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Els mostrem a les següents pàgines el
BIM del mes de març.
En el mateix els mostrem els principals
esdeveniments que han tingut lloc al mes
de febrer, des de l’esport, el medi
ambient i l’inici de la festa fallera com a
protagonista.
A més a febrer des de la corporació
municipal hem tirat endavant amb el nostre deure i responsabilitat política aprovant els pressupostos municipals 2016.
Març es mostra al calendari com un mes
molt actiu. Des de la festa fallera ja en
marxa, la celebració de la Setmana de la
Dona i els actes de Setmana Santa i
Pasqua. Disfruteu de cada acte programat per tots vosaltres.
Els deixe amb el BIM de març i bones
festes per a tots.
Salutacions

agenda març... 12
Marta Ortiz Martínez
Alcaldessa de Benifaió
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esports

El Club Petanca Valmontone Benifaió
aconsegueix la Copa President

Els jugadors del Club Petanca
Valmontone Benifaió Tomás
Blanco, Omar i Manuel
Fernández han aconseguit el
títol de Campions a la reconeguda Copa President de
Petanca.
El club aconsegueix així un
important triomf esportiu.
La pròxima cita serà a Alacant
on tindrà lloc el Campionat
Individual puntuable per a la
Copa d'Espanya i on haurà
representació del club amb els
jugadors Juan Antonio Villena,
Enrique Guardia i la jugadora
Isabel Pérez.

El Club Petanca Benifaió
inicia la seua temporada

El Club Esportiu Petanca Benifaió ha iniciat un
any més la temporada 2016 de petanca participant en els campionats Individuals i la Copa
President. En aquest últim campionat el club ha
participat amb dos equips sèniors i dos equips de
fémines fins a les semifinals.
Com assenyalen des del club “enguany afrontem
amb il·lusió i amb ganes d'aconseguir nous èxits
esportius. A partir del mes de març es disputaran
els Campionats provincials de tripletes i després
s'afegiran les prèvies nacionals i els provincials de
dupletes, finalment es disputarà la lliga on competirem en la màxima categoria”.

Or per a la gimnasta del Club de Gimnàstica
Rítmica Roquette Benifaió Jùlia Escribà
El passat 27 de febrer en la localitat d'Ontinyent es
va celebrar la fase provincial del Campionat
Nacional Base Individual i Copa Base Conjunts de
Gimnàstica Rítmica.
La gimnasta Jùlia Escribà del Club Roquette
Benifaió va aconseguir la medalla d'or i el títol de
campiona provincial en la categoria benjamí.
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esports
Quasi 1.000 atletes a la Mitja i Quarta Marató
Roquette Benifaió
Benifaió va tornar a ser l'escenari diumenge
14 de febrer d'una de les proves esportives
amb major participació. Els voltants de l'empresa *Roquette, patrocinadora de l'esdeveniment, va anar el lloc de trobada per a donar
l'eixida i rebre en la meta als quasi 1.000 atletes que s'havien inscrit en la ‘VIII Mitja
Marató Roquette Benifaió’ i la ‘I Quarta
Marató Roquette’ organitzada pel Club local
Triesport *Roquette.
Unes dades que demostren la importància de
la prova amb uns nivells d'inscripció que
cada any van en augment. Amb un recorregut de 21 Km en la ‘Mitja’ i 10,5Km en la
‘Quarta’ la prova va discórrer pels voltants
del terme de Benifaió i pels seus carrers més
cèntrics. Els veïns van poder així animar als
atletes.
Els vencedors de la ‘Mitja Marató’ van ser
Adil Elham (Club Mediterrània) i Patricia
Montalvo (C.A. Massamagrell). En la ‘I Quarta
Marató’ es van imposar Martí Alba (Crespo
Cronorruner) i Pilar Villaplana (Serrano).
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formació
Finalitza el curs de formació “Informàtica per a tots”

