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INTRODUCCIÓ 

 Als pressupostos de 2016 es va aprovar una 
partida de 15.000 € per a executar un projecte 
triat per la població. 

   

 Enguany, per ser el primer any, el projecte serà 
triat d’entre tres propostes fetes per l’equip de 
govern. Els anys vinents serà també la gent la 
que faça les propostes inicials.  

 

 Considerem que els tres projectes que presentem 
són importants, però prioritzarem el que la 
població trie.  



PROCÉS 

 El període de votació serà de dilluns 13 de 
juny a divendres 8 de juliol (4 setmanes).  

 

 L’horari serà 

MATÍ: Dilluns a divendres de 8.00 a 13.30 hores 

 VESPRADA: Dijous: de 18.00 a 20.00 hores 

 

 Podran votar totes les persones majors de 16 
anys i empadronades en Beneixama.  

 

 Per poder votar cal dur el DNI.  



Projecte 1: Millora del paviment i pintat tècnic 
de la pista de futbet.  

 

Projecte 2: Rehabilitació de l'antiga Casa del 
Metge per a la ubicació d'un Centre de Dia. 

 

Projecte 3: Rehabilitació i equipament de 
l'edifici de les antigues escoles per a ubicar allí 
la Biblioteca Municipal. 

 

ELS PROJECTES 



Projecte 1: Millora del paviment i pintat tècnic de 

la pista de futbet.  



Projecte 1: Millora del paviment i 

pintat tècnic de la pista de futbet.  

SITUACIÓ 

ACTUAL 

 El paviment de la pista de futbet es 

troba en males condicions, la qual 

cosa dificulta la seua utilització i pot 

provocar lesions en els jugadors.  

 

 Es necessària l’actuació d’alguna 

empresa especialitzada, de forma 

que el resultat siga el òptim.  



Estat actual de la pista: 



Estat actual de la pista: 



Estat actual de la pista: 



Proposta d’actuació: 



Proposta d’actuació: 



Proposta d’actuació: 



Projecte 1: Millora del paviment i 

pintat tècnic de la pista de futbet.  

PRESSUPOST 
 Els pressupostos que hem 

demanat estan al voltant dels 
15.000 €.  

 

 Si finalment el cost no arribara als 
15.000 € pressupostats la 
diferència s’utilitzaria en adquirir 
material esportiu i reparar 
desperfectes.  



Projecte 2: Rehabilitació de l'antiga Casa del 

Metge per a la ubicació d'un Centre de Dia 



Projecte 2: Rehabilitació de l'antiga Casa del 

Metge per a la ubicació d'un Centre de Dia.   

JUSTIFICACIÓ 

DEL 

PROJECTE 

 Beneixama és un poble amb un gran 
percentatge de gent major que, a mesura 
que avança la vida, es torna dependent 
de la seua família. De vegades la família, 
per diverses circumstàncies (treball, 
altres obligacions familiars, viure fora del 
poble) no pot atendre'ls com els 
agradaria. 

 

 És el cicle normal de la vida, però hem de 
fer que aquest cicle no siga un problema 
per als cuidadors i familiars de les 
persones majors.  

 



Projecte 2: Rehabilitació de l'antiga Casa del 

Metge per a la ubicació d'un Centre de Dia.   

OBJECTIU I 

FINALITAT 

 Donar un primer pas per poder disposar 
d'un centre de dia per als majors de 
Beneixama, on ells seran cuidats per 
professionals i voluntariat i, a més, es 
relacionaran amb altra gent. 

 

 Aquest centre de dia comptarà amb un 
gran saló, una cuina per preparar els 
dinars i els berenars, una sala polivalent 
per si en un futur es poden concertar 
cites amb podòlegs, perruqueres... i un 
gran patí perquè es puga gaudir de l'estiu 
a l'aire lliure. 
 



Projecte 2: Rehabilitació de l'antiga Casa del 

Metge per a la ubicació d'un Centre de Dia.   

UBICACIÓ  La ubicació d'aquest projecte seria 
l'antiga casa del metge, que és propietat 
de l'Ajuntament de Beneixama i, com que 
és un espai que ja fa molts anys està 
inutilitzat i tancat, hem pensat que és un 
bon moment de donar-li una utilitat social. 
 

 La seua situació és ideal, ja que està al 
costat del centre de salut, cosa important 
en tractar-se d'un centre on van a estar 
persones majors, algunes d'elles amb 
patologies que deuen ser controlades per 
professionals sanitaris.  
 



Estat actual de la casa del metge 



Estat actual de la casa del metge 
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Estat 

actual 



Proposta 



Projecte 2: Rehabilitació de l'antiga Casa del 

Metge per a la ubicació d'un Centre de Dia.   

PRESSUPOST 
 El pressupost és de 15.000 € i inclou: 

 Obres 

 Fusteria 

 Aseo adaptat 

 Instal·lació elèctrica 

 Acabats 

 

 Per a una segona fase quedarien  
 Exteriors 

 Equipament 

 Pati 
 



Projecte 3: Rehabilitació i equipament de l'edifici de les 

antigues escoles per a ubicar allí la Biblioteca Municipal 



Projecte 3: Rehabilitació i equipament de l'edifici de les 

antigues escoles per a ubicar la Biblioteca Municipal 

SITUACIÓ 

ACTUAL 

 La biblioteca actual es troba en un lloc no 
accessible per a carros i cadires de 
rodes, per la qual cosa no pot formar part 
de la Xarxa de Lectura Pública 
Valenciana ni accedir a ajudes.  

 

 L’edifici de les antigues escoles ha sigut 
utilitzat per l’UNDEF els darrers anys. 
L’estructura està bé, i dins està distribuït 
en diverses dependències.  

 

NOTA: Els mobles que apareixen a les 
fotografies eren propietat de l’UNDEF i no 
estan ja en l’edifici.  



Situació actual 



Situació actual 
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Projecte 3: Rehabilitació i equipament de l'edifici de les 

antigues escoles per a ubicar la Biblioteca Municipal 

PROPOSTA  Unificar algunes de les 
dependències per crear la sala de 
lectura.  

 

 Habilitar una sala, en la que es 
puga parlar, per a treballar en grup. 

 

 Crear una xicoteta ludoteca on els 
més petits puguen apropar-se als 
llibres des d’una perspectiva lúdica 
(jocs, contacontes...) 

 



Estat actual de l’edifici 



Proposta d’actuació 

LUDOTECA 

SALA DE TREBALL EN GRUP 



Projecte 3: Rehabilitació i equipament de l'edifici de les 

antigues escoles per a ubicar la Biblioteca Municipal 

PRESSUPOST 
 Obra i instal·lacions: 8.400,00 € 

 Demolicions i obra 

 Fontaneria i aseo adaptat 

 Fusteria 

 Electricitat 

 Pintura i altres acabats 

 

 Equipament: 6.600,00 € 
 Taules i cadires 

 Prestatgeries 

 Altres 

 

NOTA: S’aprofitaria també el mobiliari 
actualment existent a la biblioteca.  

 



Propostes a votar 

Proposta 3:  

 

Rehabilitació i equipament 

de l'edifici de les antigues 

escoles per a ubicar allí la 

Biblioteca Municipal. 

Proposta 1:  

 

Millora del paviment i 

pintat tècnic de la 

pista de futbet.  

Proposta 2:  

 

Rehabilitació de 

l'antiga Casa del 

Metge per a la 

ubicació d'un Centre 

de Dia. 
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