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Oferim una nova edició del Butlletí
d'Informació Municipal de Benifaió que
es mostra com una revista informativa
d'actualitat local i articles d'opinió dels
grups polítics representats al consistori.
I mostrem un BIM que, poc a poc, anirem
renovant davant un canvi en l'actual
equip de govern.
A este BIM d’octubre els mostrem un
resum del que ha donat de si un mes
actiu com setembre. L’aprovació de pressupostos amb ajudes importants per als
més necessitats i que, junt al Pla de la
Diputació, suposarà una inversió per a
Benifaió de més de 800.000 euros. A més
cal destacar els cursos de formació gratuïts per als veïns desocupats o la campanya de comunicació via whatsapp amb
connexió directa amb l’Ajuntament
A més, altres temes d'actualitat marquen
al calendari un mes on tenim dos cites
importants, la festivitat del 9 d’octubre i
els actes contra el càncer.
Res més, disfruteu i informeu-se amb el
BIM, ens tornem a llegir a novembre.
Salutacions
Marta Ortiz Martínez
Alcaldessa de Benifaió
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pels grups polítics, ja que la responsabilitat del contingut de l'escrit recau sobre els seus autors.
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esports

La jove de Benifaió, Sara Alemany,
campiona en supersprint al certamen “València triatló”
La jove esportista de Benifaió Sara Alemany va quedar Campiona al mes de setembre a la modalitat
Supersprint dins de la Primera jornada de la sisena
edició València Triatló.
Més de 1.700 esportistes van competir als diversos
circuits preparats a la Marina Reial Juan Carlos I de
València. 4 modalitats van ser les protagonistes amb
la celebració del Triatló de la Dona, Sprint,
Supersprint i Paratriatló.

gastronomía

El Molí Vell de Benifaió,
seu de l’Associació
Slow Food València
El Molí Vell de Benifaió, propietat del veï
Josep Marco, ja és oficialment la seu del
conegut com a moviment Slow Food a
València.
Els seguidors d’este moviment tenen com a
filosofia de la vida el promoure i incentivar
la identitat alimentaria i l'afició per la cuina
amb arrels com a expressió cultural.
Moviment SLOW FOOD: Promou la difusió
d'una nova filosofia que combina plaer i
coneixement. Opera en tots els continents
amb l'objectiu de salvaguardar les tradicions gastronòmiques regionals, impulsant
els seus productes i mètodes de cultivació.
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plenari setembre

El ple de Benifaió aprova un pressupost
que "beneficia de forma considerable
als veïns més necessitats”
El ple de Benifaió, celebrat el dimarts 30 de setembre, va
debatre l'aprovació del pressupost 2015 presentat per
l'actual equip de govern que presidix la socialista Marta
Ortiz, el primer de la seua legislatura.
Un pressupost que es va aprovar amb els vots a favor
del PSOE, l'astenció del PP, Compromis i Gent per
Benifaió. L'edil d'Esquerra Unida va votar en contra. El
pressupost ascendix a 8.484.012,34 euros, un 1,42%
més que el del 2014, i on l'alcaldessa ha qualificat en la
seua memòria adjunta al pressupost de "un pressupost
amb nous aires de canvi, impulsant mesures d'especial
rellevància per a la nostra societat, pensant i treballant
per millorar la situació dels més necessitats, impulsat
projectes d'ocupació i facilitant l'accés dels nostres veïns
a l'esport i l'educació sense que l'economia i l'actual crisi
siga un impediment".
Així, la partida destinada a emergència social amb destinació a les famílies més necessitades la població apuja
dels 60.000 euros del 2014 als 90.000 en el present
pressupost.
A més, l'actual equip de govern ha posat en marxa per
primera vegada les "beques esportives amb una dotació
de 10.000 euros" per a ajudar en el pagament d'estes
activitats què "passen per dificultats econòmiques" afig
Ortiz, impulsant a més les beques de llibres de text,

