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Benicarló
espera
la seua
patrona

El passeig marítim sud, més a prop • Les obres del col·lector
del Morrongo avancen a bon ritme • Els nous contenidors
ja estan al carrer • Música i teatre de qualitat per a aquest
final d’any • Comença la campanya de Nadal dels comerços
• Obert el termini d’inscripcions per a l’Escola de Nadal
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Telèfons
d’interés
Serveis municipals
Ajuntament
de Benicarló..............................964 470 050
Biblioteca Municipal..............964 475 660
Brigada Municipal...................964 470 343

Farmàcies
de guàrdia

desembre

Repsol butà
(contestador automàtic)....... 964 471 487

DIES

SOREA (Servei
d’Aigües Potables)...................964 471 660

1

Francisco Santos

SOREA (Avaries).......................902 250 370

2-3

Amparo Carceller

FARMÀCIA
C/ Major, 1. T. 964 471 897

Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

4

Mayte Febrer

5

Maores Febrer

Correus i Telègrafs.................964 470 998

6

Jorge Cid

Centre Social “La Farola”......964 473 968

ITV de Vinaròs...........................964 401 320

7

Francisco Santos

Club de la Tercera Edat......... 964 471 304

Fundació Servei Valencià
d’Ocupació...................................964 467 011

8

Ana Maria Badenes

Tresoreria de la
Seguretat Social.......................964 474 862

9-10

Mayte Febrer

11

Maores Febrer

12

Jorge Cid

13

Francisco Santos

14

Ana Maria Badenes

15

Consuelo González

Cambra Agrària.........................964 470 597
Casal Municipal (Bar)..............964 473 716
Centre Geriàtric........................964 471 867
Centre Ocupacional
IVADIS..........................................964 474 979

Jutjat de Pau...............................964 470 146
Mercat Municipal....................964 470 328

Altres serveis administratius
Contribucions Diputació
de Castelló.................................964 467 090

Oficina de Turisme.................. 964 473 180
Pavelló Poliesportiu
Municipal.....................................964 475 202

Centres de formació

Piscina Municipal...................... 964 467 114

CFIP (Centre Formació i
Inserció Professional).............964 461 840

Pistes Atletisme........................964 461 888
Pistes Esportives
Passeig Marítim (Bar)............ 964 472 190
Ràdio Benicarló
(Emissora municipal).............964 460 456
Residència-Alberg
Juvenil..........................................964 470 500

Centre de Formació
de Persones Adultes..............964 460 289
Col·legi Francesc Català.........964 471 936
Col·legi La Salle........................964 470 066
Col·legi Marqués
de Benicarló................................ 964 471 937
Col·legi Martínez Ródenas....964 472 611

Emergències

Col·legi Ntra. Sra. de
la Consolació............................. 964 471 699

Centre de Coordinació
d’Emergències...............................................112

Conservatori de Música
Mestre Feliu...............................964 472 748

Policia Local................................964 475 300

Institut d’Educació
Secundària Joan
Coromines....................................964 472 355

Guàrdia Civil..............................964 465 010
.......................................................... 964 465 011
Bombers......................................964 460 222
...........................................................................085
Centre de Salut.
Urgències.................................... 964 474 505
Ambulàncies Creu
Roja Benicarló...........................964 222 222
Centre Provincial Coordinació
Creu Roja....................................964 244 300
Associació Voluntaris de
Protecció Civil...........................629 666 208

Subministraments
i altres serveis
FCC Serveis de neteja
i jardins.........................................964 474 010
Iberdrola......................................964 475 268
Repsol butà................................. 964 470 341

Institut d’Educació
Secundària Ramón Cid.......... 964 471 706
UNED (Universitat Nacional
d’Educació a Distància)............964 470 050
......................................................... 964 475 922

Altres telèfons d’interès
Ermita de Sant Gregori.........964 473 065
Parador de Turisme
“Costa del Azahar”................. 964 470 100

Transports
RENFE (Despatx
de bitllets)...................................964 460 212

C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

C/ Major, 1. T. 964 471 897

C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

C/ Major, 1. T. 964 471 897

C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

ayte Febrer
16-17 M
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

18

Jorge Cid

19

Francisco Santos

20

Ana Maria Badenes

21

Consuelo González

22

Amparo Carceller

C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

C/ Major, 1. T. 964 471 897

C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

Cid
23-24 JC/orge
Sant Joan, 33. T. 964 470 748

25

Francisco Santos

26

Ana Maria Badenes

27

Consuelo González

28

Amparo Carceller

29

Mayte Febrer

C/ Major, 1. T. 964 471 897

C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

Maria Badenes
30-31 AC/na
Pius XII, 23. T. 964 470 799
Per a consultar la situació de les farmàcies podeu visitar la
guia de carrers de la web municipal

RENFE (Informació)...............964 240 202
Taxis Benicarló.........................964 460 506

Edita: Ajuntament de Benicarló
Maquetació i Impressió: 4 Colors, Coop. V.
Dipòsit Legal: CS-331-2006
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La imatge restaurada
de la Mare de Déu de
la Mar, a punt d’arribar

A

quest mes de desembre la imatge restaurada de la Mare de Déu de la Mar arribarà
a Benicarló i tornarà al seu lloc d’origen,
l’església del Crist de la Mar. Després de mesos
de treball, el Servei de Conservació i Restauració
de la Diputació de Castelló ha aconseguit tornar
la imatge al seu aspecte original i ha recuperat
per a Benicarló una de les imatges artísticament
més importants de tota la província. De fet, la talla, feta de fusta de perera, correspon al periode
de transició entre el romànic i el gòtic, concretament al segle XII, i després de la Mare de Déu de
la Taronja d’Olocau és la imatge més destacada
del període en tot el territori valencià.
El procés de retauració ha consistit a eliminar les
cinc capes de pintura (l’última, del segle XVIII) que
ocultaven la policrominia primitiva i a traure tots els
afegits que distorsionaven la imatge i que no es corresponien amb la imatge original. A més, s’ha conso-

lidat la fusta, que estava greument deteriorada.
Després de la restauració, la imatge ha estat tot el
mes de novembre exposada al Museu de Belles Arts
de Castelló, des d’on serà traslladada en les properes
setmanes per ubicar-se definitivament a Benicarló.

S’inicien els tràmits
per al projecte del
passeig marítim sud

L

’Ajuntament de Benicarló posarà en marxa
pròximament el procediment d’expropiacions per a la construcció del passeig marítim
sud, un tràmit necessari perquè el Ministeri de
Medi Ambient (que és qui s’encarrega del projecte) puga disposar de tots els terrenys que ocuparà el futur passeig. El projecte, que ja ha passat el
tràmit d’exposició pública, requereix una inversió
de 5 milions d’euros i dibuixa un passeig de 1,5
quilòmetres de longitud que anirà des de la platja del Morrongo fins a la desembocadura del Barranquet. El nou vial serà peatonal i incorporarà
un carril bici que enllaçarà amb amb l’avinguda
del Papa Luna.
A més, el projecte del passeig Marítim preveu la
regeneració de la platja i el condicionament de
la desembocadura del Barranquet. L’objectiu és
que aquest nou vial, una llarga reivindicació de tots

els benicarlandos, dote la ciutat d’una magnífica fassana al mar.
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L’Ajuntament concedeix
la llicència d’obres per
al nou centre de salut

E

l projecte de construcció del nou
centre de salut de Benicarló ja
està més a prop. L’Ajuntament ha
adjudicat a l’empresa Lubasa les obres
d’urbanització del carrer de Boters, on
s’ubicarà el futur centre. Els treballs,
que començaran pròximament, dotaran la zona de tots els serveis urbanísitcs necessaris: energia elèctrica,
enllumenat públic, aigua, col·lectors
d’aigües i xarxa de telecomunicacions.
Des del moment que comencen les
obres, l’empresa tindrà un termini de
dos mesos per a executar-les.
La urbanització del carrer Boters era
precisament una de les condicions
que havia marcat la Conselleria per a
començar les obres del centre de salut. De moment, la mateixa Conselleria ja ha adjudicat el projecte bàsic del centre, que s’ha encarregat

a l’arquitecte benicarlando Enric Moya.
Si els terminis no s’allarguen, les obres podrien estar
enllestides en un període de tres mesos.

El nou col·lector de
la platja del Morrongo
estarà llest en un mes

L

es obres de sanejament de la platja del Morrongo avancen a bon ritme. L’Ajuntament preveu que en un mes finalitzen els treballs que
s’estan duent a terme a la mateixa plaça del Morrongo i que suposaran una important millora, sobretot
per a les condicions de salubritat.
Les obres consten de la realització, de forma simultània, de dos projectes d’actuació correctiva sobre
la infraestructura d’evacuació d’aigües pluvials i residuals a la ciutat de Benicarló. En concret, pel que
fa al col·lector d’aigües pluvials que discorre pel passeig Marítim, l’actuació consisteix a incrementar la
capacitat del col·lector i l’adequació de les pendents
del traçat. Respecte de l’actuació sobre la millora
correctora del col·lector unitari de l’av. del Marqués
de Benicarló, l’objectiu també és augmentar la capacitat del col·lector i millorar-ne les pendents, que en
alguns trams és fins i tot ascendent.

