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Benicarló, pioner en la recollida de vidre • Finalitza la
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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
Cambra Agrària.........................964 470 597
Casal Municipal (Bar)..............964 473 716
Centre Geriàtric........................964 471 867
Centre Ocupacional
IVADIS..........................................964 474 979
Centre Social “La Farola”......964 473 968
Club de la Tercera Edat......... 964 471 304
Jutjat de Pau...............................964 470 146
Mercat Municipal....................964 470 328
Oficina de Turisme.................. 964 473 180
Pavelló Poliesportiu
Municipal.....................................964 475 202
Piscina Municipal...................... 964 467 114
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
SEAFI - Centre
del Voluntariat.......................... 964 470 335
Centre Cultural Convent
de Sant Francesc.................... 964 460 448

Emergències
Centre de Coordinació
d’Emergències...............................................112
Policia Local................................964 475 300
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

Iberdrola......................................964 475 268
Repsol butà................................. 964 470 341
Repsol butà
(contestador automàtic)....... 964 471 487
SOREA (Servei
d’Aigües Potables)...................964 471 660
SOREA (Avaries).......................902 250 370

Altres serveis administratius
Contribucions Diputació
de Castelló.................................964 467 090
Correus i Telègrafs.................964 470 998
ITV de Vinaròs...........................964 401 320
Fundació Servei Valencià
d’Ocupació...................................964 467 011
Tresoreria de la
Seguretat Social.......................964 474 862

Centres de formació
CFIP (Centre Formació i
Inserció Professional).............964 461 840
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
Col·legi Ntra. Sra. de
la Consolació............................. 964 471 699
Conservatori de Música
Mestre Feliu...............................964 472 748
Institut d’Educació
Secundària Joan
Coromines....................................964 472 355
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

Farmàcies
de guàrdia

abril

DIES
31-1

FARMÀCIA
Mayte Febrer

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

2

Maores Febrer

3

Francisco Santos

4

Jorge Cid

5

Ana Maria Badenes

6

Consuelo González

7-8

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

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

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

Maores Febrer

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

9

Francisco Santos

10

Jorge Cid

11

Ana Maria Badenes

12

Consuelo González

13

Maria Pilar San Feliu

C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

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

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

14-15 Francisco Santos
C/ Major, 1. T. 964 471 897

16

Jorge Cid

17

Ana Maria Badenes

18

Consuelo González

19

Maria Pilar San Feliu

20

Amparo Carceller

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

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

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

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

21-22 Jorge Cid

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

23

Ana Maria Badenes

24

Consuelo González

25

Maria Pilar San Feliu

26

Amparo Carceller

27

Mayte Febrer

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

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

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

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

28-29 Ana Maria Badenes
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

Subministraments
i altres serveis
FCC Serveis de neteja
i jardins.........................................964 474 010

Transports
RENFE (Despatx
de bitllets)...................................964 460 212
RENFE (Informació)...............964 240 202
Taxis Benicarló.........................964 460 506

30

Consuelo González

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

Per a consultar la situació de les farmàcies podeu visitar la
guia de carrers de la web municipal
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El Ministeri de
Medi Ambient
invertirà 16,5 milions
d’euros en el drenatge
de la rambla d’Alcalà

L

a canalització de la rambla
d’Alcalà està cada dia més
a prop. La Confederació
Hidrogràfica del Xúquer (CHX)
ha presentat el projecte de les
obres de drenatge integral de la
Rambla que pretén resoldre els
problemes de drenatge que es
produeixen al llarg de la rambla
i que tants problemes han generat sobretot en la seua desembocadura a Benicarló. El projecte, que suposarà una inversió de
16,5 milions d’euros, actuarà en
els 3,5 quilòmetres de la rambla
que transcorren per Benicarló i
es preveu que puga estar acabat
en dos anys.
Concretament, les obres consistiran a construir dics de defensa en la zona urbana de Santa
Magdalena de Polpís i talusos
naturalitzats en els 3,5 quilòmetres de Benicarló per protegir de
les grans avingudes d’aigua. El
Ministeri no ha previst en cap
moment formigornar la rambla,
sinó que proposa “una actuació
més amable que no supose cap
cicatriu al territori”. A més, també es construiran dos ponts en
la carretera Benicarló-Peníscola
i en la Ratlla del Terme a l’alçada
del Centre Comercial Costa Azahar. Dels 16,5 milions d’euros que
s’han previst, 10,5 s’invertiran a
Benicarló i la resta serà per a les
obres que s’hagen de fer entre
Benicarló i Alcalà de Xivert.

Projecte de canalització de la rambla al terme de Benicarló.
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Contenidors
soterrats
per a la brossa

Benicarló, pioner
en la recollida
del vidre

Preparació per a instal·lar els contenidors soterrats.

L’equip de govern prova els nous contenidors.

Tot a punt per a instal·lar els contenidors.

Els contenidors inclouen un sistema novedós.

E

l mes passat van començar les obres per a
instal·lar els primers contenidors soterrats a
Benicarló. La primera illa de contenidors s’ha
instal·lat al passeig Marítim i la segona s’ha començat a instal·lar al carrer de Jacinto Benavente. Cadascun d’aquests punts inclou sis contenidors independents, tots amb plataforma hidràulica: tres per a
residus orgànics i un per a paper i cartró, un altre per
a envasos i un altre per a vidre.
Cadascun dels contenidors tindrà una capacitat de
més de 3.000 litres i permetrà que s’eliminen obstacles de la via pública així com males olors.

