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“L'aspecte més trist de la vida actual és que la ciència guanya en coneixement
més ràpidament que la societat en saviesa” Isaac Asimov

Noves ordenances per millorar la convivència
i l’ús dels espais públics
El passat dia 1 de març van entrar en vigor quatre noves ordenances municipals, aprovades per unanimitat
pel Ple de l'Ajuntament, que tracten de millorar les normes sobre convivència ciutadana en diversos aspectes. Les
noves ordenances són les següents:
Ordenança de control i tinença d'animals. Substitueix a les anteriors ordenances de tinença d'animals
de companyia i de tinença d'animals potencialment perillosos per a establir més claredat en les obligacions dels
propietaris d'animals i en el règim de sancions en cas d'incompliment. Reglamenta la tinença d'animals, tant els
domèstics com els utilitzats amb altres fins, i tenint en compte els drets dels animals i els beneficis que aporten a
les persones regula els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública i la convivència entre persones i
animals per a reduir al màxim les molèsties que aquests poden produir.
Ordenança de neteja viària i de recollida de residus urbans. Estableix el deure dels ciutadans de
col·laborar perquè els carrers, places, parcs i altres espais públics romanguin nets, fixant una sèrie de normes de
comportament que haurien de ser complertes com precepte de convivència. I per altra banda estableix les
obligacions de l'Ajuntament, que ha de dotar al municipi dels mitjans materials necessaris perquè puguin complirse les previsions de l'ordenança, en benefici de la salut pública i del medi ambient.
Ordenança de convivència ciutadana en l'espai públic. Té per objecte preservar els espais públics com
llocs de convivència i civisme, establint les normes de conducta necessàries i les sancions per a qui pertorben o
deterioren la convivència o causen dany als béns que es troben en l'espai públic.
Ordenança reguladora dels usos de les vies públiques. Estableix normes sobre instal·lació de
contenidors, grues i bastides, sobre materials de construcció, seguretat en la construcció i tanques de precaució.
Regula l'ocupació de la via pública amb quioscs, cadires i taules, l'activitat publicitària i la col·locació d'elements
publicitaris, així com les instal·lacions i l'ocupació de la via pública amb motiu de festes populars i actuacions
artístiques i per mudances i la venda ambulant.

PLANS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA
Per Resolució de l'Ajuntament número 32/2011, de 21 de febrer, es va acordar aprovar la proposta del Pla
de Participació Pública de l'Estudi d'Integració Paisatgística del projecte de construcció d'un centre d’acollida i
residència equina, canina i felina, emplaçat en el polígon 4 parcel·les 454 i 469, pel que es fa públic a l'efecte de
que els ciutadans puguin participar en el procés definit en el Pla.
Tota la informació referent al pla de participació publica està disponible en el lloc web de l’Ajuntament,
www.beniarbeig.org.

SUMA GESTIÓ TRIBUTARIA
El primer període de cobrament voluntària corresponent a l'exercici 2011 tindrà lloc entre el 4 de març i el
6 de maig de 2011, ambdós inclusivament. En aquest període es posaran al cobrament l'Impost sobre vehicles de
tracció mecànica i les exaccions municipals: entrada de vehicles, càrrega i descàrrega i recollida de residus sòlids
urbans.
El pagament de rebuts no domiciliats haurà d'efectuar-se mitjançant la presentació del document de
cobrament, que es remetrà al domicili del contribuent, en les entitats col·laboradores i pels mitjans que s'indiquen
en el propi rebut. En el cas de no recepció en el domicili del contribuent del document de cobrament o pèrdua del
mateix els contribuents podran obtenir un duplicat en l'oficina de Suma Gestió Tributària situada en
l'ajuntament els dies 21 de març i 18 d'abril i en qualsevol de les oficines de Suma existents en la província
durant tot el període de cobrament. La no recepció del document de cobrament pel contribuent no eximirà a aquest
de l'obligació del pagament, havent d'obtenir un duplicat de la manera indicada.
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FESTA DE PRIMAVERA I MERCAT MEDIEVAL
Festa de Primavera. Després de l'èxit de la Fira de Salut i Artesania de l'any passat, l'organització
Ionosgea, en col·laboració amb la Granja Escola Baladre, Moviments i l'Ajuntament de Beniarbeig presenta el
projecte del Mercat Ecològic per al diumenge 20 de març en la plaça 9 d’octubre. A més d'uns 20 llocs amb
verdures i aliments ecològics i artesanals i artesania artística, haurà uns tallers infantils a càrrec de la granja
escola, un conta contes i un concert a càrrec de Felah Mengus. Les activitats comencen a les 10 del matí i
segueixen fins a les 20 hores.
Mercat Medieval. La Comissió de Festes Sant Roc 2011 organitza un Mercat Medieval per als dies 26 i 27
de març en la plaça 9 d'octubre. Al mateix temps es podrà gaudir d'una fira d'atraccions per al públic infantil i
juvenil, i que arrencarà el divendres 25 a la tarda i romandrà en funcionament els dies 26 i 27 .