material i menjador escolar. En esta matèria "ens adherim també al Pla del Consell per a garantir la gratuïtat
dels llibres de text", matisa Ortiz.
En l'apartat d'inversions, el pressupost 2015 aposta per
diverses actuacions com el projecte d'ampliació del
cementeri municipal, la dotació de més mobiliari urbà,
parcs i jardins, la implantació del Cine digital en el Centre
Cultural o l'adquisició de nous vehicles per a la policia
local, guardes rurals i brigada d'obres.
En matèria d'ocupació el pressupost contempla una partida de 15.000 euros destinada a la contractació de veïns
desocupats per al manteniment dels centres escolars.
Com va assenyalar l'alcaldessa "complint amb la petició
dels nostres veïns invertirem en la infraestructura necessària perquè els plens municipals siguen emesos i els
veïns puguen seguir en directe les sessions com a seguiment al treball dels polítics".
En esta línia de la modernització de l'administració Ortiz
matisa que en el pressupost aprovat "impulsarem l'administració electrònica renovant la pàgina web i posant en
marxa el portal de transparència".
A més, l'alcaldessa destaca que en el pressupost s'ha
inclòs "el pagament dels retards als treballadors així com
l'abonament del percentatge de la paga extra pendent".

Valoració dels pressupostos 2015 pels portaveus polítics al ple...
Xavier Martinez (PSOE) vots a favor
"Cal destacar l'esforç de l'actual equip
de govern i el departament tècnic per
presentar i aprovar en tan sols dos
mesos un pressupost amb línies tan
importants com l'augment en un 50% la
partida destinada a ajuda d'emergència
social, beques esportives o l'aposta definitiva per la modernització electrònica
entre altres apostes".
Amparo Arcís (PP) abstencions
"Des de files populars valorem el pressupost 2015 estable derivat de la bona
gestió i herència rebuda de l'anterior
pressupost 2014.
Hem contribuït al mateix aportant proposades d'anterior pressupost com les aju-

des als usuaris de l'Hort de Feliu o la
partida destinada al manteniment dels
col·legis fruit de la gestió en 2014. Vam
deixar al juny un pressupost prorrogat
estable i per això poden presentar un
pressupost equilibrat".
Eduard Gómez (Compromis)
abstencions
"Igual que hem fet en l'anterior legislatura ens abstenim en els pressupostos
presentats ja que responen a una línia
de govern concreta, encara que de nou,
ens donen opció a presentar propostes
com en el nostre cas dotar partides per a
renovar el pla d'accessibilitat,adquirir l'ajuntament un terreny rural per a activitats
educatives i culturals a més de dotar una
partida dirigida a material escolar dels

centres educatius".

Victor García (Gent per Benifaió)
abstencions
"Ens han donat molt poca participació
per a aportar alguna cosa al pressupost
i estem en contra que el mateix incloga
l'augment de salari de l'alcaldessa".
Samuel Úbeda (esquerra unida)
votació en contra
"No dubtem que les mesures siguen
bones però no estem d'acord al no
haver-se dut a terme una auditoria dels
últims anys ja que s'està confeccionant
un pressupost sense una base econòmica".
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oferta activitats i formació

L'Ajuntament de Benifaió oferta activitats culturals
i juvenils amb descomptes per a desocupats i
famílies nombroses
L'Ajuntament de Benifaió, junt amb la Regidoria
de Cultura i Joventut, ja ha fet públic el programa
d'activitats culturals i juvenils per al curs 20152016. Dansa Valenciana, pintura i dibuix, balls
de saló infantils i per a adults, “tabal i dolçaina”
són les activitats que oferixen i a les quins
podran disfrutar els veïns de la localitat.
A més s'oferix també de nou la Formació
Permanent d'Adults amb les assignatures
d'Alemany, Valencià, Pregraduat i preparació de
cicles formatius entre altres.
Durant estos dies s'està duent a terme en el
Centre Cultural les inscripcions.
Noves tarifes econòmiques
Des de l'actual equip de govern s'han aprovat
unes noves tarifes econòmiques per a accedir a
estes ofertes culturals, juvenils i educatives “que
beneficie les persones que es troben en situació
de desocupació”, assenyala l'alcaldessa Marta
Ortiz.
Així, en els cursos d'alfabetització, neolector i
pregraduat els alumnes només abonaren el cost
de la matrícula, tindran tarifa reduïda els alumnes desocupats sense dret a prestació o amb
cobrament de subsidi en les ofertes educatives
de GSI, GSII i proves d'accés.
Per a totes les activitats culturals i juvenils les
persones jubilades i les pertanyents a famílies
nombroses tindran un descompte del 25%.