B

enicarló ha estat la primera ciutat de la província de Castelló a instal·lar un novedós servei de recollida de vidre. El nou sistema de
reciclat està adreçat sobretot als sectors de la restauració i l’hostaleria i, a més, com a novetat, també s’ha posat a disposició dels casals fallers durant
aquestes passades festes. Els establiments que s’han
adherit a la iniciativa tenen a la seua disposició un
cubell amb rodes per anar dispositant el vidre i després transportar-lo fins als contenidors especials de
vidre, que s’han adaptat amb una boca ampla per
facilitar el buidatge dels cubells.
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Aparcaments a
disposició dels usuaris
de l’Ajuntament

D

es de fa unes setmanes, l’Ajuntament de
Benicarló ha habilitat tres aparcaments situats a l’inici del carrer d’Alcalà de Xivert per
tal que els ciutadans que s’hagen de desplaçar en
cotxe a la casa consistorial per fer tot tipus de gestions puguen aparcar els seus vehicles amb comoditat i rapidesa.

Els aparcaments, que estan situats a escassos metres de l’Ajuntament, es poden ocupar durant mitja
hora en horari de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a
divendres. La resta del dia i durant els caps de setmana, els aparcaments els podrà utilitzar tothom. El
control de l’ocupació d’aquests aparcaments el portarà a terme la Policia de barri.

A l’abril s’obri el termini
per als exàmens de la Junta

D

el 20 al 30 d’abril s’obrirà el termini de presentació de sol·licituds a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Aquestes proves, tindran lloc al juny, durant les
següents dates:
• Coneixements orals: 26 de maig a les 9:30 h.
• Grau elemental: 2 de juny a les 9:30 h.
• Grau mitjà: 9 de juny a les 9:30 h.
• Grau superior: 16 de juny a les 9:30 h.
• Llenguatge als mitjans de comunicació:2 de juny
a les 10:00 h.
• Llenguatge administratiu: 9 de juny a les 10:00
h.

• Correcció de textos: 16 de juny a les 10:00 h.
A Vinaròs, a l’IES Leopold Querol (Av. Gil d’Atrocillo,
22), us podeu examinar de les següents proves: Coneixements orals, Grau elemental, Grau mitjà i Grau
superior. La resta de les proves es realitzen a València, a la Universitat Politècnica (Camí de Vera, s/n).
Tota la informació relativa a les proves (models
d’examen, preguntes més freqüents, etc.) és a la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements
de Valencià (http://www.cult.gva.es/jqcv). Per a obtindre més informació, també podeu dirigir-vos a
l’Oficina de Normalització Lingüística (C. de Ferreres Bretó, 10/ tel. 964 470050) o escriure un correu
electrònic a bncnormalitzacio@cv.gva.es.

?

Saps que...

Cal escriure aleshores o a les hores?
Totes dos són formes valencianes. Però... compte!
Aleshores és un adverbi de temps que significa “llavors”, “en aquell moment”,
“en aquell cas”: Exemple: No hi havia autobús, aleshores vaig agafar un taxi.
A les hores és la contrucció formada per les preposicions a + les i el
substantiu hores: A les hores que arribes, no podré anar a buscar-te.
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Finalitza la
urbanització del carrer
de Boters on s’ubicarà
el nou centre de salut

E
Solar preparat per al nou centre de salut.

l passat 14 de març es van
acabar les obres d’urbanització del carrer de Boters,
on pròximament s’ha de construir un nou Centre de Salut per
a Benicarló. Les obres han consistit a dotar el futur centre de
salut de tots els serveis urbanístics necessaris: energia elèctrica,
enllumenat públic, aigua, col·

lectors i xarxa de telecomunicacions. A més, s’han començat a
plantar arbres i s’han marcat els
vials.
De moment, el solar on s’ha
d’ubicar el centre s’utilitzarà com
a aparcament per als usuaris de
l’actual ambulatori, situat just al
darrere.

Millora de les instal·lacions
esportives del camp de
futbol municipal

Futura ubicació dels vestidors.

L

’Ajuntament acaba d’iniciar
dos projectes que contribuiran a la millora de les
instal·lacions del camp de futbol municipal. En primer lloc,
es construirà un nou edifici per
als vestidors, que duplica l’espai
dels quatre mòduls que hi ha actualment i l’ampliarà en quatre
mòduls més. D’aquesta manera,
fins a 44 jugadors podran fer-los

servir simultàniament. En aquesta
nova edificació s’inclouen també dos
locals destinats a
guardar material esportiu i maquinària
per al manteniment
de les instal·lacions.
Els nous vestidors
s’emplaçaran alineats amb els actuals,
en el costat que
dóna a la carretera
de Sant Mateu. Cal
destacar que en la
instal·lació per a
l’aigua calenta sanitària de les
dutxes s’ha aplicat un nou sistema mixt de captació solar complementat amb gas que donarà
servei tant als nous vestidors
com als ja existents.

En segon lloc, per a la millora
del servei al públic en general,
s’instal·larà un WC públic, proper a l’actual bar, per donar servei als seus usuaris, però amb el
seu accés independent.
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Informació
municipal
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 2/2007
DE 6 DE FEBRER
Punt únic Dictamen a l’aprovació de l’expedient de contractació per a l’alienació de parcel·les adscrites al patrimoni municipal del sòl per a la construcció d’habitatges protegits.
Aprovat per unanimitat.

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 3/2007
DE 16 DE FEBRER
Punt 1r.
Punt 2n.
Punt 3r.

Punt 4t.

Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
Aprovat per unanimitat.
Escrit de renúncia del regidor Vicente Ramón
Compte Moros.
Proposició a l’aprovació de la memòria d’urbanització per a la instal·lació d’aules prefabricades del
centre Martínez Ródenas.
Aprovat per unanimitat.
Proposició a l’expedient de modificació pressupostària núm. 2/07
Aprovat per unanimitat.

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 4/2007
DE 22 DE FEBRER
Punt 1r.

Punt 2n.

Punt 3r.

Punt 4t.

Punt 5é.

Punt 6é.

Punt 7é.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària
núm. 1/2007 de 24 de gener i de l’acta de la sessió
extraordinària núm. 2/2007, de 6 de febrer.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes per les Festes Patronals
2007 i Nadal i Reis 2007-2008, així com la designació de dates de les Festes Patronals 2007.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la proposta d’aprovació de la segregació
de superfície i transmissió de parcel·la a la Generalitat Valenciana per a la construcció d’un centre de
salut.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la proposta d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de béns i serveis d’utilització
comuna (SAC) de la Direcció General de Patrimoni
de l’Estat.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la incoació d’expedient de resolució del
contracte de gestió de la piscina coberta municipal
i construcció i gestió de determinades instal·lacions
complementàries subscrit amb la mercantil UBAESEAE.SL.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la proposta d’adjudicació de la concessió de la gestió indirecta del servei públic de dipòsit,
recollida i transport de les fases selectives de paper/
cartró, envasos lleugers i vidre en el terme municipal.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la proposta d’aprovació del model de
conveni urbanístic de normalització i autorització
provisional de l’ús d’edificacions sense llicència municipal en sòl urbanitzable no programat.

Punt 8é.

Punt 9é.

Punt 11é.
Punt 12é.

Punt 13é.
Punt 14é.
Punt 15é.

Aprovat amb el vot favorable de deu dels membres
presents (PSPV i Bloc) i nou abstencions (PP).
Dictamen a la proposta d’aprovació provisional del
document d’homologació, pla de reforma interior
de millora i avantprojecte d’urbanització de la UA7
del PGOU que integra l’alternativa tècnica del PAI
presentat per Urbanizadores UA7, SL i adjudicació
provisional a dita mercantil.
Aprovat amb el vot favorable de deu dels membres
presents (PSPV i Bloc) i nou en contra (PP).
Dictamen a la proposta d’aprovació de modificació
de la modalitat de gestió de la recollida d’envasos
de vidre.
Aprovat per unanimitat.
(Prèvia declaració d’urgència). Se sotmet a coneixement del Ple l’expedient que inicia el procediment
per a la gestió indirecta del PAI PECAD-2.
(Prèvia declaració d’urgència). Aprovar la proposta del Conservatori Municipal de Música “Mestre
Feliu” per a l’ampliació de noves assignatures.
Aprovat per unanimitat.
Dació de compte de decrets i resolucions d’Alcaldia
i Tinències d’Alcaldia delegades des del 16 de gener
de 2007 al 15 de febrer de 2007.
Dació de compte de sentències de diversos ordres
jurisdiccionals.
Precs i preguntes.