L'alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz va assistir a la cloenda del curs "Informàtica per a tots" que durant sis
mesos s'ha impartit de forma gratuïta a les instal.lacions
de l'ADL.
Més de 40 veïns jubilats i veïns en situació de desocupació han format part d'este curs on han aprés matèries

relacionades amb l'ús d'internet i les noves tecnologies
així com tractament de documents Word, Photoshop o
excel.
L’ alcaldessa va destacar que ja s’està treballant per oferir de nou més cursos com aquest “amb tanta acceptació i bon resultat de formació”.

seguretat ciutadana
Les infraccions penals dins de l'àmbit agrícola
disminueixen a Benifaió en 2015 un 50% pel que fa al 2014
La Junta Local de Seguretat es va reunir al mes de
febrer en l'Ajuntament de Benifaió.
El subdelegat del govern a València Juan Carlos
Valderrama Zurián va presidir la junta acompanyat per
l'alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz i els cossos de
seguretat de Guàrdia Civil i Policia Local de Benifaió.
Entre les dades oferides destaca la disminució en el
terme de Benifaió de les infraccions penals dins de
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l'àmbit agrícola, enteses aquestes com les infraccions
per robatori en camps i cases de *aperos.
Una disminució del 50% durant el 2015 pel que fa a
2014 va ser la xifra aportada. En concret durant el passat any es van produir 18 infraccions agrícoles enfront
de les 36 de 2014.
L'alcaldessa de Benifaió va destacar aquesta xifra
com “molt positiva per al nostre sector agrícola. Des
de l'Ajuntament hem impulsat amb l'arribada del nou
equip de govern polítiques encaminades a oferir una
seguretat ciutadana més efectiva i de major proximitat
amb els nostres veïns amb la creació de la Unitat de
Mediació Policial, la Unitat Canina, la dotació de més
infraestructura amb nous vehicles para guarda rural i
policia local”.
Ortiz va comentar també un punt important tractat en
aquesta reunió referit a les polítiques aplicades a les
víctimes de violència de gènere, “en breu publicarem
un tríptic informatiu sobre prevenció de violència de
gènere per a crear una comunicació més directa i
efectiva en aquesta matèria amb els nostres veïns
sense oblidar l'haver engegat una major dotació dels
recursos per a eradicar aquesta xacra i atendre amb
efectivitat a les possibles víctimes”.
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plenari febrer

L’Ajuntament de Benifaió aprova
el pressupost municipal 2016
En la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de
Benifaió celebrada dilluns 29 de febrer es va passar
a votació dels grups polítics el Pressupost Municipal
2016 que ascendeix a un total 8.022.881,92 euros.
L'alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz va llegir en la
seua intervenció la memòria d'alcaldia que es presentava junt amb la proposta. Ortiz va centrar la
seua intervenció assenyalant tres línies fortes d'inversió com són l'impuls en matèria educativa, cohesió social i foment de les oportunitats.
L'alcaldessa va manifestar que els pressupostos
d'enguany “segueixen la línia de nous aires de
canvi, impulsant mesures d'especial rellevància per
a la nostra societat, pensant i treballant per millor la
situació dels més necessitats, impulsant projectes
d'ocupació i facilitant l'accés a l'esport i l'educació
sense que l'economia i l'actual crisi siga un impediment".
Ortiz va assenyalar a més: “La nostra política té com
a objectiu que els nostres ciutadans siguen els principals beneficiaris de tot allò pel que treballem, el
nostre entorn més pròxim es veurà renovat en molts
aspectes, les nostres escoles, els edificis municipals, etc..”.
El pressupost presentat per l'equip de govern socia-