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’AGRICULTORS
El proper dia 11 d’abril, de 9:00 a 18:00, es tramitaran les ajudes del pagament únic
(P.A.C.), en el Centre Cultural situat en la plaça 9 d’octubre nº 2, junt l’Ajuntament.

ACTIVITAT FÍSICA PER A MAJORS
Les classes d'activitat física per a majors, subvencionades per la Diputació d'Alacant dintre del Programa
d'Activitat Física per a Majors, s'han reprès dues vegades a la setmana en el centre cultural. En les classes, els
alumnes fan una varietat d'exercicis físics per a millorar la qualitat de vida i afavorir la sensació de benestar en la
població. Per a participar en les classes gratuïtes acudeix al centre cultural els dimarts i/o dijous de les 10.05h a
les 10.55h.

Grup de Senderisme Beniarbeig
20 de març, Xaló: Cami de la Cuta i Cim del Cau. Dificultat mitja.
Més informació sobre horaris i recorregut en www.beniarbeig.org.

AMICS DE BENIARBEIG
Els 'Amics de Beniarbeig' estan organitzant una festa el 29 d'abril per a celebrar les noces reials del
príncep Guillermo amb Kate Middleton! Començarà a les 19h. Haurà una disco amb música de gran èxit dels anys
60, 70 i 80, picades i cava per a fer un brindis a les 22h.
Haurà també una rifa amb molts premis. El primer premi és una cistella molt gran amb menjar i begudes.
Altres premis són : ampolles de wiskey, ampolles de jeréz, una cistella petita, caixes de galetes, una cistella
d'articles de perfumería, un secador de pèl i un val d'un sopar per a dues persones en un restaurant local conegut.
Porta el teu propi menjar i beguda. Per a reservar una taula crida a Pat (966459625) o Brian o Mike (966459998).
Si respon el contestador automàtic, o deixa un missatge o deixa el teu nom i nombre i algú et cridarà. Les reserves
no costen gens, però haurà una guardiola per a donacions. La comissió dels ‘Amics de Beniarbeig’ està dedicada
a fer de les celebracions una nit memorable, llavors no t'ho perdis!

ACTIVITATS, CURSOS I TALLERS
GRAVAT ARTÍSTIC - EXPOSICIÓ: "La màgia del gravat". Dissabte 12 de març en el Centre Cultural a
les 19:30 inauguració. Gravats de l'artista valencià, establert a Beniarbeig, Vicente Ribelles Zorita, així com una
petita instal·lació explicativa de les eines i procediments del gravat artístic.
Taller de gravat artístic. Aprèn les tècniques clàssiques de l'aiguafort o aguatinta i inicia't en una activitat
creativa que et sorprendrà. Dues sessions de tres hores pràctiques amb introducció teòrica en les quals
coneixeràs els fonaments del gravat. Professor: Vicente Ribelles Zorita. Dates: dimarts 22 i divendres 25 de març
de 18:00 de 21:00 hores. Preu: 20,00 € (el conjunt de les dues sessions, inclosos materials bàsics necessaris per
a completar tot el taller) Lloc: soterrani de l'Ajuntament de Beniarbeig. Telèfon de contacte: 627723591(preguntar
per Vicente).
L’Aikido és un art marcial tradicional del Japó. La característica fonamental de l’Aikido és la recerca de
l'harmonització/neutralització del contrari en situacions de conflicte, propiciant l'educació de l'instint propi, l'actereflexió i l'evolució de l’oponent. Hi ha una nova classe de Aikido en el centre cultural els dimarts de 18.30h a 20h i
els dijous de 19h a 20.30h. Per a saber més sobre el Aikido o sobre les classes, cridar a Paco, tel: 687514891.
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No hi ha recollida d’escombraries.
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Recollida de trastos previ avis
al telf. 670 444 558 o a la
Policia Local. (Avisar al menys
amb 2 dies d’antelació)