DECRETS FEBRER 2007

01/02/07. Aprovar l’expedient de contractació núm. 41/2006, així
com el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant
concurs procediment obert i tràmit ordinari per a adjudicar la prestació del servei d’impressió del Butlletí d’Informació Municipal de
Benicarló.
01/02/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència,
per import de 50.000,00 euros, amb motiu de l’adquisició de mobiliari per a la Biblioteca municipal.
01/02/07. Concedir llicència municipal per a la tinença i gaudi d’animal potencialment perillós.
01/02/07. Concedir llicència municipal de 2ª ocupació per als habitatges situats al c. Major, 42.
01/02/07. Atorgar a la Comunitat de Propietaris Colón 15 llicència
urbanística per a la col·locació de caragols per a aguantar les pedres
de les llindes dels finestrals al c. de Colón cantonada amb el c. de
Joan XXIII.
01/02/07. Atorgar llicència urbanística per al canvi de taulell de les
parades 112-113-114 del Mercat Central.
01/02/07. Atorgar llicència urbanística per a la construcció d’una
estructura metàl·lica per a un pàrquing particular, al c. de Cèsar Cataldo, 71.
01/02/07. Atorgar llicència urbanística per a impermeabilitzar la terrassa i col·locar rajoles, a l’av. de Jacinto Benavente, 56 -2n.
01/02/07. Atorgar llicència urbanística per a la construcció d’un clos
i l’arranjament d’una caseta existent, a la partida del Collet, parcel·la
65.
01/02/07. Atorgar llicència urbanística per a la substitució de finestres de fusta al c. dels Mariners, 21.
01/02/07. Atorgar llicència urbanística per al revestiment de la façana de l’edifici del c. d’Hernán Cortés, 2.
01/02/07. Atorgar llicència urbanística al camí de Sant Mateu, 17.
01/02/07. Atorgar llicència urbanística per a pintar 2 façanes al c. de
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Boters, 6.
02/02/07 . Adjudicar els parades del Mercat públic al detall nombres
72, 73 , 76 i 77.
02/02/07. Contractar amb el Consorci de Compensació d’Assegurances, l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria i l’assegurança de responsabilitat civil voluntària de tota la flota de vehicles de
l’Ajuntament de Benicarló.
02/02/07. Autoritzar a la Falla Mercat Vell la utilització de l’Auditori
Municipal.
02/02/07. Estimar les reclamació patrimonial exp. RP-08/06.
02/02/07 . Ordenar transferència del compte 09 de Tresoreria al
compte d’executiva per import de 277,19 euros que figuren ingressats en el compte 09.
02/02/07. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per al 7 de febrer de 2007.
02/02/07. Estimar la reclamació patrimonial exp. RP-03/06.
02/02/07. Aplicar 477,38 euros a la liquidació de plusvàlua núm. 1039
que corresponen a 467,83 euros a plusvàlua i 9,55 euros a taxa.
02/02/07. Desestimar el recurs de reposició de la reclamació patrimonial exp. RP-13/06.
02/02/07. Ordenar a la mercantil Gestión de Proyectos 2001 S.L. que
repose al seu estat original la calçada del passeig Marítim, 114.
02/02/07. Atorgar a Promociones Hormaber S.L.O. llicència urbanística per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 45 habitatges al
c. del 9 d’Octubre, 62.
02/02/07. Atorgar a Zyssa Benicarló S.L. llicència urbanística per a la
construcció d’un edifici de 37 habitatges al c. de Joanot Martorell, 1 i
plaça d’Isabel de Villena, 4 i 5.
02/02/07. Atorgar llicència urbanística per a la rehabilitació del Quiosc Muchola, a la plaça del Mercat Vell, s/n.
02/02/07. Atorgar llicència urbanística a la partida de les Solades,
finca 70 B.
02/02/07. Ordenar que es procedisca a la neteja i retirada de vegetació de l’immoble situat al c. de Severo Ochoa, 5.
05/02/07. Acceptar la renúncia presentada com a titular de la parada
núm. 102 del mercat de venda no sedentària a la zona de l’av. de
València i al c. del Dr. Fléming.
05/02/07. Aprovar els bases del XXII Concurs de Contes “Carmen
Segura”.
05/02/07. Incoar l’expedient per a l’aprovació del Padró de la taxa per
la prestació del servei de mercat al detall per a l’exercici 2007.
05/02/07. Desestimació de la reclamació patrimonial exp. RP-53/06.
05/02/07 . Aprovar els padrons fiscals, corresponents a l’exercici
2007 de la taxa per prestació del servei de mercat al detall i de la
taxa per venda ambulant.
06/02/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 928,00
euros.
06/02/07 . Acceptar la sol·licitud formulada i deixar sense efectes
el contracte d’adjudicació de la parada del Mercat públic al detall
núm. 5.
06/02/07. Aprovar amb caràcter provisional la relació de persones
aspirants admeses i excloses per als proves selectives.
06/02/07. Anul·lar del reconeixement de drets ref. 22.854/06 per import de 48.182,82 euros, la quantitat de 26.965,84 euros, facturada a
l’excés per error en el càlcul rebut.
06/02/07. Declarar el desistiment de la reclamació patrimonial exp.
RP-54/06.
06/02/07. Proposar la devolució per un total de 856,95 euros de la
taxa d’escombraries de 2005 i 2006 per pagaments duplicats.
06/02/07. Contractar amb Iberdrola l’execució de l’obra modificació
del traçat de la línia de baixa tensió a la pl. del Doctor Pera, 4 per
import de 2.759,35 euros IVA inclòs.
06/02/07. Atorgar llicència urbanística a la partida de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 761.
07/02/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 490,45
euros.
07/02/07 . Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa de
Contractació i Patrimoni, per al 12 de febrer als 21:00h.
07/02/07. Estimar la reclamació patrimonial exp. RP-36/06.
07/02/07. Estimar la reclamació patrimonial exp. RP-50/06.
07/02/07 . Contractar amb el Club Esportiu Benicarló el servei de
neteja i manteniment del Camp de Futbol Municipal, per import

