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BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 

  BENIARBEIG 
Nº 94 (Segona Època)   Exemplar gratuït    AGOST 2013 

 

SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 

El segon període de cobrança voluntària corresponent a l'exercici 2013 tindrà lloc entre el 22 de juliol i el 
4 d'octubre, ambdós inclusivament. En aquest període es posaran al cobrament l'Impost sobre Béns Immobles i 
l'Impost sobre Activitats Econòmiques. 

 

 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 
extraviament del mateix els contribuents podran obtenir un duplicat en l'oficina de Suma Gestió Tributària situada 
en l'Ajuntament el dia 9 de setembre i en qualsevol de les oficines de Suma existents en la província durant tot 
el període de cobrança. 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. A partir del dia 5 d'octubre, 
inclusivament, tots els rebuts pendents de pagament incorreran en els recàrrecs del període executiu en els 
termes dels arts. 26 i 28 de la Llei 58/2003, General Tributària, reportant interessos de demora i, si escau, les 
costes que es produeixin.  
 

FESTES PATRONALS – Llibre de festes i inscripcions activitats 
 

 Els dies 5, 7, 12 i 14 d'agost, en el Centre Social de Beniarbeig, estaran els festers de Sant Roc 
2013, de 19.30h a 21h, per a inscriure's en les PAELLES. Les inscripcions per al CONCURS DE CAU i el 
RAL·LI es troben disponibles en els diferents bars de Beniarbeig. 
 

La recollida del LLIBRE DE FESTES tindrà lloc els dies 12 i 14 d'agost, en el Centre Social, de 19.30h a 21h. 
 

EDIFICI SOCIO-SANITARI DE BENIARBEIG 
  

 D'ací a uns mesos Beniarbeig disposarà d'un nou centre soci-sanitari amb un pressupost de 560.000 
euros, dels quals la Diputació d'Alacant aportarà el 95%. Aquesta infraestructura, amb una superfície total 
construïda de 537,75 metres quadrats, comptarà amb un termini d'execució de dotze mesos.  

 

 El Butlletí Oficial de la Província va publicar dijous passat 13 de juny la convocatòria de licitació per a 
l'adjudicació de l'obra, a la qual s'han presentat 35 empreses, que consisteix en la reforma del club de convivència 
existent, la demolició de l'edifici i la construcció d'un nou.  
 

 També es durà a terme la urbanització de la zona per a eliminar les barreres arquitectòniques a l'entorn 
del centre. Com ha assenyalat el diputat provincial d'Infraestructures, Manuel Pérez Fenoll, aquesta obra és de 
gran importància per al municipi perquè suposarà revulsiu cultural i un punt de trobada i d'oci per als veïns. 
 

Diputació Provincial d’Alacant – Actuacions en Beniarbeig 
 

 La Diputació d'Alacant ha aprovat la reparació i manteniment de diversos camins de titularitat no provincial 
de 14 municipis de la província, entre els quals es troba Beniarbeig, amb una inversió total de 32.850 euros. La 
Diputació, a través del seu departament de carreteres, serà l'encarregada d'escometre aquestes actuacions, que a 
Beniarbeig consisteixen en el “bacheo” d'un tram del camí Assegador per un valor de 3000 €.  
 

 D'altra banda, la Diputació ha aprovat també la concessió d'ajudes per un import total de 80000 € 
destinades al control de dípters (mosques i mosquits) en 37 municipis de la província, incloent Beniarbeig, que 
compta amb una subvenció de 1476 €. 
 

Beniarbeig s’adhereix al Pla Conjunt d’Ocupació 
   

 El Pla naix amb la intenció de fomentar la contractació d'aturats oferint subvencions d'1.125 euros a les 
empreses per cada treballador contractat abans de l'1 d'octubre de 2013. El contracte haurà de tenir una durada 
mínima de 3 mesos, amb una jornada setmanal de 25 hores com a mínim. En aquest Pla participen, a parts iguals, 
la Generalitat Valenciana, la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament. Cadascuna d'aquestes administracions aporta 375 
euros per treballador contractat.  
 