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30

Recollida per els matins
a partir de las 9:00 h.
Les escombraries es deuen dipositar
en la porta de les vivendes de 21:00 a
22:00 hores d’abril a octubre i
de 20:00 a 21:00 hores
de novembre a març.

Per a eliminar residus vegetals procedents de restes de poda, sega de la gespa, etc.,
s'haurà d'avisar a la Policia Local, cridant al telèfon 670 444 558, perquè aquesta els faciliti
l'accés al recinte on s'ha instal·lat el contenidor. L’horari es el següent: dimarts i dijous de
17:00 a 19:00 i dissabtes de 12:00 a 14:00.

HORARIS DE CENTRES D’INTERÈS
Biblioteca:
Matins de dilluns a divendres d’11:30 a 13:30 h.
Vesprades de dilluns a dijous de 18:30 a 20:30.

Església:
Laborables a les 18:30 h. Dissabtes a les 19:00 h.
Diumenges i festius a les 12:00.
Correus:
Dilluns a divendres de 12:00 a 14:00 h.
Dissabtes de 11:00 a 12:30 h.

Parada d’Autobusos:
Beniarbeig – Dénia: dilluns a divendres a les 7:25* - 8:20 – 10:05 –
16:20 i dissabtes laborables a les 9:35 – 15:35 – 18:35
Dénia – Beniarbeig: dilluns a divendres a les 12:00 – 12:45 – 14:30* 18:30 i dissabtes laborables a les 13:00 – 16:30 – 20:00
* Dies lectius del curs escolar.

Oficina d’Atenció al Ciutadà Estranger:
Dilluns d’11:30 a 13:30, dimarts de 10:15 a 13:15, dimecres d’11:15 a
13:15 i divendres d’11:00 a 13:30.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA MARÇ 2010. - Servei 24 hores, de 9:30 h. del matí a 9:30 h. del matí següent.
12345678Març

9- Joaquín Salvá – Pl. del Raset, 6 (Dénia)
10- Enrique Romany – C/ Elche, 5 (Dénia)
11- Mª Dolores Castelló – C/ Dr. Fleming, 31 (Ondara)
12- José Mª Infantes – C/ Marques de Estella, 9 (Vergel)
13- Fernando Mud – C/ Rosario, 15 (Ondara)
14- Inmaculada Costa – C/ Joan Martorell, 9 (Els Poblets)
A – Inés Roig Sánchez – Crta. Las Marinas - Las Brisas, 5 – (Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Las Marinas, E. Golden Park

M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia)
Vives – Climent – Av. de Alicante, 45 (Dénia)
Ana Mª Zaragoza – Av. de Valencia, 2 (Dénia)
José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia)
Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia)
Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia)
Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia)
Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)
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TELÈFONS D’INTERÈS
Oficines de l’Ajuntament
Col·legi Públic
Emissora Radio
Consultori Mèdic Beniarbeig
Centro Salut Ondara (dies imparells)
Centro Salut Verger (dies parells)
Hospital Comarcal
Generalitat Valenciana (PROP)
Assistència a les persones majors
Centres Dona 24 hores
Assistència dones maltractades
Assistència al menor

965 766 018
966 477 004
965 766 618
965 766 115
965 767 727
966 428 401
966 429 000
012
900 100 011
900 580 888
900 100 009
900 100 033

Fundació d’ajuda contra
la drogoaddicció
Hospital Acuario
Iberdrola. Averies
Farmàcia
Ambulància
Emergències
Policia Local
Guàrdia Civil Verger (062)
Biblioteca
Parròquia

Més informació en www.beniarbeig.org
Edita: Ajuntament de Beniarbeig
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900 161 515
966 476 260
901 202 020
965 766 216
965 144 000
112
670 444 558
965 750 082
966 476 597
965 766 590
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