Cursos gratuïts
d’informàtica i
noves tecnologíes
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L'Ajuntament de Benifaió, a través del departament
d'ADL, ha oferit diversos de cursos d'informàtica i
noves tecnologies gratuïts dirigits a veïns en situació
de desocupació i persones majors.
Més de 60 veïns s'han inscrit en estos cursos.

5

comunicació

Els veïns de Benifaió poden ja traslladar
via Whatsapp a l'Ajuntament les
incidències detectades en la via pública
-El consistori habilita el número 664
46 67 06 per a rebre de forma ràpida
les incidències que els veïns puguen
trobar en la via pública
-L'alcaldessa es
compromet
a
"resoldre" les
incidències
"ràpidament"
L'Ajuntament de
Benifaió
ha
posat en marxa
un nou canal de
comunicació
que s'unix al
servici interactiu de Twitter,
facebook i el
correu electrònic municipal.
Des del consistori han habilitat
el número 664
46 67 06 que
funciona ja al
100%.
Este nou servici
permet als veïns
i usuaris comunicar-se
via
Whatsapp amb l'Administració local.
En concret, a través d'este nou canal,
ràpid i gratuït, els interessats podran
enviar totes aquelles incidències que
es detecten en la via pública, adjuntant una fotografia del problema concret i el lloc exacte on es troba la incidència.
Este servici funciona les 24 hores del
dia. L'alcaldessa de Benifaió Marta
Ortiz s'ha compromés a, una vegada

rebuda la incidència, "a posar-nos a
treballar amb el compromís de ser tramitat i gestionat en les hores d'atenció per a solucionar el problema el
més ràpidament possible"..
La tecnologia
Whatsapp
s'unix d'esta
manera a les
altres vies de
comunicació
a
m
b
l'Ajuntament
disponibles
fins ara, a
més de la web
municipal,
com són el
nou
correu
electrònic
municipal
i n c i d e n cies@benifaio.es,
les
pàgines
de
facebook que
posseïx
el
consistori
benifaionenc
a través dels departaments de
Comunicació, Policia Local, ADL,
Centre Cultural, Biblioteca Municipal,
Protecció Civil i Ajuntament de
Benifaió, sense oblidar els seus respectius perfils en Twitter.
Un projecte de comunicació i compromís amb el ciutadà que "permet
una interactivitat a l'instant i una
informació directa i fluida dirigida als
nostres veïns", detalla Ortiz.
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música

Amics de la Música
van participar a un
Concert d’Intercanvi
a la Càmbra Agraria
La banda jove de l'Associació Amics de la
Música de Benifaió ha portat a cap, junt
amb la banda jove de Sollana, un Concert
d'Intercanvi a la Càmbra Agraria al mes de
setembre.
Un gran públic va aplaudir les peces musicals interpretades per les dos bandes participants.