 Les empreses interessades hauran de presentar la seua sol·licitud en l'Ajuntament conforme al model que 
la Diputació Provincial d'Alacant publicarà en el B.O.P., juntament amb les bases, aprovades per l'Alcaldia el dia 
23 de juliol de 2013. El termini de presentació serà des de l'endemà a la publicació de les bases en el B.O.P. fins 
al 30 d'octubre de 2013. 
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Colaborem amb la neteja del poble 
   

 Es prega encaridament que no es dipositen les borses de brossa en el carrer fora de l'horari de recollida, 
respectant els horaris i dies establerts en el calendaris de recollida (els dissabtes no hi ha recollida), i que facen un 
correcte ús dels contenidors habilitats a aquest efecte. 
 

Servei d’intèrpret d’anglès i alemany en l’Ajuntament 
   

 Des del present mes d'agost l'Ajuntament posa a la disposició dels ciutadans de llengua anglesa o 
alemanya un servei d'intèrpret per a una millor atenció en el seu propi idioma, els divendres, de 10 a 11h. 
 

NOVA PARADA D’AUTOBUSOS EN L’AV. DEL VERGER 
   

 Com segurament ja haureu pogut observar, s'ha habilitat una nova parada d'autobusos en l'Av. del Verger. 
Aquesta actuació respon a les peticions que veïns d'aquesta part del poble han vingut fent de forma reiterada a 
l'Ajuntament.  
 

 Per a açò s'han hagut d'eliminar les següents places d'aparcament: 
 

 a) En la part dreta, la que recau sobre el consultori mèdic, s'ha eliminat una plaça reservada a minusvàlids, 
quedant una altra. I una plaça d'ús general.  

 

 b) En la part esquerra, la que recau sobre l'Hospital Aquari, s'han eliminat tres places d'aparcament, però 
al mateix temps s'han alliberat les dues que hi havia davant de l'antiga porta.  

 

 Així doncs, en realitat, solament hem eliminat dues places d'aparcament, amb el que les molèsties als 
veïns creiem que són mínimes en una zona molt pròxima, a més, al pàrquing públic. A canvi es té molt a prop el 
servei de transport públic, la qual cosa per a algunes persones majors és molt important. 
 

Unitats de coordinació per a l’atenció a víctimes d’accidents de trànsit 
   

 La Direcció general de trànsit ha creat les UVAT (Unitats de coordinació per a l'atenció a Víctimes 
d'Accidents de trànsit), que ja es troben operatives en cada prefectura provincial amb la finalitat d'oferir a les 
víctimes d'accidents de trànsit i el seu entorn, la major informació possible per al seu assessorament, orientació i 
coneixement dels seus drets i recursos existents.  
 

 La Unitat de Coordinació posa a la disposició de totes aquelles persones que han patit un accident de 
trànsit i les seues famílies un telèfon (060) on se'ls atindrà i dirigirà a la unitat d'informació local més pròxima al seu 
lloc de residència, o els telèfons de cadascuna de les prefectures provincials de trànsit –el nombre de la d'Alacant 
és el 965125414 extensió 112. 
 

Ajudes en matèria d’habitatge per a atendre amb caràcter prioritari 
situacions d’especial vulnerabilitat   

 

 El termini per a la presentació de la sol·licitud és del 29 de juny de 2013 fins a les 14 hores del 31 
d'octubre de 2013. I s'ha de presentar en l'oficina municipal de l'habitatge de Denia, en Ronda Muralles, 42 (antic 
institut F.P.). També serà possible presentar-ho en qualsevol oficina de correus. En aquest cas s'haurà de 
presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprès de sol·licitud i la còpia. Més 
informació en www.gva.es o en l'oficina municipal de l'habitatge de Denia (antic institut de F.P.) carrer dels 
muralles, 42. 

 

ANIMALS DE COMPANYIA I POTENCIALMENT PERILLOSOS 
   

Per a coneixement dels propietaris d'animals de companyia i dels potencialment perillosos es 
reprodueixen a continuació els aspectes més importants que regulen l'Ordenança Municipal sobre la Tinença i 
Protecció d'Animals de Companyia i l'Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d'Animals Potencialment 
Perillosos:  
 

 Ordenança Municipal sobre la Tinença i Protecció d'Animals de Companyia. Butlletí Oficial de la 
Província nº 277 de 2 de desembre de 1999.  

