el que volem és evitar que
els nostre veïns i veïnes paguen més
impostos, encara que això supose
que l’Ajuntament tinga menys
ingressos”.Cal tindre en comp-
te que la revisió dels valors
cadastrals va vindre imposa-
da pel Ministeri, que obligà a
revisar els valors cadastrals als

pobles de Faura, Quart de les
Valls, Benavites i Benifairó de
les Valls. “En aquesta revisió
cadastral l’Ajuntament no va
intervindre de cap manera, ja que
es va dur a terme pel Ministeri
d’Hisenda en col.laboració amb la
Diputació fa cinc anys”.
Cal recordar que actual-

ment Benifairó és el segon
poble de la comarca amb
l’IBI més baix. Només els
veïns i veïnes de Faura
paguen menys contribució.
Amb la progressiva baixada
del coeficient que porta a
terme l’Ajuntament,
Benifairó continuarà tenint
un dels rebuts de l’IBI més
baixos del Camp de
Morvedre.

L’Ajuntament segueix baixant el coeficient corrector 
de l’IBI per a compensar la pujada del valor cadastral

Gràcies a aquesta actuació municipal, el rebut de l’IBI seguirà sense incrementar-se