El Cor Madrigal va actuar al Mercat Municipal

Dins del programa de la Diputació de
València “retrobem la nostra música”,
els integrants del Cor Madrigal
Benifaió, dirigits per Candi Escrivà,
van oferir al mes de setembre un
Concert al Mercat Municipal.
Molts veïns van acudir a la cita en un
entorn envejable per comprar i al
mateix temps escoltar les veus
corals.
L'Ajuntament de Benifaiò i l'empresa
Roquette van col.laborar en esta iniciativa
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solidaritat

Més de 200 veïns van participar a la marxa
solidària de l’Alzheimer organitzada per AFABALS

Benifaió va celebrar el matí del dissabte 26 de

L’alcaldessa de Benifaió, regidors i representants

setembre la Marxa de l'Alzheimer organitzada per

d'AFABALS han assistit a l'acte.

AFABALS.

El Club Gómez Madrid Kangurs Benifaió i Cristina

Més de 200 veïns de Benifaió i d’altres municipis

Estudio Pilates han col.laborat en esta iniciativa

com ara Almussafes i Sollana han format part de la

davant la celebració el passat 21 de setembre del

comitiva solidària.

Dia Mundial de l'Alzheimer

COMENÇA AL CENTRE CULTURAL LA El sopar d'entrepà tindrà lloc divendres 16 d'octubre
VENDA DE TIQUETS PER ASSISTIR AL (10€ amb picaeta, beguda, café i concurs de dolços), la
SOPAR I LA MARXA CONTRA EL CÀNCER marxa eixirà dissabte 17 d'octubre des de la plaça
major (2€ participació).
Fins al 15 d'octubre pots adquirir al Centre Cultural els

A més enguany s'ha posat a la venda articles solidaries

tiquets per participar a les dos cites solidaries contra el

com ara motxiles, polseres i samarretes.

càncer a Benifaió organitzades des de la Junta Local

Tota la recaptació de la venda de tiquets i articles anirà

contra el càncer per a este mes d'octubre.

destinada a la lluita contra el càncer.
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9 d’octubre
Benifaiò celebrarà la festivitat del 9 d’octubre amb
una variada programació
Concert, tallers artesanals, espectacle infantil, cine i l'homenatge a la “senyera”
centren una programació cultural del 8 a l'11 d'octubre a Benifaió
L'Ajuntament de Benifaió ha donat ja a conéixer la programació per a celebrar la festivitat del 9 d'octubre.
Els dies previs a la festivitat els veïns de Benifaió podran
ja participar en una àmplia varietat d'actes organitzats
des de la regidoria de cultura i festes.
El dijous 8 d'octubre la programació cultura i juvenil tindrà lloc a partir de les 16:30h en la Plaça Major amb
‘Jocs tradicionals i manualitats'. A les 18:00h els més
menuts disfrutaran a més amb un Espectacle Infantil de
circ familiar. A les 21:00h la Cambra Agrària acollirà en
este dia previ a la festivitat un Concert de la Societat
Artística Musical de Benifaió.
El divendres festiu del 9 d'octubre començarà la programació oficial a les 10:00 h amb un desdejuni popular en
la Plaça Major a base de xocolate patrocinat per l'empresa Roquette.
Els actes institucionals tindran el seu inici a les 11:15 h
amb el solemne acte de la “Baixà de la Reial Senyera”

BIM
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des del balcó de l'ajuntament. A continuació tindrà lloc el
“Et Deum” en l'església parroquial i la processó cívica
presidida per la “Reial senyera” i acompanyada per la
banda de la Societat Artística Musical, el grup “Benifaió
en dansa” i la Muixeranga “Els negrets de l'Alcúdia”.
Durant el transcurs de la processó, la comitiva durà a
terme una parada oficial en la intersecció dels carrers
Cavallers i la Cruz per a dur a terme l'ofrena d'una corona de llorer a la figura del rei Jaume I simbolitzat en un
pedestal on recorda el pas del monarca pel terme de
Benifaió en la seua conquista cap a la capital del Túria.
Després de l'ofrena els actes conclouran amb la “Pujà de
la Reial Senyera” en el balcó de l'ajuntament.
El mateix divendres a la vesprada els més menuts tornaran a ser els protagonistes de la programació amb la
Festa del Drac a les 17:30h en la Plaça Major.
El cap de setmana 10 i 11 d'octubre hi haurà sessió
doble de cine familiar, a les 17:00h amb l'una pel·lícula
infantil projectada en llengua valenciana.
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els grups polítics municipals opinen...