d’11.901’60 euros IVA inclòs.
07/02/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de bar
cafeteria en el local situat al c. d’Hernán Cortés, 36.
07/02/07 . Concedir llicència de pàrquing a la mercantil Benihabitat
2002 SL en el local situat en av. de Iecla, 1.
07/02/07 . Concedir llicència municipal d’obertura d’una activitat
destinada a serveis immobiliaris al c. d’Hernán Cortés, 26.
07/02/07. Declarar que s’ha presentat en data 23.10.2006 davant
l’Ajuntament de Benicarló un projecte per a l’exercici de l’activitat de
perruqueria a la pl. de la Comunitat Valenciana, 1.
08/02/07. Autoritzar a l’Associació Diabolus la utilització de l’Auditori Municipal.
08/02/07. Contractar el servei proposat per l’Àrea de Medi Ambient
amb Tallers Xúquer, SL lac compra de contenidors per a reciclatge
d’olis d’ús domèstic.
08/02/07. Atorgar a Delta Cases, SL llicència urbanística per a l’enderrocament de de dues edificacions al c. del Crist de la Mar, 154 i al
c. del Comerç, 43.
08/02/07. Contractar el servei proposat per l’Àrea de Medi Ambient amb K&A Publicitat de la campanya d’estudis en instituts de
Benicarló.
08/02/07 . Atorgar a Inmuebles Benicarló, SLO llicència urbanística
a la partida de Surrach, polígon 8 parcel·la 8.
08/02/07 . Atorgar llicència urbanística a la partida de Sanadorlí polígon 11 parcel·la 20.
08/02/07 . Atorgar llicència urbanística per a la col·locació d’un recolzament al el Vial-D de la partida de les Solades.
08/02/07 . Atorgar llicència urbanística per a la col·locació d’unes
bigues de reforç al c. de Clapissa, 26.
08/02/07 . Atorgar llicència urbanística per a l’enderrocament d’una
edificació al c. de Pere Bretó, 10.
08/02/07 . Atorgar llicència urbanística per a la col·locació de dos
recolzaments al c. de César Cataldo, 79.
08/02/07. Atorgar llicència urbanística per a la col·locació de dos recolzaments al c. de Sant Cristòfol, 2,4,6 i 8.
08/02/07. Autoritzar a la confessió religiosa Testimonis Cristians de
Jehovà a ocupar l’espai públic de la pl. de la Constitució del 28 de
maig al 10 de juny entre les 10 i 22 hores, per a impartir informació
religiosa.
08/02/07 . Atorgar a Residencial Ratllamar llicència urbanística al
passeig Marítim, 70-72-74.
08/02/07. Donar la baixa l’activitat de pub amb ambient musical al
Pot Esportiu Edific B Local 3.
09/02/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 3.278,12
euros.
09/02/07. Contractar un espectacle amb l’entitat Bianchini Producciones S.C.P.
09/02/07. Aprovar la certificació núm. 1 de les obres d’urbanització
de la prolongació del c. de Boters (Centre de Salut), per import de
8.270,65 euros, IVA inclòs, a favor del contractista adjudicatari Lubasa, SAO.
09/02/07. Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria en la
porta principal del Mercat durant els dies 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 20, 21, 27
i 28 de gener i els dies 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 i 25 de febrer.
09/02/07 . Atorgar a Gapteca SL llicència urbanística al c. de l’Abat
Pere Boques, 2.
09/02/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total d’11.293,13
euros.
09/02/07 . Aprovar la certificació núm. 7 de les obres d’urbanització
per al desenvolupament de la UE Corts Valencianes II de Benicarló,
per import de 185.822,81 euros, IVA inclòs, a favor del contractista
adjudicatari Luis Batalla, SAO.
09/02/07. Atorgar llicència urbanística al c. dels Sants Màrtirs, 19.
09/02/07. Atorgar a Esteller Germans, S.L. llicència urbanística al Polígon Industrial “El Collet”, parcel·la 401.
09/02/07. Atorgar a Quatuor, S.L llicència urbanística a la CN-340,
Km 133.3.
09/02/07. Atorgar llicència urbanística al c. dels Sants Màrtirs, 19.
12/02/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal al col·legi
Marquès de Benicarló.
12/02/07. Aprovar amb caràcter provisional la relació d’aspirants admesos i exclosos per a proves selectives.
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12/02/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a la Coral
Polifònica Benicarlanda.
12/02/07. Aprovar amb caràcter provisional la relació d’aspirants admesos i exclosos per a proves selectives.
12/02/07. Executar la Sentència núm. 41/07, de 31 de gener, del Jutjat
Social núm. 3 de Castelló.
12/02/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a la Caixa
Rural de Benicarló.
12/02/07 . Aprovar amb caràcter provisional la següent relació de
persones aspirants admeses i excloses a proves selectives.
12/02/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a Afanias
de Benicarló.
12/02/07. Aprovar amb caràcter provisional la següent relació de persones aspirants admeses i excloses a proves selectives.
12/02/07. Aprovar amb caràcter provisional la relació d’aspirants admesos i exclosos per a proves selectives.
12/02/07. Aprovar amb caràcter provisional la relació de persones
aspirants admeses i excloses a proves selectives.
12/02/07. Aprovar amb caràcter provisional la relació de persones
aspirants admeses i excloses a proves selectives.
12/02/07. Aprovar amb caràcter provisional la relació de persones
aspirants admeses i excloses a proves selectives.
12/02/07. Aprovar amb caràcter provisional la relació de persones
aspirants admeses i excloses a proves selectives.
12/02/07. Donar d’alta en el Padró municipal les persones que es relacionen en l’annex que s’adjunta a aquesta Resolució.
12/02/07. Aprovar amb caràcter provisional la relació de persones
aspirants admeses i excloses a proves selectives.
12/02/07. Autoritzar un acte promocional el dimecres dia 14 de febrer de 2007 per instal·lar un autobús per a la campanya de promoció de suc de clementina, a la pl. de la Constitució, en l’espai que
assenyale la Policia local.
12/02/07. Ordenar a les propietàries de la finca situada al c. de l’Alqueria de Poaig, 3-5 que procedisquen a la neteja de la finca citada,
per restablir-hi les condicions degudes de seguretat, ornat públic i
decor.
13/02/07. Concedir llicència d’entrada de vehicles a través de les voreres a l’av. del Marquès de Benicarló, 11; av. de Méndez Núñez, 104.
13/02/07 . Contractar amb Tecnocom Telecomunicaciones y Energia,
SA., el subministrament d’un equip informàtic HP dc7700 amb destinació als dependències de l’Ajuntament de Benicarló, per un import
total de 1.084,60 euros, IVA inclòs.
13/02/07. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 2.500,00
euros, subvenció concedida per la Diputació Provincial, Cultura-Esports, per estar inclòs l’Ajuntament de Benicarló com a seu en la celebració de trobades comarcals de bandes de música de l’any 2006.
13/02/07 . Convocar Junta de Govern Local el dia 16 de febrer de
2007.
13/02/07. Autoritzar l’obertura i constitució d’una bestreta de caixa
fixa per a l’atenció d’obligacions corrents de caràcter periòdic o repetitiu.
13/02/07. Incoar l’expedient de modificació pressupostària consistent en la baixa del Projecte 0805 “Parcs Públics” i dotar de crèdit
extraordinari a càrrec de l’import d’aquesta baixa el Projecte 0507
“Cond.Terrenys Ródenas”.
13/02/07 . Autoritzar a Pirotècnia Tomás, S.L. perquè realitze el tir
dels espectacles pirotècnics que s’indiquen amb motiu de les festes
falleres 2007.
13/02/07. Convocar l’ordre del dia de la sessió ordinària 3/2007 de
la Comissió Informativa de Governació que tindrà lloc el dia 15 de
febrer.
13/02/07. Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat de bar
cafeteria al c. d’Hernán Cortés, 41.
13/02/07 . Concedir llicència d’obertura per a l’activitat d’oficines no
obertes al públic al c. d’Olivella, 13.
13/02/07. Concedir a la mercantil SIMDOM SL llicència municipal
d’obertura d’activitat d’una oficina constructora i promotora al c. del
Doctor Ferrer, 11.
13/02/07. Concedir a la mercantil Serviempresa Consultors Benicarló
SL llicència municipal d’obertura d’una activitat destinada a assessoria d’empreses a la pl. del Ministre Marcelino Domingo, 2.
14/02/07. Contractar temporalment un professional d’auxiliar admi-