L’execució de les obres, adjudicada a l’empresa Hermanos Ventura, té un pressupost total de 610.673,06
euros.
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La Ràdio incorpora
nous continguts
a la programació

D

es de primers de mes,
Ràdio Benicarló ha renovat la seua programació, reforçant la seua presència
els caps de setmana. L’objectiu
d’aquests canvis és arribar a un
públic més ampli i fer de la ràdio
municipal un espai de debat, de
participació i una finestra oberta
al món.
Per això, la programació inclourà
de dilluns a divendres programes
dedicats a la gent gran, amb temes interessants per a tots però

centrats sobretot en les preocupacioins dels majors; entrevistes
en profunditat a protagonistes
de la vida quotidiana; un espai
reservat a la llengua, que promocionarà les iniciatives de normalització; espais per a consells,
autoajuda, teràpies naturals; i
per últim, un programa dedicat
a la participació ciutadana perquè els ciutadans s’integren en
la presa de decisions en l’àmbit
municipal.
I a més, per als caps de setma-

na, música tradicional, música
clàssica, un espai realitzat pels
immigrants que viuen a la nostra
ciutat i un ampli resum de l’actualitat setmanal.
Tot això, i més, al 107.3 FM.

L’Ajuntament publica
les bases de l’oferta
de treball per al 2006

L

’Ajuntament de Benicarló
ha publicat les bases per a
la provisió en propietat, per
concurs oposició, de les places
vacants a la plantilla de funcionaris incloses en l’oferta de treball de 2006 i que inclouen les
places de tècnic d’Administració
General, enginyer d’Obra Pública, enginyer tècnic Industrial,

tècnic Esportiu, analista de Sistemes, promotor cultural, tècnic
de Medi Ambient i Participació
Ciutadana, inspector d’Obres i
de Medi Ambient, cap del Gabinet de Comunicació, 4 places
d’administratius i 11 places d’auxiliars administratius.
El termini de presentació de

?

sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci
de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de l’Estat. Tota la informació d’aquestes convocatòries,
la trobareu en la web municipal
www.ajuntamentdebenicarlo.
org, en la secció d’“Ofertes de
treball”.

Saps que...

En totes les llengües, hi ha una sèrie de mots que es fan servir sempre en singular.
Per exemple, en valencià són sempre en singular les paraules:
Blancaneu
parabrisa
bon dia/bona nit
paracaiguda
gratacel
parafang
guardabosc
paraigua
llevaneu
portaequipatge
marcapàs
rentavaixella
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El Centre Cívic, a punt
per començar les obres

E

l negociat de Contractació
i Patrimoni de l’Ajuntament de Benicarló ha contractat durant aquest mes les
obres d’execució d’un nou edifici
per a usos diversos a l’encreuament del carrer Mestre Serrano
amb el carrer del Doctor Pera. El
contracte s’ha firmat amb la mercantil Gestión y Construcció de
Obras Públicas per 849.037,80
euros i el termini d’execució serà
de 215 dies naturals a partir de
l’acta de comprovació de replanteig, un acte que tindrà lloc en el
termini d’un mes des de la formalització del contracte.
A més, l’Ajuntament també
ha concertat recentment amb
la mercantil Instalaciones y
Montajes Eléctricos y Saneamientos la realització de les obres
d’il·luminació de l’accés de la N340 a Benicarló (zona sud) per
74.605,45 euros, amb un termini de 39 dies. El passat mes de
maig ja es va contractar amb la

mateixa empresa les obres d’il·
luminació de l’accés nord de la
N-340.
Pel que fa als concursos, aquest
mes de novembre s’han convocat els de recollida i transport de
residus d’aparells elèctric i electrònics; el servei de recollida i
transport de restes de poda i vo-

luminosos; el subministrament
i instal·lació d’un sanitari públic
automatitzat; la neteja, inspecció, conservació, manteniment i
vigilància de la xarxa municipal
de sanejament; i les obres d’enllumenat públic del camp de futbol municipal.

Dia Mundial de la Sida
1 de desembre
De 10.00 a 13.30 h al Centre de Salut i a l’Ajuntament.
Taules informatives a càrrec de Creu Roja Assemblea Local.
A les 11.00h al Saló de Plens de l’Ajuntament
Missatge institucional amb motiu del Dia Mundial de la Sida.
Durant el matí, posada de llaços rojos als col·legis E. M. Ródenas, Francesc Catalán, Marqués de Benicarló, Nostra Sra. de la
Consolació, IVADIS, Centre Ocupacional Baix Maestrat i primer
d’ESO de l’IES Joan Coromines i Ramon Cid.
2 de desembre
De 20.00 a 22.00 h al Centre Comercial Costa Azahar i a partir
de les 23.00 h al Port Esportiu.
Jornada informativa a càrrec de CASDA, Associació ciutadana
contra la SIDA, acompanyada de l’espectacle de Trencaperols.
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Informació
municipal
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 16/2006 QUE VA
TENIR LLOC EL DIA 26 D’OCTUBRE.
Punt 1r
Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm.
15/2006, de 28 de setembre.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 2n
Proposició per a la ratificació del projecte d’utilització de la
nova identitat visual corporativa.
• Aprovat per la majoria absoluta del Ple.
Punt 3r
Proposició de concurrència a la convocatòria de concessió de
subvencions per al desenvolupament de programes innovadors
a favor de la integració d’immigrants.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 4t
Dictamen a la proposta de denominació de plaça de la ciutat.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 5é
Dictamen a la proposta de modificació de l’ordenança específica reguladora de la concessió de subvencions per part de
l’Ajuntament a associacions culturals que realitzen activitats
culturals.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 6é
Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-1 “Taxa
per expedició de documents administratius” per a l’exercici
2007.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 7é
Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-2 “Taxa
de cementeri municipal” per a l’exercici 2007.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 8é
Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-7 “Taxa
per recollida d’escombraries” per a l’exercici 2007.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 9é
Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-8 “Taxa
pel subministrament d’aigua i clavegueram” per a l’exercici
2007.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 10é
Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-9 “Taxa
per la prestació del servei municipal de mercat al detall” per a
l’exercici 2007.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 11é
Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-10
“Taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles iniciada
o completa de les vies públiques, subsegüent custòdia d’aquestos o per la immobilització de vehicles per procediments mecànics” per a l’exercici 2007.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 12é
Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-13 “Taxa
per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en las vies
públiques de permanència limitada” per a l’exercici 2007.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 13é
Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-14
“Taxa per utilització privativa o aprofitament especials del domini públic local” per a l’exercici 2007.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 14é
Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-17 “Taxa
per prestació del servei de matrimonis civils” per a l’exercici
2007.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 15é
Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança I-3 “Impost sobre vehicles de tracció mecànica” per a l’exercici 2007.
• Aprovat per unanimitat.
Punt 16é
Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança I-4 “Impost sobre construccions, instal·lacions i obres” per a l’exercici
2007.

Punt 17é

Punt 18é

Punt 19é
Punt 20é

Punt 21é
Punt 22é

Punt 23é

Punt 24é

Punt 25é

Punt 26é
Punt 27é

• Aprovat per unanimitat.
Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança G-1
“General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres
ingressos de drets públics locals”.
• Aprovat per unanimitat.
Dictamen a l’expedient de modificació pressupostària núm.
5/06, mitjançant suplement de crèdit, crèdit extraordinari i
transferència de crèdit.
• Aprovat amb el vot favorable d’onze regidors (PSPV i Bloc) i
nou vots en contra (PP).
Dictamen a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit.
• Aprovat per unanimitat.
Dictamen a l’expedient de liquidació del concert d’Estopa i de
festes patronals.
• Aprovat per unanimitat.
Dictamen a l’aprovació de la memòria valorada per a la urbanització del camí d’Ulldecona (tram N-340-cementiri).
• Aprovat per unanimitat.
Dictamen a l’aprovació del projecte bàsic i d’execució d’actuacions d’estabilització de talussos i revegetació en l’accés al
paratge del Puig de la Nau.
• Aprovat per unanimitat.
Dictamen a l’aprovació del projecte bàsic i d’execució de condicionament d’un jardí en el nucli urbà de Benicarló, av. de Felipe
Klein, 1.
• Aprovat per unanimitat.
Dictamen a l’aprovació del projecte bàsic i d’execució de cures culturals per a la millora de la vegetació i la biodiversitat
específica mitjançant tractaments silvícoles i revegetació en el
paratge natural de la Basseta del Bovalar.
• Aprovat per unanimitat.
(Prèvia declaració d’urgència, acordada amb el vot favorable
dels vint-i-un membres assistents). Expedient de 25/2005, de
contractació, per a contractar a través de concurs la concesió
de l’ús i aprofitament del domini públic per a la col·locació de
senyals direccionals, informatives, explotació publicitària de
diversos elements de mobiliari urbà i col·locación de nous elements de mobiliari urbà per a l’explotació publicitària.
• Aprovat per unanimitat.
Dació de compte de decrets i resolucions d’Alcaldia i tinències
d’Alcaldia delegades des del 16 de setembre al 15 d’octubre de
2005.
Precs i preguntes.