lista va rebre els vots a favor dels dos edils de 'Gent
Per Benifayó'. El seu portaveu Victor García va destacar que “encara que la nostra prioritat haguera
sigut amortitzar tots els préstecs entenem que són
uns pressupostos ajustats que s'han de recolzar”.
El portaveu d'Esquerra Unida Samuel Úbeda va
defensar la seua abstenció al pressupost en considerar que si bé són una aposta de futur de l'actual
equip de govern “inclouen aportacions de la nostra
formació en matèria d'igualtat i material escolar”.
En el mateix sentit es va manifestar el portaveu de
Compromis per Benifaió Eduard Gómez: “el nostre
vot d'abstenció és una manera de recolzar un pressupost amb aportacions del nostre grup com ara les
partides destinades al pla d'accessibilitat o les
beques Erasmus”.
La portaveu popular Amparo Arcís va destacar que
la seua formació s'abstenia també en la proposta
presentada en comprovar que es tracta d'uns pressupostos “ajustats i que compleixen amb el principi
d'estabilitat pressupostària”.
El portaveu socialista Xavier Martínez va agrair el
suport de la corporació als pressupostos 2016 que
es presenten com a “transparents, equilibrats i realistes”.

agricultura

De nou ‘El Mercat de la Terra’
va oferir els seus productes
a la Plaça Major de Benifaió
De nou, després de l'èxit del passat mes de desembre, el Mercat
de la Terra va tornar al mes de febrer a oferir productes ecològics
i de proximitat en la Plaça Major de Benifaió.
Organitzat pel Moviment Slow Food València, amb seu a Benifaió,
oferia als visitants durant la jornada matinal del diumenge 7 de
febrer, una àmplia varietat de productes directament del camp i
amb la qualitat ecològica.
Fruites, verdures i productes com la mel van ser oferits en aquest
Mercat de la Terra.
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medi ambient
L'Ajuntament de Benifaió facilita el reciclatge de residus de
lluminàries instal·lant contenidors en edificis municipals
L'Ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria de medi ambient, ha dut a terme la instal·lació de contenidors per al reciclatge de
material de lluminària com a fluorescents,
bombetes de baix consum i leds en edificis
municipals.
L'Ajuntament, el Mercat Municipal i el Centre
Cultural tenen ja instal·lats aquest tipus de
contenidors que posteriorment seran arreplegats i tractats per l'empresa ‘Ambilamp’ per al
seu posterior reciclatge.
Aquest tipus de contenidors estan també instal·lats en establiments locals on es venen
aquest tipus de material. Com assenyalen des
del departament de medi ambient la
instal·lació d'aquests contenidors en edificis
municipals respon a l'objectiu de “poder facilitar als veïns el reciclatge d'aquests materials a
través d'una ampliació en la xarxa de distribució de contenidors ja que aquestes bombetes
contenen residus perillosos com el mercuri pel
que no s'han de dipositar ni en els contenidors
de brossa ni en els contenidors de vidre”.

Els usuaris del Centre d'Estimulació "La Llimera" de Benifaió
(AFABALS) gaudeixen d'una jornada medi ambiental
L'Ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria d'educació i el Taller d'Ocupació de Jardineria, va dur a terme
durant el mes de febrer un programa de conscienciació dirigit escolars i col·lectius de la població per a promoure
valors com el respecte cap al medi ambient, la importància
de la cura de les plantes així com informació per a conèixer
una mica més les diverses plantes que habiten en el nostre
entorn.
També han tingut l’oportunitat de formar part d’este programa els usuaris del Centre d'Estimulació "La Llimera"
de’AFABALS (afectats per la malaltia d'Alzheimer).
Activitats pràctiques on els usuaris han tingut l'oportunitat
de dur a terme labors de replantación de diferents exemplars de plantes.
L'alcaldessa Marta Ortiz va visitar l'activitat que ha sigut
valorada com "molt positiva per als nostres usuaris" per
part de l'associació.
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carnestoltes 2016
Carnestoltes 2016, alta participació en una jornada de festa
L'Ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria de joventut, va organitzar per primera vegada la festa del Carnestoltes.
La cita va ser divendres 5 de febrer. A les 19:00h
va tenir lloc l'eixida de la comitiva des de la
Plaça Major amb la participació d'un gran nombre de xiquets oferint disfresses de tot tipus i
ambientada amb la música d'una xaranga a
càrrec de músics de la SAM Benifaió.