nistratiu des del 15 de febrer de 2007 fins al 8 de març de 2007.
14/02/07. Compatibilitzar drets reconeguts per import de 119.600,37
euros, corresponents a la memòria i compte detallat redactat per
l’arquitecte municipal per a la imposició de les quotes d’urbanització
del vial al costat del Parador.
14/02/07. Convocar Ple extraordinari i urgent núm. 3/2007 per al 16
de febrer de 2007.
14/02/07 . Atorgar a Construcciones Cervera S.L. llicència urbanística al c. d’Alcalà de Xivert, 75 i 77.
14/02/07. Compatibilitzar drets reconeguts per import de 267.279,35
euros, corresponents a la memòria i compte detallat redactat per
l’arquitecte municipal per a la imposició de les quotes d’urbanització
del vial de les Solades (núm. 12).
14/02/07. Aprovar el plec de càrrec núm. 3/2006, corresponent a la
liquidació practicada en concepte de multa coercitiva núm. 2 (tipus
147) per import total de 601,00 euros.
15/02/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 17.607,73
euros.
15/02/07. Imposar sanció disciplinària.
15/02/07 . Aprovar el plec de càrrec núm. 4/2007, corresponent a les
liquidacions practicades per l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, compreses entre els núm. 1618 i 1679,
pels seus respectius imports i un total de 23.264,52 euros.
15/02/07. Substituir els avals núm. de referència 15.140 i 15.141, per la
fiança en metàl·lic per l’import total de 5.072,54 ¤.
15/02/07 . Denegar llicència municipal al c. de la Sènia, 25 pels motius indicats.
15/02/07 . Atorgar a Park Verd S.L. llicència urbanística al c. de la
Companyia del Port, 2.
15/02/07 . Atorgar a Promociones Eltri, S.L. llicència urbanística al c.
de Sant Elm, 14.
15/02/07 . Atorgar a Grup Promotor Benic-Mar S.L. llicència urbanística al c. de Sant Cristòfol, 2.
16/02/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 23.495,69
euros.
16/02/07. Contractar temporalment un auxiliar d’ajuda a domicili
amb efectes des del dia 19 de febrer del 2007.
16/02/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència,
per l’import de 114.514,23 euros, amb motiu de l’execució dels treballs
de condicionament de terrenys per a la instal·lació d’aules prefabricades en el CEIP Ródenas.
16/02/07 . Designar lletrats perquè puguen comparèixer davant el
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Vinaròs, en el procediment de judici de faltes núm. 37/2007.
16/02/07 . Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per al 21 de febrer de 2007.
16/02/07. Acceptar la renúncia efectuada professora del Conservatori Municipal de Música “Mestre Feliu”, amb efectes de la data de 15
de febrer de 2007.
16/02/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència,
per import de 4.643,72 euros, amb motiu de la compra de mobiliari
per al local del Consell de Participació Ciutadana.
16/02/07 . Atorgar a Zyssa Benicarló, S.L. llicència urbanística al c. de
Saragossa cantonada amb el c. de Mossén Lajunta.
16/02/07. Acceptar la renúncia de contracte laboral amb efectes del
dia 25 de febrer de 2007.
16/02/07 . Atorgar a Augimar Obres i Contractes, SL. llicència urbanística al c. de César Cataldo, 104.
16/02/07. Atorgar llicència urbanística a la partida del Riu, polígon
19 parcel·la 18.
16/02/07 . Atorgar a Poblet de Peníscola, S.L llicència urbanística al c.
de les Alqueries de Poaig cantonada amb l’av. de la Llibertat.
16/02/07. Atorgar llicència urbanística a la pl. dels Mestres del Temple, 1.
16/02/07 . Autoritzar a la Coordinadora de Penyes la celebració de la
Segona Carrera d’Autos Bojos, el dia 1 de maig de 2007.
16/02/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 78.800,08
euros.
19/02/07. Contractar l’espectacle El llenguatge de les pedres.
19/02/07. Contractar amb Tecnocom Telecomunicaciones y Energia,
S. a., el subministrament d’onze equips informàtics HP dc7700PU
amb destinació a diverses dependències de l’Ajuntament de
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Benicarló, per un import total de 10.846,00 euros, IVA inclòs.
19/02/07 . Desestimar el recurs de reposició de la reclamació patrimonial exp. RP-13/06.
19/02/07. Convocar Ple ordinari per al dia 22 de febrer de 2007.
20/02/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 9.580,69
euros.
20/02/07. Contractar l’espectacle Música Fista amb Verdaguer White Pablo.
20/02/07 . Autorizar la realització dels bombardejos aeris a la Falla
“Els Cremats” i a la Falla “La Paperina”.
20/02/07. Designar una lletrada perquè puga comparèixer en el Judici de Faltes núm. 7/2007.
20/02/07. Contractar amb Bianchini Producciones SCP la realització
d’un espectacle.
20/02/07. Contractar amb Produccions Teatrales Contemporáneas,
SL un espectacle.
20/02/07. Autoritzar al col·legi Marques de Benicarló la utilització de
l’Auditori Municipal.
20/02/07. Subscriure conveni amb l’Escola Oficial d’Idiomes per al
finançament d’una revista.
20/02/07. Ordenar a la mercantil Residencial Ratllamar S.L. la instal·
lació d’un pas protegit de vianants en l’obra situada al c. de Miguel
de Cervantes, 30.
20/02/07 . Declarar la no existència d’infracció o responsabilitat.
20/02/07. Sol·licitar a la Diputació de Castelló una subvenció per
a sufragar en part les activitats esportives emmarcades dins de la
Campanya Esportiva Municipal, Mes Esportiu i Gal·la de l’Esport,
Campanya d’Estiu i Escola de Vela.
21/02/07. Abonar en la nòmina del mes de febrer les prestacions i
ajudes socials al personal de l’Ajuntament, corresponent a les sol·
licituds del segon semestre de 2006, per import total de 41.091,71
euros.
21/02/07 . Interposar un recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional, per desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
21/02/07. Atorgar a Scoltam Proben S.L. llicència urbanística al c. de
Joan XXIII, 17.
21/02/07. Concedir una subvenció nominativa a la Junta Local Fallera.
21/02/07. Conferir poder general de representació processal, amb
caràcter solidari, a procuradors i lletrat dels tribunals.
21/02/07 . Autoritzar a la Falla “Els Conquistadors” l’ocupació de la
via pública.
21/02/07. Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat de pàrquing amb emplaçament al c. de Cèsar Cataldo, 95.
21/02/07 . Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen al c . del Pilar, 10.
22/02/07. Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa de
Contractació i Patrimoni per al 26 de febrer de 2007.
22/02/07. Contractar el servei de recollida d’animals vagabunds o
extraviats en el municipi de Benicarló per import de 12.012,00 euros,
IVA inclòs, a l’empresa Corralet Kennel’s.
22/02/07. Declarar desistiment de la reclamació patrimonial exp. RP29/06.
22/02/07 . Atorgar a Abuc i Promocions, S.L. llicència urbanística al
c. d’Ulldecona, 51.
22/02/07. Desestimar per silenci administratiu la pretensió instada
per IMPURSA, S.A.O. en aquest procediment i expedir-ne el corresponent certificat.
22/02/07. Atorgar a Mavipa Als Terrers, S.L. llicència urbanística al c.
de València cantonada amb el c. de Formentera.
22/02/07 . Autoritzar a la Falla “La Paperina” l’ocupació de la via pública.
22/02/07. Concedir la baixa d’activitat de videoclub al l’av. del Marquès de Benicarló, s/n.
22/02/07. Concedir la baixa d’activitat de venda al detall de peces de
vestir al pl. del Mercat Vell, 13.
22/02/07. Concedir llicència per a activitat de serigrafia al c. d’Isaac
Albéniz, 15 a la mercantil Printerz Benicarló SL.
22/02/07. Concedir llicència per a activitat de pàrquing al c. de Mariano Miquel i Polo a la mercantil Promociones Manilva-99 SL.
22/02/07. Concedir llicència per a activitat de pàrquing a l’av. de la