ACTA DE A SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 17/2006 QUE
VA TENIR LLOC EL DIA 18 DE NOVEMBRE
Punt 1r
Dictamen a la proposta incial del Pressupost General per a
l’exercici 2007, de la plantilla i de la relació de llocs de treball.
• Aprovat amb el vot favorable d’onze regidors (PSPV i Bloc) i
deu vots en contra (PP).
DECRETS OCTUBRE 2006
02/10/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 32.435,22 euros.
02/10/06. Contractar amb Sernutec Serveis i Noves Tecnologies SL el servei
de manteniment i actualització del sistema informàtic de gestió per processos i qualitat de la xarxa AFIC per import de 2.200 euros IVA inclòs.
02/10/06. Contractar el subministrament de llibres per a la Biblioteca Municipal.
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02.10.2006. Aprovar l’Ordenança reguladora de les activitats publicitàries.
02/10/06. Contractar amb Flos Habitatge SL l’execució de l’obra de remodelació de parades mercat central per import de 24.995,85 euros IVA inclòs.
02/10/06. Contractar el subministrament de llibres per a la Biblioteca Municipal.
02/10/06. Derogar l’ordenança municipal de publicitat vigent fins a l’actualitat, de conformitat amb allò acordat pel Ple de data 28 de juny de 2006.
03/10/2006. Atorgar llicència urbanística per a obres en domicili particular.
03/10/2006. Signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benicarló
i la Fundació “Un sol món”, promoguda per Caixa Catalunya, per a oferir microcrèdits socials a persones que no disposen de dels avals necessaris.
03/10/2006. Delegar en el regidor tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament
Vicente Ramón Compte Moros l’autorització del matrimoni.
03/10/2006. Autoritzar a la Casa de Andalucía la utilització de l’Auditori Municipal.
03/10/2006. Concedir llicència d’entrada de vehicles a través de les voreres en
la pl. del Ministre Marcelino Domingo, núm. 2.
03/10/2006. Contractar amb NEXT Ingeniería Informática y Diseño de Aplicaciones, SL, el subministrament de cablejats i caragols per un import de 919,88
euros, IVA inclòs.
03/10/2006. Aprovar el plec de càrrec núm. 30/2006 per un total de 25.133,86
euros.
03/10/2006. Convocar la Junta de Govern Local ordinària núm. 20/2006 per
al dia 6 d’octubre de 2006.
03/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. dels Campaners número 21.
03/10/2006. Contractar amb OTCM Bionatura SL la gestió, trituració, retirada
i poda de restes vegetals per import de 5.403,05 euros.
03/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Joan XXIII número 7, 1r – 2a.
03/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de la Mare de Déu del Roser
número 10, baix.
03/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Sant Jaume número 16, baixos.
03/10/2006. Atorgar llicència urbanística a la partida del Riu polígon 8 parcel·
la 137 A
03/10/2006. Atorgar llicència urbanística a l’av. del Papa Luna número 36 pta.
14.
03/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. del Pubill números 25-27
03/10/2006. Atorgar llicència municipal d’enderrocament al c. dels Llauradors
núm. 16-18.
03/10/2006. Atorgar llicència urbanística al. c. de Cabanes número 38.
03/10/2006. Convocar sessió ordinària núm. 16/2006, Comissió Informativa
de Governació dia 5 d’octubre de 2006.
03/10/2006. Atorgar llicència municipal d’enderrocament al c. de Sant
Cristòfol núm. 2-4-6-8.
03/10/2006. Atorgar llicència municipal d’enderrocament al pg. Marítim,
núm. 70.
03/10/2006. Atorgar llicència municipal d’enderrocament a l’av. del Papa Luna
núm. 26.
03/10/2006. Atorgar llicència urbanística a la partida del Bovalar, número 12.
03/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Berenguer de Cardona.
03/10/2006. Concedir llicència d’obertura d’activitat de serveis immobiliaris
al c. de Colon, 13 BJS
04/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Mossén Lajunta núm. 56
04/10/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 33.111,14 euros.
04/10/2006. Autoritzar la realització del Bombardeig aeri a l’Ermita de Sant
Gregori i Restaurante el Cortijo a càrrec de Pirotecnia Tomàs SL.
04/10/2006. Acceptar la renúncia d’un treballador contractat laboral temporal amb caràcter d’interinitat al Conservatori “Mestre Feliu” de Benicarló amb
efectes del dia 4 de setembre de 2006.
04/10/2006. Incoar l’expedient de modificació de l’Ordenança I-4 reguladora
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a exercici 2007.
04/10/2006. Concedir llicència municipal d’ocupació per als habitatges situats al c. del Tossal de les Figueres número 6 pisos baix A, 1r B, 1r C, 1r D, 2n B,
2n C, 2n E, 3r B, 3r C,4t C 4t F i 4t G
04/10/2006. Atorgar llicència urbanística a l’av. del Papa Luna núm. 81, baix.
04/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. del Dr. Coll núm. 5
04/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. del Papa Luna núm. 13.