El carnestoltes va recórrer els principals carrers
del municipi.
Els més xicotets van acudir a la cita disfressats
dels seus personatges animats favorits.
A les 23:00h, dins de la programació del
Carnestoltes, l'Ajuntament va instal·lar una *discomóvil perquè els joves de Benifaió pogueren
gaudir de la festa sense necessitat d'eixir a
altres localitats.
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festes i falles

Clara Llácer Rovira
representarà a
Benifaió
com a Reina
de les Festes 2016
Les Penyes El Coet i
El Xiflec celebren el
“Mig Any Corder”

Les comissions falleres presenten als seus
màxims representants 2016

Falla Sant Josep

Falla La Verge

Falla Santa Bàrbara

Falla Arturo Más
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els grups polítics municipals opinen...

APROVATS ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2016
Un any més quan arriben estes dates pràcticament tots els
ajuntaments presenten pel seu debat i aprovació els pressupostos que marcaran l'esdevindre de les polítiques municipals durant l'any.
Evidentment, com tot el mon entén, es un pressupost que
treballa l'equip de govern i que marca quins seran els seus
criteris i objectius durant l'any, els quals determinen quines
polítiques prioritza. Nosaltres, els socialistes, quan entraren a governar, ràpidament, volgueren canviar la dinàmica
negativa que s'havia instal·lat en el nostre poble amb les
polítiques esgotades del Partit Popular. Es per això que
varen fer un pressupost per finalitzar el 2015 amb un gran
esforç per part de tots (regidors i tècnics) on prioritzaren les
inversions que feien falta (piscina coberta, llavador, poda
integral del poble, manteniment dels centres educatius,
modernització de l'administració, etc.) i al mateix temps
donar-li un impuls a la cultura, educació i als actes festius
que tan ens demandàvem sense oblidar als sectors més
afavorits incrementant la partida d'emergència social i
incrementant les beques i tot rematat amb plans d'ocupació
per donar feina a gent del poble i reorganitzant els departaments municipals per ser més eficients.
Ara en els pressupostos de 2016 hem volgut mantindré
estes polítiques sempre enfocades en donar resposta a les
demandes del nostre poble i a les seves necessitats i anant
solucionant els problemes que ens trobat però amb un gran
esforç i imaginació, i es que en este any per l' abaixada del
impost del IBI, l'Ajuntament de Benifaió disposarà de més
de 500.000 € menys que afecta pràcticament al capítol d'inversions, on només farem aquelles imprescindibles com es
l'ampliació del cementeri, tasca de Pla General i altres
obres compromeses, etc.
Hem volgut mantindre les partides enfocades a la cohesió
social, el foment de les oportunitats i el manteniment de les
infraestructures que es el que més afecta al ciutadà, disminuint les inversions este any, esperant anys millors per fer
els projectes que tenim en ment per tal de respectar l'estabilitat pressupostària, disminuir el deute heretat i no augmentar els impostos. Però totes estes coses no es podrien
fer sense el recolzament de les demes forces polítiques,
algunes d'elles aportant el seu granet d'arena al pressupost
de forma activa demanant actuacions.
A tots, gràcies per tenir l'altura de mira i per entendre els
temps que vivim, sense majories absolutes, on les negociacions, cessions i pactes son necessaris pel be comú, més
enllà d'objectius partidistes de màxims, demagògies i populismes que al final no porten enlloc i, que perjudica el que
més importa que es el benestar del veí/na de Benifaió.
Però dit açò, també hem de dir que no estem del tot contents, ja que hem de seguir treballant per a generar mes
ingressos, facilitant i potenciant la implantació de noves
empreses, generant riquesa i llocs de treball per poder fer
més inversions que millore el benestar del nostre poble
fent-lo més sostenible.
No volem finalitzar sense desitjar que gaudiu d'unes bones
Falles i Setmana Santa.
Grup Municipal Socialista
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els grups polítics municipals opinen...