 

 Article 11. Els propietaris i posseïdors d'animals de companyia estan obligats a sol·licitar la inscripció 
d'aquests en el Cens Municipal d'Animals de Companyia en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor 
d'aquesta ordenança o des de l'adquisició o naixement de l'animal.  

 

 Article 17. Queda prohibida la circulació per les vies públiques d'aquells gossos que no vagen proveïts de 
collaret i acompanyats o conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent. Iran proveïts de morrió quan el 
temperament de l'animal així ho aconselle o ho ordene l'Autoritat, i sota la responsabilitat de l'amo.   

 Article 19. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que conduïsquen gossos i altres animals 
impediran que aquests dipositen les seues dejeccions en vies públiques, jardins, passejos i, en general, en totes 
les zones que no estiguen fitades per a tal fi. En el cas que les dejeccions queden dipositades en llocs no 
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permesos el conductor de l'animal està obligat a arreplegar i retirar els excrements, fins i tot havent de netejar la 
part de la via pública que haguera estat afectada.   

 Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos. Butlletí Oficial de la 
Província nº 36 de 12 de febrer de 2002.  

 

 Article 4.1. La tinença d'animals potencialment perillosos per persones que residisquen o que 
desenvolupen una activitat de comerç o ensinistrament en aquesta entitat local, requerirà la prèvia obtenció de 
llicència municipal.  

 

 Article 6.1. Els propietaris, criadors o forquetes tindran les següents obligacions respecte dels animals que 
es troben sota la seua custòdia:  

 

 c) La presència i circulació en espais públics, que es reduirà exclusivament als gossos, haurà de ser 
sempre vigilada i controlada pel titular de la llicència sobre els mateixos, amb el compliment de les normes 
següents:  

 
 -Els animals hauran d'estar en tot moment proveïts de la seua corresponent identificació.  
 
 - Serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud i no extensible, 
 així com un morrió homologat i adequat per a la seua raça, de manera que impedisca l'obertura de la 
 mandíbula per a mossegar.  
 
 - En cap cas podran ser conduïts per menors d'edat.  
 
 - S'haurà d'evitar que els animals s'aproximen a les persones a distància inferior a un metre, excepte 
 consentiment exprés d'aquelles, i en tot cas, als menors de divuit anys si aquests no van acompanyats 
 d'una persona adulta.  
 
 - S'evitarà qualsevol incitació als animals per a arremetre contra les persones o altres animals.  
 
 - Es prohibeix la presència i circulació d'aquests animals en parcs i jardins públics, així com en els voltants 
 de centres escolars, guarderies infantils, mercats, centres recreatius o esportius i en general en les zones 
 públiques caracteritzades per un trànsit intens de persones, entre les 7 i les 22 hores.  
 
 El incompliment de l'establit en les Ordenances Municipals comporta la incoació d'expedient sancionador i 
la imposició de les corresponents sancions. 
 

Partit de Bàsquet BENIARBEIG – BENISSA 
   

El pròxim 23 d'agost, a les 19:30 hores es disputarà un partit en el poliesportiu municipal entre les velles 
glòries de Benissa i Beniarbeig.  

 

 S'obri el termini de preinscripció per a les Escoles Municipals 2013-2014 per a tots aquells que estiguen 
interessats. Enguany s'inclou com a novetat la possibilitat de formar part de l'equip de futbol-8 de Beniarbeig. 
 

BIBLIOTECA – HORARI D’ESTIU 
 

 La Biblioteca Municipal romandrà oberta del 17 de juny al 15 de setembre de 9:00 a 13:00 de dilluns a 
divendres. “En estiu, tot el mon llig.”  
 

 5 Raons per a aquest estiu llegir un llibre: 
 1. Permet ampliar el nostre món a conèixer tradicions i valors d'identitat d'altres cultures o altres èpoques.  
 2. Estimula i desenvolupa la imaginació i la capacitat de creativitat.  
 3. Desenvolupa l'atenció i la concentració.  
 4. Permet adquirir vocabulari i millorar la rapidesa lectora.  
 5. Estimula la curiositat intel·lectual.  
 