04/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. del Papa Luna núm. 378.
04/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Boters núm. 4.
04/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Francisco Pizarro núm. 38.
04/10/2006. Atorgar llicència urbanística a l’av. del Papa Luna núm. 324.
04/10/2006. Atorgar a llicència urbanística al c. dels Mariners núm. 14.
04/10/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a
la partida del Collet, pol. 12, parcel·la 81.
05/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Sant Tomàs núm. 1.
05/10/2006. Declarar la situació administrativa d’excedència per incompatibilitat.
05/10/2006. Aprovar la devolució de 20,965 euros pel concepte d’ingressos
indeguts de la denúncia per infracció de trànsit.
05/10/2006. Remetre l’expedient al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Castelló del procediment ordinari núm. 148/2006.
05/10/2006. Atorgar llicència urbanística a la part. de les Solades núm. 123.
05/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Sant Vicent núm. 15.
06/10/2006. Atorgar llicència urbanística per a l’enderrocament d’una nau
industrial al c. de Sant Josep cantonada c. de Vinaròs.
06/10/2006. Adjudicar la parada del mercat públic al detall número 25 per a
instal·lar una parada que oferirà el servei de reparació artesana i neteja de
joies i rellotge.
06/10/2006. Donar de baixa les llicències de gual amb efectes del dia 31 de
desembre de 2006 al c. del Pou, núm. 1 i c. del 9 d’Octubre, núm. 63.
06/10/2006. Convocar sessió extraordinària de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda per al dia 11 d’octubre de 2006, a les 13:15 hores.
06/10/2006. Donar de baixa, amb efectes del dia 31 de desembre de 2006, la
llicència de gual al c. de Critobal Colon, núm. 24.
06/10/2006. Donar de baixa, amb efectes del dia 31 de desembre de 2006, la
llicència de gual autoritzada al c. d’Hernán Cortés, núm. 15.
06/10/2006. Concedir l’ampliació de llicència de magatzem i venda al detall
de productes en la ctra. de Benicarló-Càlig PK 2,400 parcel·la 23.
10/10/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 95.095,47 euros.
10/10/2006. Resoldre la devolució de la fiança dipositada per l’entitat Peñismar, amb motiu de la utilització de l’Auditori Municipal.
10/10/2006. Autoritzar l’ampliació de la llicència de gual núm. 1329, de 2 metres a 4 metres.
10/10/2006. Aprovar la suspensió del subministrament d’aigua als abonats
relacionats per Sorea, SA.
10/10/2006. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 12.000,00 euros,
corresponents a la subvenció concedida per la Diputació Provincial, per a la
celebració de la Festa de la Carxofa, any 2006.
10/10/2006. Liquidar per import total de 601,00 euros el servei de Gruas Robles.
10/10/2006. Esmenar l’error advertit en el compte detallat de les quotes d’urbanització del PAI c. del Dr. Coll entre el c. del Dr. Fléming i el pg. Marítim,
aprovat per Decret de 3 de juny de 2005,
11/10/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 23.019,91 euros.
11/10/2006. Estimar el recurs de reposició presentat i deixar sense efectes el
decret del tinent d’alcalde de l’Àrea de Contractació de data 18/09/06.
11/10/2006. Delegar en el regidor tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament, Vicente Ramón Compte Moros, l’autorització de matrimoni
11/10/2006. Atorgar llicència sense retribució des del 16 d’octubre de 2006
fins al 30 de novembre de 2006.
11/10/2006. Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Economia
i Hisenda, per al dia 16 d’octubre de 2006, a les 21:00 hores.
11/10/2006. Convocar Junta de Govern Local núm. 21/06 per al dia 13 d’octubre
de 2006.
11/10/2006. Concedir la instal·lació d’una terrassa de 18 m² al c. de Pius XII,
núm. 1, durant el mes d’octubre i altra de 15 m² al c. d’Hernan Cortés núm. 47,
durant el mes d’octubre.
11/10/2006. Convocar sessió ordinària de la Comissió Especial de Comptes,
per al dia 16 d’octubre de 2006.
11/10/2006. Concedir llicència municipal d’obertura d’una activitat en CR.
D’ULLDECONA, 3-BXS.
11/10/2006. Declarar la innecessarietat de llicència de segregació sol·licitada
de la finca situada a la part. de Sanadorlí, c. d’Alcalà de Xivert, 101 B.
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13/10/2006. Aprovar les Bases corresponents al XI Concurs del Cartell Anunciador de la Festa de la Carxofa 2007.
13/10/2006. Desestimar la sol·licitud de llicència d’entrada i sortida de vehicles al c. del Marqués de Benicarló, núm. 11.
13/10/2006. Incoar l’expedient de modificació pressupostària mitjançant
suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria de l’exercici 2005, així com la transferència de crèdit de distints
grups de funció.
13/10/2006. Convocar la sessió ordinària núm. 20/2006 de la Comissió Informativa d’Urbanisme, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia 18
d’octubre de 2006.
13/10/2006. Concedir llicència de gual al c. de Campaners.
13/10/2006. Nomenar funcionària de carrera d’aquest Ajuntament per a ocupar la plaça d’arquitecte superior.
13/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. d’Alcalà de Xivert núm. 45.
13/10/2006. Cessament per finalització del contracte.
13/10/2006. Concedir llicència d’instal·lació de dipòsit fix aeri a la part. de les
Foies s/n, polígon 2, parcel·la 54.
13/10/2006. Concedir llicència d’instal·lació d’activitat de serralleria a la ctra.
de Sant Mateu, km 2,1 nau 4.
13/10/2006. Concedir llicència d’instal·lació per a explotació de vivers, plançons i llavors en la parcel·la 10, polígon 21.
13/10/2006. Rectificar l’error de fet del Decret 6.10.2006
16/10/2006. Aprovar el plec de càrrec núm. 32/2006, corresponent a la liquidació per import total de 1.109,76 euros.
16/10/2006. Desestimar la sol·licitud presentada de devolució de la Taxa de
llicència de 2a ocupació.
16/10/2006. Delegar en el regidor tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament,
Vicente Ramón Compte Moros, l’autorització de matrimoni.
17/10/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 244.954,01 euros.
17/10/2006. Adjudicar a l’empresa Comercial Matiner SL la parada del Mercat
públic al detall número 5 per a venda al detall de productes alimentaris.
17/10/2006. Rectificar l’error material del Decret de data 2 d’octubre de 2006
corresponent a la contractació del subministrament de llibres per a la Biblioteca Municipal, afegint l’import de l’IVA.
17/10/2006. Convocar la Junta de Govern Local ordinària per al dia 20 d’octubre de 2006.
17/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. dels Llauradors núm. 16 i 18
17/10/2006. Convocar sessió ordinària núm. 17/06 de la Comissió Informativa
de Governació per al dia 19 d’octubre de 2006.
18/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. Ample número 2.
18/10/2006. Aprovar la certificació núm. 3 de les obres d’urbanització per al
desenvolupament de la UE Corts Valencianes II de Benicarló, per import de
(146.241,57) IVA inclòs a favor del contractista adjudicatari Luis Batalla, SAU.
18/10/2006. Concedir llicència urbanística al c. de Sant Isidre número 5.
18/10/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 4.121,98 euros.
18/10/2006. Rectificar el Decret de data 26 de setembre de 2006.
18/10/2006. Convocar la sessió ordinària núm. 15/2006 de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia 23 d’octubre de 2006.
18/10/2006. Declarar jubilació forçada per incapacitat permanent total.
18/10/2006. Convocar sessió extraordinària de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per al dia 20 d’octubre.
18/10/2006. Executar la sentència núm. 375/06 del Jutjat Social.
18/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. del Crist de la Mar números
95-97-99.
18/10/2006. Aprovar la certificació núm. 3 de les obres d’urbanització per al
desenvolupament de la UE Corts Valencianes II de Benicarló, per import de
(146.241,57) cent quaranta-sis mil dos-cents quaranta-un euros amb cinquanta-set cèntims d’euro, IVA inclòs, a favor del contractista adjudicatari Luis
Batalla, SAU.
18/10/2006. Rectificar el Decret de 28 de setembre de 2006.
18/10/2006. Incoar l’expedient de modificació de l’Ordenança G-1, de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals.
18/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. del Crist de la Mar número 9597-99.