Llibertat, 5 a la mercantil Solasa SL.
22/02/07 . Concedir llicència per a activitat de magatzem de pneumàtics i olis minerals sintètics en Polígon Industrial “El Collet” parcel·
la 401 a la mercantil Lubrimed SL.
22/02/07. Concedir llicència activitat de bar cafeteria restaurant a
l’av. del Marquès de Benicarló, 11 i 12 a la mercantil Can Pau Restaurant SA.
22/02/07. Concedir llicència municipal d’activitat de comerç al detall
de peces vestir al c. d’Hernan Cortés, 30.
23/02/07. Atorgar a Residencial Ratllamar, SL llicència urbanística al
c. de Miguel de Cervantes, 30.
23/02/07. Estimar la reclamació patrimonial exp. RP-49/06.
23/02/07. Reconèixer el dret a l’adscripció definitiva de determinats
llocs de treball.
23/02/07. Atorgar a Residencial Ratllamar, S.L. llicència urbanística a
l’av. del Maestrat, 1.
23/02/07. Desestimar la reclamació patrimonial exp. RP-01/07.
23/02/07. Atorgar a Augimar Obras y Contratos, SA llicència urbanística al c. del Ministre Bayarri, 1.
23/02/07. Atorgar a Sedesa-Cosaor Obras y Servicios, S.L. llicència
urbanística en la partida de la Cervellona polígon 11 parcel·la 634.
23/02/07. Contractar amb Taxo Valoración SL el servei de valoració
d’immoble històric “Casa de Fontcuberta”, per import de 2.552 euros
IVA inclòs.
23/02/07. Autoritzar el tancament de terrassa situada al c. d’Hernán
Cortés, 47, en una superfície de 36 m2.
23/02/07. Autoritzar instal·lació de zona protegida mitjançant estructura d’alumini i lona transparent en la terrassa situada a la pl.
dels Mestres del Temple, en una superfície de 24 m2.
23/02/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a la partida del Collet, polig. 21, 51 (anteriorment parcel·les
82 + 51).
23/02/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a la partida del Collet, polig. 21, parcel·la 159.
26/02/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 13.575,05
euros.
26/02/07. Aprovar complement de productivitat dels treballadors de
l’Ajuntament de Benicarló per al mes de febrer de 2007.
26/02/07. Rectificar error material per omissió en el Decret de data
14 d’abril de 2003.
26/02/07. Desestimar la reclamació patrimonial exp. RP-12/04.
27/02/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
429.530,60 euros.
27/02/07. Aprovar la convocatòria de concessió d’ajudes a l’estudi del
Conservatori Municipal Mestre Feliu.
27/02/07. Convocar Junta de Govern Local ordinària per al 2 de març
de 2007.
27/02/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 200.778,71
euros.
28/02/07. Aprovar la revisió de preus sol·licitada per la mercantil
Fomento de Construcciones y Contratas, SA, en relació amb el contracte subscrit amb aquesta corporació municipal en data 21 de desembre de 2001, relatiu al servei de conservació, neteja i reg de les
zones enjardinades de Benicarló.
28/02/07. Nomenar funcionari de carrera d’aquest Ajuntament per a
la plaça de tècnic de gestió de Recursos Humans, amb efectes de la
data d’1 de març de 2007.
28/02/07. Desestimar la reclamació patrimonial exp. RP-04/07.
28/02/07. Atorgar a la mercantil Asesoramiento y Gestión Qube SL
llicencia municipal a l’av. de Jacinto Benavente, 10.
28/02/07 . Declarar que s’ha presentat memòria tècnica per a l’exercici de l’activitat d’autoescola al c. del Crist de la Mar, 73.
28/02/07. Declarar que s’ha presentat un projecte tècnic per a l’exercici de l’ activitat de perruqueria al c. de Sant Jaume, 16.
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Arranca la temporada
teatral de primavera