 5 motius més perquè siga mitjançant la Biblioteca Municipal:  
 1. Hi ha milers de llibres per a triar.  
 2. Si no t'agrada el que has triat el pots canviar les vegades que vulgues.  
 3. Hi ha novel·les en moltes llengües; alemany, anglès, castellà, francès, neerlandès i valencià. 
 4. Podràs trobar llibres per a totes les edats i gustos.  
 5. És gratuït.  
 
 Es pot trobar més informació en el blog i el facebook de la Biblioteca Municipal. 
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 CALENDARI RECOLLIDA DE RESIDUS 

 
AGOST  SETEMBRE      

L M X J V S D  L M X J V S D   No hi ha recollida 

   1 2 3 4         1   
5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8   
12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15   

Recollida de trastos, previ avís 
amb al menys dos dies 

d’antelació, al Telf. 670 444 558 
o a la Policia Local. 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22   
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29   

Recollida pels matins 
a partir de les 9:00 h. 

        30         
 

 
Per a eliminar residus vegetals procedents de restos de poda, sega de la gespa, etc., 
s’haurà d’avisar a la Policia Local, trucant al telèfon 670 444 558, perquè aquesta els 
facilite l’accés al recinte on s’ha instal·lat el contenidor. 
 

Els residus s’han de 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. 

 
HORARIS DE CENTRES D’INTERÈS 

 
 

Biblioteca: 
De dilluns a dijous vesprades de 16:00 a 20:00 h. 

Divendres matí de 09:00 a 13:00. 
 

Església: 
Laborables a les 9:30 h. Dissabtes a les 19:00 h. 

Diumenges i festius a les 11:00. 
 

Correus: 
Dilluns a divendres de 12:00 a 14:00 h. 

Dissabtes de 09:00 a 10:00 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. 
 

Horari d’atenció al públic oficines de l’Ajuntament: 
De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 i dijous de 17:00 a 20:00 

 

  

Farmàcies de guàrdia agost - Servei 24 hores, de 9:30 h. Del matí a 9:30 h. del matí següent. 
 

 

1- M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia) 
2- Vives – Climent – Av. de Alicante, 45 (Dénia) 
3- Ana Mª Zaragoza – Av. de Valencia, 2 (Dénia) 
4- José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia) 
5- Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia) 
6- Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia) 
7- Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia) 
8- Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)  
 

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 

 
 

 

Agost 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 
Farmàcia 

4 
– 

13 
- 
B 

5 
-
A 

6 
-
B 

7 
-
A 

8 
-
B 

9 
- 
A 

10 
–

11 
- 
B 

1 
– 

14 
- 
A 

2 
-
B 

3 
- 
A 

4 
- 
B 

5 
–

12 
- 
A 

6 
–

13 
- 
B 

7 
- 
A 

8 
- 
B 

9 
- 
A 

10 
- 
B 

1 
- 
A 

2 
– 

11 
- 
B 

3 
- 
A 

4 
- 
B 

5 
- 
A 

6 
- 
B 

7 
–

14 
- 
A 

8 
- 
B 

9 
- 
A  

10 
- 
B 

1 
–

12 
- 
A 

2 
- 
B 

 
3 
- 
A 

4 
–

13 
- 
B 

 
 

 

TELÈFONS D’INTERÈS 
 

 

Ajuntament                  965 766 018 
Col.legi Públic   966 428 800 
Consultori Mèdic Beniarbeig                965 766 115 
Centre Salut Ondara (dies imparells) 965 767 727 
Centre Salut Verger (dies pars)           966 428 401 
Hospital Comarcal   966 429 000 
Generalitat Valenciana (PROP) 012 
Assistència a les persones majors 900 100 011 
Centres Dona 24 hores  900 580 888 
Assistència Dónes Maltractades          900 100 009 
Assistència al menor   900 100 033 

 

 

Fundació d’ajuda 
contra la drogoaddicció 900 161 515 
Hospital Acuario  966 476 260 
Iberdrola. Averies  901 202 020 
Farmàcia   965 766 216 
Ambulància   965 144 000 
Emergències   112 
Policia Local   670 444 558 
Guardia Civil Verger   (062) 965 750 082 
Biblioteca   966 476 597 
Parròquia   965 766 590 

 
 

Més informació en www.beniarbeig.org 
 
 

Edita: Ajuntament de Beniarbeig 
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