18/10/2006. Rectificar el Decret de 4 d’octubre de 2006, per fer efectiva l’acceptació de la renúncia des del dia 4 d’octubre de 2006.
18/10/2006. Atorgar llicència urbanística d’enderrocament al c. de Montejurra
número 5.
18/10/2006. Denegar la llicència municipal per a tancament a la partida de
Sanadorlí núm. 244.
18/10/2006. Denegar la llicència municipal per a instal·lació de bomba de reg
i instal·lació elèctrica a la partida del Collet, parcel·la 150 D,
18/10/2006. Concedir llicència de pàrquing a l’av. de la Llibertat, 39.
18/10/2006. Concedir llicència de pàrquing a l’av. de Iecla, 1.
18/10/2006. Concedir llicència de pàrquing a l’av. del Doctor Severo Ochoa,
41.
19/10/2006. Atorgar a Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU llicència municipal
per a l’obertura d’una rasa per a línia subterrània de baixa tensió d’entrada i
sortida en la CGP en l’av. del Papa Luna núm. 158.
19/10/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 18.348,22 euros.
19/10/2006. Aprovar l’expedient de contractació núm. 34/2006 que han de
regir la contractació d’un sanitari públic automatitzat.
19/10/2006. Aprovar l’oferta de la Universitat Popular per al cus 2006/2007
19/10/2006. Contractar una monitora de ceràmica, una monitora d’anglés turisticocomercial, una monitora de dibuix i pintura, una monitora de restauració, una monitora de valencià, un monitor de francés turisticocomercial, una
monitora de castellà per a àrabs, una monitora de castellà per a dones àrabs,
una monitora de castellà per a estrangers i una monitora de tall i confecció.
Declarar desertes les especialitats de musicoteràpia, automaquillatge i parlar
i riure de cor.
19/10/2006. Contractar amb Entidad Colaboradora de la Administració SAU,
el servei d’inspecció inicial de l’enllumenat públic il·luminació accés nord N340, per import de 222,72 euros IVA inclòs.
19/10/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de la Mare de Déu de Montserrat
núm. 19, 21.
19/10/2006. Aprovar l’expedient de contractació núm. 30/2006 que ha de regir la contractació del servei de recollida i transport dels residus d’aparells
elèctrics i electrònics resultants de la gestió municipal.
19/10/2006. Autoritzar a la Peña Mechero per a la utilització de l’Auditori Municipal.
19/10/2006. Autoritzar a Afanias Benicarló per a la utilització de l’Auditori
Municipal.
19/10/2006. Rectificar el Decret de data 4 d’octubre de 2006.
19/10/2006. Contractar amb Prats Roca Ingeniería SL el servei de redacció del
projecte d’ampliació del local del c. de Cabanes (banda música), per import
de 2.250,40 euros IVA inclòs.
19/10/2006. Concedir llicència d’ampliació a una indústria auxiliar del moble
al Polígon Industrial Collet parcel·la 315-316.
19/10/2006. Concedir llicència de reforma de supermercat a l’av. del Papa
Luna, 24.
19/10/2006. Concedir llicència de botiga d’alimentació amb carnisseria al c.
d’Hernán Cortés, 34 baixos.
19/10/2006. Concedir llicència de sucursal bancària a l’av. de Jacinto Benavente, 68.
20/10/2006. Requerir aportació de justificant de complir amb totes les mesures de seguretat i salut per a l’obra al c. de Mossén Lajunta núm. 31.
20/10/2006. Aprovar el projecte d’utilització de la nova identitat visual de la
corporació.
20/10/2006. Contractar un professor de l’especialitat de Trombó, des del dia
25 d’octubre de 2006 fins a la cobertura definitiva del lloc de treball.
20/10/2006. Aprovar la facturació presentada per SOREA, SA, relativa al tercer trimestre de 2006.
20/10/2006. Concedir llicència de magatzem agrícola a la part. del Bovalar,
polígon 14, parcel·la 128.
23/10/2006. Concedir llicència municipal d’ocupació per als habitatges situats
al c. de Joan Fuster número 11 pisos baix A, baix B, 1r B, 1r C, 1r D, 2n C, 2n D,
3r C, 3r D,4t C, 4t E, 4t F i 4t G
23/10/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 2.442,97 euros.
23/10/2006. Resoldre la concessió de subvencions a entitats per activitats de
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festes dels carrers i subscriure conveni amb el Cor Parroquial de Sant Bertomeu.
23/10/2006. Concedir llicència d’entrada de vehicles a través de les voreres al
c. dels Boters, núm. 6, al c. dels Mestres de Montesa, núm. 25, i al c. d’Isaac
Albéniz, núm.. 17.
23/10/2006. Iniciar expedient de transferència de crèdits amb motiu de la
realització de diverses activitats culturals.
23/10/2006. Convocar el Ple de l’Ajuntament ordinari per al dia 26 d’octubre
de 2006.
23/10/2006. Atorgar llicència urbanística a l’av. del Maestrat núm. 1.
23/10/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 4.734,88 euros.
23/10/2006. Nomenar el jurat del VIII Concurs de Fotografia “Ciutat de
Benicarló”.
23/10/2006. Aprovar transferència de crèdits, per import total de 35.550,85
euros, amb motiu de la realització de diverses activitats culturals.
23/10/2006.Atorgar llicència urbanística al c. del Puig de la Nau, núm. 21.
23/10/2006. Atorgar llicència urbanística a la pl. del Vi de Carlon, núm. 5.
23/10/2006. Atorgar llicència urbanística a l’av. del Maestrat, núm. 1.
23/10/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a
la partida del Bovalar, polig. 15, parcel·la 58.
24/10/2006. Contractar amb l’Associació Bonsai la realització de dos cursos
per a la Universitat Popular.
24/10/2006. Contractar monitor del curs Gimnàstica Xina-Tai Xi, monitor
del curs Gimnàstica de manteniment d’adults, monitor del curs Gimnàstica
de manteniment 3a edat, monitor del curs Ioga, monitor del curs Monitor/a
d’iniciació esportiva i educació física de base, monitor del curs Gimnàstica
d’educació especial, monitor del curs Gimnàstica d’educació especial.
24/10/2006. Contractar amb Manufacturas Mago, S.L el subministrament de
trenta metres de passarel·la de formigó per a les platges accessibles del Morrongo i de la Caracola, per import de 9.860,00 euros IVA inclòs.
24/10/2006. Contractar Creu Roja Espanyola per a impartir un curs de la Universitat Popular.
24/10/2006. Contractar Afanias Benicarló per impartir un curs de teatre de
la Universitat Popular.
24/10/2006. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de Centre de
Fisioteràpia al c. d’Alcalà de Xivert, 110-baixos.
25/10/2006. Autoritzar el canvi de titularitat a favor de Casrumar-2006 per a
la construcció d’un edifici al c. de Mossén Lajunta, núm. 31.
25/10/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 18.015,17 euros.
25/10/2006. Contractar amb la Junta Local de Setmana Santa activitats culturals de l’any 2006.
25/10/2006. Contractar amb Paper Office, SL el subministrament d’una destructora de paper per un import total de 1.612,40 euros, IVA inclòs.
25/10/2006. Comptabilitzar 6.858,12 euros corresponents a la facturació a
l’entitat Ecoembalajes España, SA del primer semestre de 2006, per la recollida monomaterial en iglú de paper/cartó i transport a recicladors.
25/10/2006. Contractar amb Josep Ventura Bertrán la realització d’un espectacle teatral.
25/10/2006. Contractar amb Nova Sat XXI, SL el subministrament de set
punts de xarxa certificats per un import total de 1.337,07 euros, IVA inclòs.
25/10/2006. Contractar amb Germinal Produccions, SL la realització de l’espectacle Abraham i Samuel.
25/10/2006. Contractar amb Brothers Projections, SL, la realització de l’espectacle teatral Devos a Vös.
25/10/2006. Contractar amb Pavana Produccions, SL la realització de l’espectacle Teràpies.
25/10/2006. Concedir llicència municipal al c. d’Hernan Cortés baixos.
25/10/2006. Concedir la baixa de l’activitat de taller de reparació i venda d’automòbils a l’av. de Magallanes, núm. 16.
26/10/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 577.346,51 euros.
26/10/2006. Estimar el recurs de reposició sobre titular de la parada 13 del
mercat no sedentari.
26/10/2006. Registrar l’Associació Junta Local de Setmana Santa al Llibre Registre Municipal d’Associacions.
26/10/2006. Comptabilizar el dret reconegut per import de 4.781,42 euros,

corresponents a la subvenció concedida pel Conselleria d’Agricultura, Pesca
i Alimentació destinada a la Construcció i reforma de punts de concentració
de contenidors per a la recollida d’animals morts.
26/10/2006. Registrar l’Associació d’Arts Marcials Mixtes i Esports Associats al
Llibre Registre d’Associacions.
26/10/2006. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 295.001,39 euros, corresponent a la subvenció concedida per la Diputació Provincial de
Castelló, per a l’execució de les obres d’adaptació del Pavelló Poliesportiu
municipal per a la competició nacional de futbol sala divisió d’honor.
26/10/2006. Concedir llicència municipal per a les obres de condicionament
de local situat a la plaça de l’Ajuntament, núm. 9.
27/10/2006. Atorgar llicència urbanística a l’av. de la Llibertat, núm. 9 (UA 8).
27/10/2006. Autoritzar al Club de la Tercera Edat per a la utilització de l’Auditori Municipal.
27/10/2006. Contractar el servei de contractació, exposició, conferències i
debats a l’empresa Xarquia Alternatives per 1.523,22 euros.
27/10/2006. Contractar la compra de mobiliari, per import de 637,63 euros
IVA inclòs.
27/10/2006. Autoritzar l’entitat Mans Unides de Benicarló per a la utilització
de l’Auditori Municipal.
27/10/2006. Concedir llicència municipal d’obertura d’una local destinat a l’activitat d’oficines emplaçada al c. Major, 44-baixos.
27/10/2006. Concedir la baixa de la llicència de venda de peces de vestir a l’av.
de Joan Carles I, 27 baixos.
27/10/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a la
partida de la Sotada, pol. 13, parcel·la 84.
27/10/2006. Tenir per incomplida l’ordre notificada de suspensió de les obres
que es realitzen a la part. de Sanadorlí, pol. 11, parcel·la 543 sense la preceptiva llicència municipal i imposar a la persona interessada una multa de 601
euros.
30/10/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 366.092,01
euros.
30/10/2006. Aprovar l’expedient de contractació núm. 28/2006 de les obres
d’enllumenat públic al camp de futbol municipal.
30/10/2006. Distribuir el complement de productivitat dels empleats municipals en les quantitats que s’indiquen per al mes d’octubre del corrent any.
30/10/2006. Donar de baixa en el padró de l’IVTM el vehicle Renault Clio matrícula CS-7438AB. Donar de baixa els rebuts dels exercicis que s’hi relacionen
per tributar en un altre municipi.
30/10/2006. Concedir llicència municipal d’obertura de local destinat a l’explotació de productes electrònics, emplaçada al c. de Ramon y Cajal, 30-baixos.
30/10/2006. Concedir llicència municipal d’obertura de local destinat a la consulta de podologia, emplaçada al c. d’Hernan Cortés, 32-1r.
30/10/2006. Modificar el compte detallat de les quotes d’urbanització del PAI
c. del Dr. Coll entre el c. del Dr. Fleming i el pg. Marítim, aprovat per Decret
de 3 de juny de 2005 i rectificat per una resolució de 10 d’octubre de 2006,
en la titularitat de l’immoble de referència cadastral 1770273. Atorgar llicència
urbanística al c. del Tossal de les Figueres núm. 2 i c. de Joan Fuster núm. 5.
31/10/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 155.976,29 euros.
31/10/2006. Reconéixer la consolidació del grau personal corresponent al nivell 30.
31/10/2006. Convocar Comissió Informativa d’Economia i Hisenda extraordinària núm. 23/06 per al dia 3 de novembre.
31/10/2006. Atorgar llicència urbanística per a enderrocament al c. d’Ulldecona
números 51-53-55-57.
31/10/2006. Resoldre la discrepància quant a l’objecció realitzada per part
d’Intervenció sobre la proposta esmentada d’un auxiliar administratiu per a
desenvolupar les seues tasques en el Servei de Recursos Humans
31/10/2006. Contractar una professora per a la realització del següents cursos:
Valencià per a estrangers (nivell I i II).
31/10/2006. Aprovar el projecte d’urbanització de “PRI 6 del PGOU de
Benicarló”, presentat per Meritur 2002, SL. en la seua qualitat d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada segons l’acord plenari de data 12
de maig de 2005.
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‘Teràpies’ i Miquel Gil
protagonitzen el Nadal
cultural a Benicarló

