
ONLINE PRESENCIAL

Ajuntament de
Benifairó de
les Valls

BENIFAIRÓ
DE LES VALLS

PARTICIPA

FASE DE
VOTACIÓ

del 26 de setembre
al 9 d'octubre

A través
del portal
web dels

Pressupostos
Participatius

A l'Ajuntament,
de dilluns a
divendres

de 9h a 14h

El 8 d'octubre,
a la Casa de 

la Cultura,
de 10h a 14h
i de 16h a 19h

benifairovallsparticipa.comQui pot votar?
Podran votar els veïns i veïnes majors
de 14 anys, identificant-se. Només pots
votar una vegada. Si votes en línia i de
manera presencial, es tindrà en compte
únicament el vot presencial

Quantes propostes es poden
votar?

Es pot votar totes les propostes que es
considere, però tingues en en compte que el
pressupost màxim són 50.000 euros

Quines seran les propostes
guanyadores?

Les propostes guanyadores seran aquelles
més votades pels veïns i veïnes de Benifairó
de les Valls, segons l’ordre de puntuació
fins a aconseguir el pressupost màxim
de la convocatòria

Com puc votar online?
Per a votar a través del portal de
participació dels Pressupostos Participatius
entra en benifairovallsparticipa.com
(o escaneja el codi QR de la portada),
dirigeix-te al menú i fes clic en "Participa"

Com puc votar presencialment?
Pots acudir a l'Ajuntament en horari d'oficina.
Allí t'ajudaran a votar a través del portal web.
El dia 8 d'octubre, instal·larem unes urnes i
paperetes en la Casa de la Cultura i podras
apropar-te a depositar el teu vot

Quan es publicaran els resultats
de la votació?

Els resultats es publicaran quan acabe el
període de votació, acompanyats d’un informe 



CONEIX LES
PROPOSTES

*Aquestes propostes són les que han superat la
segona fase dels pressupostos participatius

Parc de la piscina 
13.700 euros
Substitució de l'enllumenat
del parc, millora de l'eficiència
energètica i millora de
l'aprofitament de la instal·lació

Carrer Antoni Làzaro
19.600 euros
Eixamplament de la vorera i millora
de l'accessibilitat per a persones
amb mobilitat reduïda, carrets de
bebé o carros de la compra

Carretera de Quart 
16.400 euros
Millora de la seguretat
mitjançant la senyalització i
l'enllumenat de la carretera

Entorn del Molí de Baix
19.000 euros
Millora de l'entorn del Molí de Baix
mitjançant la consolidació de murs,
neteja de la zona i habilitació d'una
zona de descans i oci

6Pista de tennis
12.000 euros

Reparació i recondicionament
de la pista de tennis, amb

l'objectiu de promoure el seu ús i
l'esport en el municipi

Parc dels gossos i Ronda
Vall de Segó - 1.200 euros

Instal·lació de dispensadors de
bosses per deposicions

de gossos per a facilitar la
recollida i millorar la convivència

Ronda Vall de Segó
7.000 euros

Reparació de la vorera i l'arbrat 
 per a facilitar la mobilitat a peu i

millorar els espais verds i d'ombra

"Carrers segurs"
5.200 euros
Programa de conscienciació i
educació viària per a tota la
ciutadania, amb l'objectiu de
millorar la convivència dels
vehicles i els vianants

Campanya de respecte
animal - 5.000 euros

Suport a l'Associació "Patrulla
Animal" amb el control de les
colònies felines i projecte de

conscienciació sobre la cura i el
respecte als animals

Coneixement de l'arbrat
urbà - 5.200 euros

Projecte de millora i implicació
ciutadana en l'arbrat urbà,

sensibilització i coneixements
sobre la flora autòctona
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