
 
 
El grup municipal JUNTS PER BENFAIRÓ presenta les següents propostes per als pressupostos 

de Benifairó de les Valls 2022. 

 

1. CAL REFORÇAR LES POLÍTIQUES D’HABITATGE 

Caldria actualitzar el cens d’habitatges buits al municipi que es va realitzar fa dos legislatures a 

proposta nostra i sol.licitar la cessió de tots els pisos buits dels grans tenidors i bancs per crear 

una bosa pública d’habitatge destinat a lloguer social.  Per això, es deuria crear partides de 

suport a les polítiques d’accés a l’habitatge garantint així l’accés al mateix. 

 

2. TREBALL 

Incrementar el pla d’ocupació existent per a donar més treball als veïns del poble reforçant la 

neteja del poble, neteja de solars, edificis públics, etc..  

 

3. INVERSIONS 

a) Neteja, reparació i ficada de tanca en el llavaner. 

b) Construcció d’un carril bici de l’institut a l’entrada del poble. 

c) Reparació i millora de la pista de tenis actual. 

d) Construcció d’una zona d’aparcament en el cementiri municipal. 

e) Reforma de la Casa de Cultura i Llar del Jubilat. 

f) Possibilitat de compra del solar de dalt del CEIP L’ERMITA (C/Mónica 

Badenes) per a una futura ampliació de l’escola. 

g) Ficar papereres pel poble. 

h) Instalar dispensadors per a replega de les deposicions dels gossos al Parc dels 

Gossos.  

i) Estudi i projecte per a la restauració del Moli de Benifairó. 

j) Reparar passeig i acera situats davant del parc infantil de les piscines i el 

camp de futbol que es troba amb desnivells degut a les arrels d’alguns arbres 

entre altres  provocant caigudes. 

 

 

4. SANITAT 

1. Neteja solars  

2. Degut a la gran llavor que està realitzant la PATRULLA ANIMAL amb de control 

de colònies felines així com tota la feina que estan realitzant amb els animals 

abandonats i que finalment repercuteix en la salut pública del nostre poble: 

a) Continuar o incrementar les esterilitzacions que corresponen a aquestes colonies 

felines. 



 
 

b) Com desde l’Ajuntament ja s’ha fet alguna campanya resaltant la importància de 

les associacions. Dotar a aquesta d’una subvenció, com es fa amb la resta 

d’associacions del poble, per a poder fer-se càrrec de les despeses de menjar, 

veterinari, etc. garantint així la salut d’aquestos animals. 

c) Realitzar campanyes subvencionades total o parcialment per l’Ajuntament per a 

ficar xip i per a esterilitzar a gats i gossos domèstics. 

Amb aquestes campanyes conseguirem tindre un registre més rigurós dels 

animals del poble i també controlar el creixement de població.  

d) Realitzar conjuntament  clases d’educació en respecte animal. 

Desde Junts per Benifairó fem entrega d’aquestes propostes per si són a bé tindre-les 

en conter per als pressupostos del 2022. 

També aprofitem l’ocasió per a ficar-nos a la disposició del equip de govern per a 

treballar conjuntament per dur endavant totes aquestes propostes. 

 

 

Benifairó de les Valls 08/02/2022 

 

 

 

 

 