Puesto que estos días ya se está hablando mucho de
política con motivo del intento de formación de gobierno,
dedicaremos estas líneas a algo más cotidiano y directo y
sobre todo a nuestra gente.
Este mes de Marzo está lleno de celebraciones.
Primeramente el Día Internacional de la Mujer y seguidamente las Fallas, fiesta de todos los valencianos. Desde
el Grupo Populares Benifaió queremos desearos unas
felices fiestas josefinas con buena y respetuosa participación. Comisiones, no olvidéis que contáis con el respaldo de nuestro grupo municipal.
Antes de que acabe el mes se celebrará además la
Semana Santa y la Pascua. Felicitar a las cofradías que
con su esfuerzo aseguran la continuidad de esta celebración y desde aquí tenderles la mano. Sabed que también
estamos para escuchar y apoyar vuestras peticiones.
Seguimos desde la oposición trabajando para que
Benifaió siga avanzando.
FELICES FIESTAS

Millorar l'accessibilitat. Millorar Benifaió
Al Ple celebrat el passat 29 de febrer s'aprovà, entre
altres qüestions, el pressupost municipal per a l'exercici
2016.
Encara que és l'equip de govern qui elabora un esborrany
per al pressupost i el proposa per al seu estudi i posterior
aprovació al Ple municipal, des de Compromís per
Benifaió entenem que el nostre treball a l'oposició, i tractant-se d'una qüestió tant important per al municipi com
son els pressupostos, no es pot limitar a la vigilància o
simplement a ser espectadors de l'acció del govern.
Procurem participar de manera activa fent aquelles aportacions que estimem coherents amb la nostra línea política i per tant amb allò que considerem que pot millorar la
vida dels ciutadans.
Des de Compromís per Benifaió i donant continuïtat a les
nostres aportacions per al pressupost del passat any, trobavem important que es garantira la dotació econòmica i
l'augment d'aquesta quan calga per al PLA D'ACCESSIBILITAT municipal, una eina que permetrà l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en els diferents
àmbits de la població com són la via pública o els edificis
municipals. Un compromís polític i tècnic per tal d'abordar
una transformació gradual de la població per fer-la més de
tots i totes.
A més, estimem que cal mantenir o millorar partides dirigides a millorar les vides dels ciutadans de Benifaió i
especialment dels més dèbils o de col·lectius amb necessitats específiques com els joves. Per això demanàrem
que es dotara la partida d'ERASMUS ( programa dirigit als
joves estudiants en la UE) amb 5.000 €.
Les aportacions fetes en els darrers anys per Compromís
per Benifaió, coincidents en alguns casos per les fetes per
altres partits, i les que hem fet al 2016, sols pretenen fer
del pressupost municipal, un pressupost més social, ja
que sense oblidar les obligacions d'un pressupost, i tenint
els peus a terra, ajuden a que una part dels diners arriben
de manera directa a les necessitats diàries de les persones que viuen a Benifaió i per tant a fer la vida més fàcil
al nostre poble.

Compromís per Benifaió.
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En l'ultim Ple celebrat el dia 29 de febrer. GENT PER
BENIFAYO, mirant per l'interes dels veïns de la localitat,
defengue a una vintena de ciutadans d'un proces d'incoacio del PAI 2.1.2, que a lo llarc del temps no havien segut
informats degudament, segons ells indicaren. Al final s'acceptà la proposta de concedir 30 dies habils per a poder
presentar alegacions i donar solucio al problema.
En el punt referent al lloc de coordinador d'aguasil, GENT
PER BENIFAYO votà en contra per considerar que un
Ajuntament que destina un 54% del seu presupost per a
pagar salaris i casi un 30% per a prestams no precisa d'un
sou mes de coordinador d'aguasil, quan soles conta en
dos d'ells.
En el capitul del Presupost General, GENT PER BENIFAYO expongue ampla i detalladament els permenors del
mateix, donant el vot a favor per coincidir en el punt del
nostre programa electoral referent a la rebaixa de l'IBI.
En quant a l'ordenança, ya feta en anterioritat, sobre l'us
de la targeta per a zona d'aparcament de persones en
movilitat reduida, GENT PER BENIFAYO donà el vist i
plau a que s'aplique la part sancionadora per a totes
aquelles persones que facen us fraudulent de la mateixa,
sent avisades previament d'esta imposicio.
Va ser aprovat per unanimitat el punt de defensa de l'agricultor valencià: la solicitut i tramitacio d' ajudes per les
perdues ocasionades per la falta de pluges i la necessitat
d'incrementar de 1 a 5 voltes semanals les hores de rec,
lo que supon un increment considerable de gast per a l'agricultor.
Novament, l'alcaldesa negà l'us de la paraula per alusions
a un dels regidors de GENT PER BENIFAYO, per lo que
fon recriminada per ometre el dret a resposta en cas d'alusio, com indica l'articul.... del ROF.