L

a temporada de teatre
d’adults 2006 finalitza el
pròxim 6 de desembre
amb un espectacle excepcional:
l’obra Teràpies, una destrellatada
comèdia de la companyia valenciana La Pavana sobre l’amor i
el sexe que ens mostra els complicats comportaments humans
encadenant tot de situacions
absurdes i ridícules, tot i que no
massa lluny del que vivim cada
dia. Teràpies, que ha estat un
gran èxit de públic i de crítica
a tots els teatres on ha actuat,
compta amb actors i actrius ben
coneguts pel gran públic: Sergi
Caballero, conegut pel seu paper en Autoindefinits, de Canal
9, i en Porca Misèria, de TV3; o
Marta Belenguer, una de les protagonistes de Cámera café, de
Tele 5. El repartiment es completa amb reconeguts professionals
del teatre valencià, com Mamen
García, Toni Agustí, Juli Disla,
(que n’ha fet la versió), i Rafael
Calatayud, que, a més, n’és el

director. Serà a l’Auditori a les
22.30 hores.
I si en teatre aquest final d’any
serà espectacular, pel que fa a la
música, Benicarló acollirà el 30
de desembre l’actuació d’una de
les veus més prestigioses del panorama folk actual. Miquel Gil,
acompanyat d’un bon grapat de
professionals, cantarà els temes
del seu darrer disc, Katà, i oferirà un tast el que va ser el seu
primer treball en solitari, Orgànic. Serà un concert amb aire de
festa, amb melodies del sud i del

nord, tot amb el regust mediterrani dels sons de la guitarra, el
llaüt, la dolçaina, la badúrria, el
gumbú, el bouzuki i la percussió,
entre d’altres.
I no ens oblidem dels més menuts, perquè el públic familiar
té una cita a Benicarlàndia. Enguany, aquest cicle de teatre
familiar se celebrarà del 26 de
desembre al 5 de gener al cobert
annexe del Pavelló Poliesportiu
i a l’Auditori. (Vegeu l’agenda
d’activitats a l’última pàgina).

Més de 250 alumnes
assisteixen als cursos de
la Campanya Esportiva
Municipal

D

es del passat 24
d’octubre, 263 alumnes assisteixen a les
activitats que ha preparat la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament
de
Benicarló
dins de la XIX Campanya Espor-

tiva Municipal. Les activitats es
fan al Pavelló Poliesportiu Municipal i inclouen des de gimnàstica de manteniment per a
adults, fins a iniciació a l’esport,
ioga, gimnàstica d’educació especial, tai-chi o gimnàstica per a

la tercera edat. Aquesta darrera
activitat, amb 36 alumnes matriculats, és la que més persones
acull aquesta temporada. Recordem que aquesta campanya
d’hivern finalitzarà el proper 31
de maig.
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Benicarló acudeix amb
la seua oferta turística
a la Fira Intur

B

enicarló ha participat a la
desena edició de la Fira
Especialitzada en Turisme d’Interior (INTUR), que s’ha
inaugurat el 23 de novembre al
recinte ferial de Valladolid.
Benicarló ha disposat d’un
mostrador d’informació dins
de l’estand propi del Patronat
Provincial de Turisme CastellóCosta Azahar, on el personal de
l’Oficina Municipal de Turisme
ha proporcionat informació de
Benicarló (plànols, guies turístiques, guies de restaurants, guies
d’allotjament, etc.) a tots aquells
visitants que s’hi han apropat. La
Regidoria de Turisme ha aprofitat la participació en aquesta fira
per a presentar les novetats del
material promocional que s’ha
adquirit durant l’exercici 2006:
ventalls, bolígrafs, camisetes,
gorres i bosses. Però l’obsequi

que més ha destacat ha estat el
novedós clauer amb forma de
carxofa, el producte benicarlando amb denominació d’origen,
que una vegada més s’ha promocionat amb èxit.
A Intur 2006 també han estat

representats diferents productes del sector turístic, com els
serveis recreatius i de temps lliure de la ciutat, Marina Benicarló
i El Jardín del Papagayo, i l’oferta
gastronòmica i cultural.

Els comerciants premien
els seus clients amb
vals de compra

L

a Regidoria de Comerç i
Mercats de l’Ajuntament,
a través de l’Agència per al
Foment d’Iniciatives Comercials
(AFIC), patrocina la campanya
de promoció comercial que la
Unió de Comerços de Benicarló
organitza per tal de premiar els
clients amb vals de compra.
Aquesta iniciativa planteja sortejar el dia 7 de gener de 2007,
per a cada botiga participant,
100 euros en vals de compra entre els seus clients.

Per a poder participar en aquesta
campanya el client haurà d’omplir el tiquet que el comerç li facilitarà entre el 7 de desembre i
el 5 de gener, i dipositar-lo a les
urnes disponibles a les botigues
participants.
Tenint en compte que l’any passat van participar un centenar
d’establiments de tot tipus i la
bona acollida que està tenint
la campanya entre els comerciants, el total de premis a repartir
podria superar els 10.000 euros.

La web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org realitzarà
un seguiment de la campanya
publicant els comerços participants i els guanyadors del sorteig.
Els comerços interessats a participar en la iniciativa encara
poden inscriure’s posant-se en
contacte amb l’AFIC de l’Ajuntament de Benicarló (964470050),
a l’agència de publicitat K&A
(964465253) o a la Unió de Comerços (964472417).

www.ajuntamentdebenicarlo.org
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Serveis Socials celebra el
Dia Universal de la Infància

Q

uan el 1990 Espanya va ratificar la Convenció sobre Drets del Xiquet, va culminar un
procés desenvolupat durant les dècades
anteriors pel qual, tant governs com ONGs, van
prendre consciència de la necessitat de protecció i
atenció especial a la infància. Per això, cada 20 de
novembre (dia en què l’ONU va aprovar la Declaració dels Drets del Xiquet) se celebra una jornada
que té com a objectiu recordar els deu principis bàsics que es propugnaven en aquesta Declaració. I
l’Equip Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Benicarló s’hi suma cada any fent una tasca de divulgació d’aquests principis bàsics que van suposar
un avanç qualitatiu en la concepció de la infància.
Els principis fan referència a la protecció de la infància, al seu desenvolupament, a la identitat pròpia
dels xiquets i xiquetes, al paper de la família com a
grup fonamental de la societat, i al paper dels xiquets dins de la societat, el seu dret a l’associació, a
l’ac a la informació o altres drets civils que no han de
ser exclusius dels adults.
Tot i l’avanç que han suposat aquests reconeixements, Serveis Socials recorda que cal seguir treballant per la concreció i el compliment dels principis
establerts en la Convenció dels Drets del Xiquet.

ESCOLA DE NADAL 2006
S’adreça a tots els xiquets i les xiquetes nascuts entre l’any 1999 i 2002, que
estiguen cursant entre Infantil 4 anys i 2n d’Educació Primaria durant el curs escolar
2006/07, i es realitzarà en els locals del Centre Social Municipal “La Farola”
Es fa durant les vacances de Nadal, des del dia 26 de desembre de 2006 fins al
dia 5 de gener de 2007. El dia 5 de gener les activitats finalitzaran a les 13.00 h
Horari i preus de l’Escola de Nadal:
		
Matí:		
de 10.00 a 13.00 h		
Tarda:		
de 16.30 a 19.00 h		
Cangur:
de 9.00 a 10.00 h 		

10.00 euros
10.00 euros
6.00 euros

Les inscripcions es faran al Centre Social Municipal “La Farola” (C/ Port, 37) des
del 27 de novembre fins a l’1 de desembre de 9.00 a 11.00 h Les places són
limitades

Comença la instal·lació
de les llums de Nadal

E

l departament dels Serveis Públics Municipals de
l’Ajuntament de Benicarló
ha iniciat els treballs d’instal·
lació de l’enllumenat extraordinari de Nadal i Reis, amb
l’objectiu de fer arribar l’esperit
nadalenc a tots els racons de la
nostra ciutat.
L’enllumenat es posarà en funcionament des del 6 de desembre de 2006 i estarà encés fins
al 7 de gener de 2007. Com a
novetat, està previst instal·lar la

il·luminació nadalenca a una vintena de carrers, diverses places
i edificis municipals, a més d’alguns arbres i fanals.
Enguany, els components de les
instal·lacions estaran formada
per microbombetes i figures de
fil lluminós, una aposta del departament de Serveis Públics
per aconseguir estalvi energètic
i, al mateix temps, incrementar
les condicions de seguretat en
les instal·lacions.