MES DE 800.000 EUROS D'INVERSIÓ A
BENIFAIÓ
El passat 30 de setembre s'aprovaren els pressupostos 2015 que, junt al Pla de la Diputació, suposarà una inversió per a Benifaió de més de 800.000
euros.
El grup municipal PSPV-PSOE vol destacar entre
les inversions previstes les següents:
- Demolició i execució i substitució coberta LLAVADOR MUNICIPAL
- Direcció de les obres de rehabilitació i posada en
funcionament de la PISCINA COBERTA MUNICIPAL
- Adequació i instal·lació de l'enllumenat públic del
polígon Industrial Jaume I i Font de Mussa i també
del Camí d'accés al Col·legi Trullàs.- Asfaltat dels carrers Ermita, Xàtiva, Quevedo i
Sant Josep de Calasanz, un carrer del Pla de les
Clotxes, carrer San José i camí de l'institut.
- Asfaltat del camí rural Almassereta.- Col·locació leds edificis públics.
- Mobiliari urbà.- Parcs infantils.- Pla d'ocupació que donarà feina durant dos
mesos a veïns de Benifaió.- Millores en les escoles públiques.- Aposta per la modernització de l'administració.
- Videoplenaris, per a que tots els veïns i veïnes de
Benifaió puguen presenciar els plens de l'ajuntament.
- Nova pàgina web.
- Adquisició d'eines i vehicles per a la brigada municipal en una aposta clara per les persones que la
componen.- Cinema Digital per al Centre Cultural Enric Valor.- Material Escolar per als Centres Escolars.Després de les festes el grup municipal PSPVPSOE ha treballat de forma incansable per a traure
endavant el pressupost 2015 i el Pla de la Diputació
que ens aportaran més de 800.000 euros d'inversions; ara queda executar-ho i amb este objectiu
ens dedicarem els propers mesos.
Continuem fent poble.-
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els grups polítics municipals opinen...

Un Benifaió més accessible
El passat 17 de setembre, els representants dels
diferents grups polítics de l'Ajuntament de Benifaió,
varem rebre per part del govern municipal una proposta per als pressupostos 2015.
Cal tindre en compte que els pressupostos d'aquest
exercici estan clarament influenciats per la recent
convocatòria d'ajudes econòmiques per a la realització d'Inversions per part de la Diputació de València,
que ha permés que Benifaió dispose d'una subvenció d'uns 424.000 € per a l'any 2015. Com que les
condicions per a la realització i justificació de les
inversions son molt limitades, establint el període
d'adjudicació i execució en desembre d'aquest
mateix any, l'ajuda econòmica de Diputació serà
aprofitada per a projectes ja iniciats com son el de la
Piscina Coberta Municipal i el del sostre del
Llavador. Aquest fet a suposat la possibilitat d'alliberar algunes partides importants que inicialment
hagueren anat a càrrec del pressupost d'inversions
per al 2015.
Des de Compromís per Benifaió, i en coherència
amb qüestions plantejades al nostre programa electoral, hem estimat oportú fer algunes propostes als
pressupostos del 2015, que a més entenem que son
aportacions realitzables i que hauran de tindre continuïtat al 2016.
· La creació d'una nova partida per a un PLA D'ACCESSIBILITAT a tot el municipi. Un Pla particularitzat
i adequat a Benifaió, que permeta millorar la qualitat
de vida de tots els seus habitants i especialment de
les persones amb dificultats de mobilitat i que no es
limite a actuacions aïllades.
· L'adquisició d'un terreny d'ús agrícola al nostre
terme i que actualment estiga en desús (HORT
MUNICIPAL). Aquest seria un terreny de propietat
municipal amb finalitats socials i educatives. Un
espai obert a persones i col·lectius (escoles, associacions). El seu ús s'ha de regular mitjançant una
ordenança municipal i hauria d'atendre a criteris d'agricultura ecològica.
· Dotar de 5.000 € a cada Centre Educatiu de la localitat (20.000 € en total) en concepte de MATERIAL
ESCOLAR.
Finalment les propostes han estat recollides al pressupost municipal 2015.
Des de Compromís per Benifaió estem satisfets pel
fet de contribuir, una vegada més, en la realització
d'uns pressupostos més socials.
Grup municipal Compromís per Benifaió