En este últim ple hem sigut testimonis de la primera aprovació del primer pressupost participatiu en diferit. No ho
diem perquè hi haja estat aprovat amb la col·laboració de
GentxBenifayó i l'abstenció de la resta de grups sinó, perquè no ha estat fins a haver presentat nosaltres la proposta de pressupostos participatius,quan apareix el primer
esborrany de participació ciutadana i implícitament la possibilitat de poder desen-rotllar els pressupostos de forma
participativa .Però, per a això, caldrà esperar un any.
D'altra banda, vam obtindre el compromís del partit governant d'estudiar el potenciar l'agricultura ecològica i el
poder mantindre els menjadors oberts en període vacacional. També , la possibilitat d'ampliar els consells sectorials
de: mediambient, Sanitat,Cultura, Polítiques d'igualtat
(Dóna , LGTB, diversitat funcional…) de joventut,Fòrum de
la memòria històrica,Servicis Socials, desenrotllament
local ,Forum Local d'immigració. Finalment, de les altres
propostes presentades han acceptat augmentar la partida
del programa per a la igualtat i mantindre una aportació per
a material per als col·legis. Som conscients, que no culpables, del descens de la recaptació en els pressupostos
però continuem veient que segons perquè coses continua
fluint els diners ,és qüestió de prioritats.El temps dirà si es
desenrotllen estes propostes o són simples brindis al sol.
En el ple també es va debatre sobre la modificació de certs
llocs de treball que suposaran un augment salarial per a
certs treballadors de l'ajuntament.Vistes les al·legacions
presentades pels treballadors, modifiquem la nostra aprovació inicial- a la proposta de l'equip de govern- per la
d'abstenció.Entenem que no es poden modificar les condicions economiques-laborals d'uns treballadors deixant a la
resta fora.Qualsevol modificació deuria fer-se ,en tot
cas,amb criteris objectius i de consens, no discrecionals,
valorant objectivament la capacitat i els mèrits de tots.
Nosaltres com partit d'esquerres entenem que qualsevol
canvi deu ser sempre negociat amb tots els treballadors
assessorant-se adequadament per a evitar discrepàncies
legals que l'única cosa que produïxen són tensions i descontent. Davant d'un cas condicio-nat per una sentència, i
davant de la complexitat legal del plantejament ens vam
veure obligats a abstindre'ns. En este cas ha faltat negociació i assessorament, per tant, no se'ns pot demanar a
nosaltres que ni som advocats laboralistes , ni secretaris
de carrera els que hàgem de dictaminar amb el nostre vot.
No volem acabar sense mencionar que entrem pròximament en el dia internacional de la dona.Recordem que el 25
de març de 1911, va ser el terrible incendi provocat per
l'amo de la fàbrica tèxtil "Triangle Shirtwaist Company" a
Nova York, on es tancava amb clau les portes, perquè les
obreres no pogueren eixir i així treballaren les hores que
els corresponien.
En l'incendi van morir 146 vaguistes d'entre 14 i 31 anys,
unes cremades, altres estrelades contra el pis al tractar
d'esquivar el foc al llançar-se des d'altura. Este és el fet
que es commemora en l'actualitat. Però també, la denúncia
de l'abús i la discriminació que patix la dona encara hui, en
esta societat patriarcal i masclista.
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