Benicarló estrena
contenidors per
estalviar soroll i espai

D

es de mitjans de novembre Benicarló ha començat a substituir els tradicionals contenidors de brossa
per uns altres amb més capacitat
que permetran emmagatzemar
més brossa i a la vegada ocuparan menys espai al carrer. Concretament, els nous contenidors
tripliquen la capacitat dels actuals (de 1.000 a 3.200 litres) i, a
més, requereixen menys operaris perquè és el mateix camió de
recollida qui efectua tota l’operació de buidat. Aquest estalvi, però, també implica que els
ciutadans deixen les bosses de
brossa dins dels contenidors, ja
que no hi haurà treballadors que
es dediquen a recollir les escombraries que es dipositen for a del
contenidor. A canvi, i amb l’objectiu que siga més fàcil deixar
les bosses a dins, els nous contenidors incorporen un pedal
que fa que la tapa s’alce amb

molta més facilitat i sense fer
pràcticament força. La previsió
de la regidoria d’Obres i Serveis
és que abans d’un mes s’hagen
instal·lat tots els contenidors
nous.

Paral·lelament,
l’Ajuntament
continua treballant en la col·
locació dels primers contenidors
soterrats. De moment, s’instal·
laran cinc illes, una d’aquestes
davant del Mercat.
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Agenda Cultural
DESEMBRE 2006. Nadal i cançons!
Exposició “Gabinet Gaudí: una experiència didàctica” (fins al dia
3 de desembre).
Centre Cultural Convent de Sant Francesc.
Organitza: Fundació Caixa Catalunya, Regidoria de Cultura i
Mucbe.
Visites guiades gratuïtes: divendres i dissabtes a les 19:00 h i diumenges a les 12:00 h.
Exposició “José Maria Franquet Martínez. La casa Fontcuberta”
(fins al dia 17 de desembre).
Centre Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza: COAC Demarcació de l’Ebre, Regidoria de Cultura i Mucbe.
Divendres 1
	Dia Mundial de la SIDA
10:00 h Taules informatives sobre la SIDA a càrrec de Creu Roja Assemblea Local (fins a les 13:30 h). Centre de Salut i Ajuntament.
Organitza: Oficina d’Informació Juvenil.
11:00 h
Missatge institucional amb motiu del Dia Mundial de la SIDA.
Saló de Plens de l’Ajuntament.
Organitza: Oficina d’Informació Juvenil.
19:00 h Inauguració de l’exposició de pintura i escultura “Petjades del
temps” de Rosa Soriano Marzal (fins al dia 7 de gener). Centre
Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
Dissabte 2 i diumenge 3
Festa del carrer de Santa Bàrbara.
Dissabte 2
18:30 h
Futbol sala (Divisió d’Honor). Benicarló Onda Urbana fs i el
Pozo de Múrcia Turística. Pavelló Poliesportiu.
19:00 h Exaltació de les Falleres Majors de Benicarló 2007 i les seues Corts d’Honor. Auditori.
Organitza: Junta Local Fallera.
20:00 h Jornada informativa amb motiu del Dia Mundial de la SIDA, a
càrrec de CASDA, Associació Ciutadana contra la SIDA, acompanyat de l’espectacle de Trencaperols (fins a les 22:00 h). Centre Comercial Costa Azahar. L’activitat es repetirà a partir de les
23:00 h al Port Esportiu. Organitza: Oficina d’Informació Juvenil.
Diumenge 3
10:00 h Art al carrer (fins a les 14:00 h). Pl. de Sant Bertomeu. Organitza:
Associació Benicarló Art.
Dimarts 5
18:15 i 20:15 h Semifinals de la VII Copa Generalitat de Futbol Sala,
entre el Racing de San Vicente, Armiñana Valencia, Playas de
Castellón i el Benicarló Onda Urbana fs. Pavelló Poliesportiu.
Dimecres 6
10:00 h Actes de clausura del Centenari (1906-2006) de l’Associació
d’Exalumnes de la Salle. Locals de La Salle. Organitza: Assoc.
d’Exalumnes de La Salle.
16:15 h
Final de la VII Copa Generalitat de Futbol Sala. Pavelló poliesportiu.
22:30 h Teatre de tardor. La companyia La Pavana presenta l’obra Teràpies. En valencià. Auditori.
Organitza: Regidoria de Cultura. Preu: 5 €.
Dijous 7
19:00 h Inauguració de l’exposició “Art floral” d’Elena Alsina (fins al dia
24). Centre Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
Dissabte 9
18:30 h
Concert de la secció de fusta de l’Escola de Música de l’Assoc. Mus. Ciutat de Benicarló. Local de la banda (c/ de Cabanes). Organitza: Assoc. Musical “Ciutat de Benicarló”.
19:00 h Inauguració de l’exposició d’escultura-ceràmica “Finestres de
l’ànima” de Jordi Balart (fins al dia 11 de febrer). Centre Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura i
Mucbe.
Diumenge 10
10:00 h Concurs de Nadal de Pesca (Infantil-Juvenil-Dames). Escullera
del Port. Organitza: Club de Pesca Esportiva “El Mero”.
18:00 h XVIII Certamen Internacional de Poesia Andalusa. Auditori.
Organitza: Casa de Andalucía de Benicarló.
18:30 h
Concert de la secció de metalls i percussió de l’Escola de
Música de l’Assoc. Musical “Ciutat de Benicarló”. Local de
la banda (c/ de Cabanes). Organitza: Assoc. Musical "Ciutat de
Benicarló".
Dilluns 11
17:00 h Exposició de Nadal del Centre Ocupacional Ivadis -El
Maestrat- (fins diumenge 17, a les 20:30 h). Saló Social de la
Caixa Rural. Organitza: C.O. Ivadis -El Maestrat- de Benicarló.
Dimecres 13
20:00 h Presentació del llibre pòstum de J. Carlos Beltrán, A corazón
abierto. Exposició de poemes visuals del premi Espinela. Saló
social de la Caixa Rural. Organitza: Grupo poético Espinela.
Dijous 14
19:30 h
Lliurament dels XVI Premis Espinela, infantil i juvenil i del
Premi de Poesia Visual Juvenil. Saló social de la Caixa Rural.
Organitza: Grupo Poético Espinela.
Divendres 15
	Dia Internacional de la Poesia
20:00 h Lectura poètica. Presentació del llibre Redroviento, ciudad
de minotauros de Soliva Bernardo, guanyador del XXV Certamen de Poesia "Ciutat de Benicarló" i Lliurament dels premis
del XXVI Certamen de Poesia “Ciutat de Benicarló”. Centre
Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de
Cultura.
20:00 h Concert de Nadal de la Coral de la Gent Gran. Església de Sant
Pere. Organitza: Club de la 3ª Edat.

20:00 h

Partit de bàsquet entre la Comissió de Festes i la Reina, Dulcinea
i Dames 2006. Pavelló Poliesportiu. Organitza: Comissió de Festes.