BIM

enifaió

11

El passat ple del 30 de setembre va ser una sessio
intensa. Molts punts en l'orde del dia, des que per
motius d'espai nomes podem destacar els següents:
l'aprovacio del presupost de 2015, en l'abstencio o vot en contra de l'oposicio. S'esperaven uns
pressuposts mes participatius.
la declaracio de Benifayo com a municipi d'acollida de refugiats. Se desestimà l'inclusio de la proposta de Gent per Benifayo de donar simbolicament
les aportacions dels regidors d'eixa sessio plenaria.
Al menys discutir la proposta haguera segut una
mostra de la bona voluntat que s'espera del poble.
l'eliminacio de la taxa de renovacio del permis de terraces. Una mida que des de Gent per
Benifayo considerem bona pero totalment insuficient. En la llegislatura passada Gent per Benifayo
presentà una mocio destinada a l'ajuda al sector de
l'hosteleria, que no va ser aprovada, i que si que
haguera constituït una contribucio significativa a un
sector, el dels bars i restaurants, regentat en la seua
majoria per families que han patit fortament la situacio de crisis.
Des de Gent per Benifayo continuarem presentat
mides que afavorixquen al chicotet comerç, fonamental en l'activitat social i que dona tanta vida als
carrers del nostre poble.
Nos despedim desijant a Benifayo un bon Dia de la
Comunitat Valenciana.
¡Feliç 9 d'octubre a tots!
Equip de GxB

Per fi l'ajuntament de Benifaió s'ha modernitzat!
Gràcies al Facebook tenim informació de cadascuna
de les intervencions i actuacions que realitzen i via
WhastApp podem enviar incidències ( ja no cal fer
registres d'entrada!!!). Però, que passa amb la participació real i presencial de la gent? Ja no es pensa
convocar els consells de participació ciutadana?. No
tindrem espais on exposar idees, plantejar problemes debatre i participar activament en la vida del
poble? Només escoltarem o participarem els ciutadans que tinguem accés a les noves tecnologies?.
Nosaltres pensem que participar en el Face NO ÉS
SUFICIENT PER A FER POBLE.
Un altre assumpte, per a nosaltres molt important és
que la població conega el perquè votàrem en contra
dels pressupostos. La raó és de pes, estem pendents que es faça una auditoria completa de les
dues últimes legislatures des del punt de vista tècnic
, del deute i de la legalitat administrativa. Per a
poder saber com aquest ajuntament ha arribat a la
situació de bancarrota, mentres altres del voltant ,no.
Volem també que en cas de n´hi haure, es demanem responsabilitats penals i patrimonials i el resultats s'informe a tot el poble d'una manera didàctica.
També, volem afegir que, per suposat, estem d'acord amb ajudar als refugiats Sirians o del qualsevol
altre país que vinguen fugint de la guerra. Clar que
si. No volem que en el nostre país es reprodueixen
les imatges dels camps de concentració francesos
de després de la guerra contra Franco. Ara bé,
estem totalment en desacord amb polítiques llastimoses i d'almoina i en tot cas, qui vulga fer-les que
recorde a MATEO 6,3 "..Però, tu, quan dones almoina que no sàpiga la teva mà esquerra el que fa la
teua dreta". I això serveix també per alguna empresa del poble que es dedica fins i tot a subvencionar
l'acte institucional del 9 d'Octubre.

BIM

enifaió

No t’has de perdre a octubre