Dissabte 16
18:30 h
Futbol sala (Divisió d’Honor). Benicarló Onda Urbana fs i el
Autos Lobelle de Santiago. Pavelló Poliesportiu.
22:00 h Teatre. IX edició de la representació de l’Estel del Collet,
conte benicarlando de Jaume Rolíndez. En valencià. Auditori.
Organitza: Assoc. Cultural l’Estel del Collet. Preu: 5 €.
Diumenge 17
08:00 h Concurs de Pesca Esportiva. Mar Xica. Organitza: Club de Pesca Esportiva Benicarló.
10:00 h Art al carrer (fins a les 14:00 h). Pl. de Sant Bertomeu. Organitza:
Associació Benicarló Art.
10:00 h Concurs de Nadal de Pesca (sèniors). Escullera del Port. Organitza: Club de Pesca Esportiva “El Mero”.
10:00 h XXVI Cross “Ciutat de Benicarló”. Categories escolars i federats. Inscripcions, mitja hora abans de la sortida. Terrenys adjacents a l’av. de Méndez Núñez. Organitza: Club d’Atletisme Baix
Maestrat.
12:00 h Benicarló a pedals. Ruta I (nord) amb bicicleta pels llocs més
emblemàtics del nostre terme. Sortida des de la pl. de la Constitució. Organitza: Regidoria de Cultura.
19:00 h Teatre. IX edició de la representació de l’Estel del Collet, conte
benicarlando de Jaume Rolíndez. En valencià. Auditori. Organitza: Assoc. Cultural l’Estel del Collet. Preu: 5 €.
Dimecres 20
21:00 h Futbol sala (divisió d’honor). Benicarló Onda Urbana fs i el
DKV Seguros Zaragoza. Pavelló Poliesportiu.
Divendres 22
17:00 h Jornada de portes obertes ( fins a les 21:00 h) a l’estudi del pintor i escultor Joan Josep Fontanet.
C. de Sant Gener, 38. Organitza: Assoc. Benicarló Art.
19:00 h Inauguració de l’exposició de poesia, art i paisatge "Jocs florals a
Cavanilles" (fins al dia 21 de gener).
Centre Cultural Convent de Sant Francesc.
Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
Patrocina: CAM (Caixa d’Estalvis del Mediterrani).
20:00 h XII Aplec de Nadal de Cors Infantils (Consolació, Petiquillo i
Sambori). Església de Sta. Maria.
Organitza: CEIP Marqués de Benicarló.
20:30 h Concert de Nadal dels alumnes de llenguatge musical de l’Escola de Música i de la Banda Juvenil “Ciutat de Benicarló”.
Auditori. Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.
21:00 h Plegaria de Nadal. Concert a càrrec de la Coral Polifònica
Benicarlanda. Col·legi La Salle.
Organitza: Assoc. Ex-alumnes de La Salle.
Dissabte 23
20:00 h Concert extraordinari de Nadal a càrrec de la Coral Polifònica Benicarlanda, amb les seccions Kylix i Petiquillo. Església
de Sant Pere. Organitza: Coral Polifònica Benicarlanda.
21:00 h II Aplec Nadalenc. Església de Sta. Maria.
Organitza: Cor da Capo.
22:30 h Concert de la Benicarló en Jazz Big Band. Auditori. Organitza:
Regidoria de Cultura. Entrada gratuïta.
Diumenge 24
12:00 h XI Copa Nadal de Natació. Port. Organitza: Club Natació
Benicarló.
17.00 h
Gran xocolatada infantil. Pl. de Sant Bartomeu. Organitza: Comissió de Festes.
18.00 h Arribada del Pare Noel. Cercavila pels carrers de Mossén Lajunta, pg. de Febrer i Soriano, de Sant Joan, del Crist de la Mar,
Pius XII, pl. de la Constitució i pg. de Ferreres Bretó. Sortida del
Centre Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza: Comissió
de Festes.
Del 26 al 5 de gener
Benicarlàndia 2006: El nostre poble, art i tradició (d’11:00 fins
a 13:30 h i de 16:00 a 18:30 h a l’annex del Pavelló poliesportiu)
i VI Setmana de Teatre Familiar (19:00 h a l’Auditori. Entrada
gratuïta). Organitza: Regidoria de Cultura.
Els dies 31 de desembre i 1 de gener, Benicarlàndia estarà tancada.
Dimarts 26
17:00 h Inauguració de Benicarlàndia 2006 amb el concert de la
coral Petiquillo. Annex Pavelló poliesportiu.Organitza: Regidoria de Cultura. Lliurament de premis del II Concurs d’Engalanament de Façanes. Lliurament de premis del XXVIII
Concurs de Targes Nadalenques i inauguració de l’exposició
dels dibuixos presentats. Annex Pavelló poliesportiu. Organitza:
Comissió de Festes.
19:00 h VI Setmana de Teatre Familiar. Concert en família: La vuelta
al mundo en 80 melodías, a càrrec dels solistes de l'Orquestra de València i l'actriu-narradora Maribel Cassany. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora: Fundació Caixa
Castelló.
Dimecres 27
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
19:00 h VI Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra El
corazón de las maravillas, a càrrec del grup Les Bouffons. En
castellà. Auditori.
Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora: Fundació Caixa
Castelló.
Dijous 28
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
19:00 h VI Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra El
secret del xocolat, a càrrec del grup Gormic. En valencià. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora: Fundació Caixa
Castelló.
Divendres 29
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
19:00 h VI Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra L’Odis-

19:00 h

sea, a càrrec del grup L’home dibuixat. En valencià. Auditori.
Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora: Fundació Caixa
Castelló.
Visita de la Reina, Dulcinea, Dames 2006 i autoritats als pessebres de la ciutat, acompanyats per la Colla de Dolçainers de
Benicarló. Degustació de vi dolcet i pastissets. Sortida des de
l’Ajuntament.
Organitza: Comissió de Festes.

Dissabte 30
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
18:00 h Cercavila dels patges de SS.MM. els Reis Mags d'Orient
pels carrers de la ciutat (Andalusia, Rei Alfons XIII, Catalunya, Dr.
Ferran, Crist de la Mar, Joan Carles I, Sant Joan, Major i pl. de Sant
Bertomeu), acompanyats per la Colla de Gegants i Cabuts i la
Colla de Dolçainers. Sortida des de Benicarlandia.
Organitza: Comissió de Festes.
22:30 h Concert a càrrec de Miquel Gil (cantautor valencià, fundador
del grup Al Tall). Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura. Entrada gratuïta.
Diumenge 31
19:30 h
XXIX Cursa de Sant Silvestre. Sortida de la pl. de Sant Bertomeu. Inscripcions, mitja hora abans de la sortida. Organitza:
Club d’Atletisme Baix Maestrat.
00:00 h Felicitació de l’Any Nou amb les dotze campanades. Pl. de
Sant Bertomeu. Organitza Comissió de Festes.

GENER
Del 2 al 5
Benicarlàndia 2006 i
	VI Setmana de Teatre Familiar.
Dimarts 2
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
19:00 h VI Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra I tu...
què vols ser de major?, a càrrec del grup Màgic 6. En valencià.
Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora: Fundació
Caixa Castelló.
Dimecres 3
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
18.00 h Pessebre vivent a càrrec de la classe de manteniment de la 3ª
Edat, fins a les 21 h. Plaça de Sant Bertomeu. Organitza: Classe
de manteniment de la 3ª Edat.
19:00 h VI Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra El vol
d’Ícar, a càrrec del grup Germinal. En valencià. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora: Fundació Caixa Castelló.
Dijous 4
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
17:30 h
Visita del Pessebre vivent al Centre Geriàtric. Organitza: Classe
de manteniment de la 3ª Edat.
18.00 h Pessebre vivent a càrrec de la classe de manteniment de la 3ª
Edat, fins a les 21 h. Plaça de Sant Bertomeu. Organitza: Classe
de manteniment de la 3ª Edat.
19:00 h VI Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra Tris,
tras, trus, a càrrec del grup Combinats. En valencià. Auditori.
Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora: Fundació Caixa
Castelló.
Divendres 5
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
18.00 h Pessebre vivent a càrrec de la classe de manteniment de la 3ª
Edat. Plaça de Sant Bertomeu.
Organitza: Classe de manteniment de la 3ª Edat.
19:00 h Arribada de SS.MM. els Reis d’Orient a la nostra ciutat. Recepció i benvinguda per part de l’alcalde i la resta d’autoritats. Pl.
de Sant Bertomeu.
Organitza: Comissió de Festes.
19:15 h
Cavalcada de SS.MM. els Reis d’Orient pels carrers de la
ciutat (Ferreres Bretó, pl. de la Constitució, Pius XII, Crist de
la Mar, av. Joan Carles I i Ferreres Bretó) fins al pessebre de la
pl. de Sant Bertomeu, acompanyats per la Banda de Bombos
i Tambors de l’Associació d’Exalumnes de La Salle, la Colla
de Dolçainers, la Colla de Gegants i Cabuts, la Colla de xancuts Ródenas i la Banda de Música “Ciutat de Benicarló”.
Tradicional discurs des del balcó de l’Ajuntament. Organitza:
Comissió de Festes.
Diumenge 7
08:00 h V Volta a Peu pels Aljubs (20 km). Inscripció gratuïta al Casal
Municipal els dies 22 i 29 de desembre i 4 de gener, de 20 a 22
h. Sortida des de la pl. del Convent de Sant Francesc. Organitza:
Comissió de Festes.

Biblioteca Municipal
(Pl. de Sant Joan)
Horari:
De dilluns a divendres, de 09:30 a 13:30 h i de 17:00 a 20:00 h.
Dissabtes, de 09:00 a 14:00 h.
Club Adult de Lectura:
Un dimarts al mes, a les 11:00 h i a les 18:30 h.
Club Infantil de Lectura:
A partir de gener.
Centre Cultural del Convent de Sant Francesc. Mucbe
(c/ de Sant Francesc)
Horari:
De dimarts a dissabte, de 10:00 a 13:00 h i de 17:00 a 20:00 h.
Diumenge, de 10:30 a 13:30 h
Poblat ibèric del Puig de la Nau
Visites guiades:
Dimecres, divendres i dissabtes.
(Cal concertar visita al tel. 964 460448).

www.ajuntamentdebenicarlo.org
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