D

ivendres 30 de març a
les 22.30 h la companyia
valenciana Bambalina
presentarà a Benicarló l’espectacle, El cel dins d’una estança,
amb actors reconeguts per tot
el públic com Sergio Caballero o
Carme Juan. El darrer espectacle
de Bambalina és una comèdia,
on del que es tracta és de riure,
d’estimar i d’odiar com ho fan
els mateixos protagonistes de
l’obra. Moltes històries d’amor,
moltes d’elles impossibles, són
l’element central d’aquesta producció que ha servit per celebrar
els 25 anys de Bambalina com
a companyia de teatre. Durant
aquests anys, la companyia s’ha
consolidat com una de les grans
apostes del teatre valencià i ha
rebut nombrosos premis i reconeixements.
Amb aquest són ja 12 anys els
que porta Benicarló dins del Circuit Teatral Valencià, la qual cosa
ha permès consolidar una programació estable i un públic fidel que disfruta amb les propostes de companyies que giren pel
circuit teatral. Al llarg d’aquests
anys ha passat per Benicarló des
del teatre més comercial fins al
més avantguardista, passant per
les propostes més clàssiques o
l’imprescindible teatre infantil.

Diferents instantànies de l’obra
El cel dins d’una estança de la
companyia Bambalina.

XIII Concurs de Primavera
de Dibuix i Pintura
Obert per a totes les persones nascudes o empadronades a Benicarló
El termini per a presentació de les obres finalitza el 5 de maig.
Els premis es lliuraran el 19 de maig de 2007 al Centre Cultural Convent de Sant Francesc.
Podeu consultar les bases a www.ajuntamentdebenicarlo.org
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Cinquena Desfilada
de Moda

Desfilada de l’any passat.

L

’Ajuntament de Benicarló,
a través de la Regidoria de
Comerç i l’Agència per al
Foment d’Iniciatives Comercials
(AFIC), organitza, amb la col·
laboració de la Unió de Comerços de Benicarló, la cinquena
edició de la Desfilada de Moda
que tan bona acollida de públic

ha tingut en les anteriors temporades.
Enguany la desfilada serà el dia
15 d’abril a partir de les 20.00
hores al nou annex del Pavelló
Poliesportiu i comptarà amb
els millors articles del comerç
de Benicarló per a la temporada primavera-estiu, gràcies a la
participació dels nombrosos establiments que han fet possible
aquesta iniciativa, implicant-se
d’aquesta manera en la promoció de Benicarló com a ciutat
comercial.
Les persones interessades a assistir a la Desfilada poden recollir, de manera totalment gratuïta, les invitacions en qualsevol
de les empreses participants.

Les platges, més
accessibles

Passarel·les al Morrongo.

L

a Regidoria de Turisme ha
iniciat les tasques de condicionament de les platges
de cara a la temporada 2007,
que s’iniciarà amb l’arribada de
les vacances de Setmana Santa. Per això, s’han instal·lat unes
passarel·les de formigó que permeten l’accés a persones amb

dificultats de mobilitat, com ara
les que es desplacen amb cadira de rodes o persones grans.
Aquestes passarel·les, que s’han
instal·lat al Morrongo i la Caracola, tenen al principi i al final una
suau inclinació que permet el
fàcil accés. En total, s’han instal·
lat 30 metres de passarel·la, 15
metres a cadascuna de les platges que compten amb el servei
de platja accessible. Una altra de
les tasques inclosa en el Pla de
Condicionament de les Platges
és la revisió del funcionament
de les dutxes i rentapeus, per tal
que estiguen llestes amb l’arribada dels primers turistes. Paral·
lelament també s’està treballant
perquè pocs dies abans del inici
de la temporada, les platges estiguen completament netes.

Els
comerciants
aprenen a
crear els seus
webs

E

l passat 13 de març,
durant tot el dia, va
tenir lloc a l’Ajuntament una interessant jornada pràctica de creació
de webs per a empreses i
associacions
emmarcada
dins del projecte CompeTIC.
Aquest taller pràctic va permetre als empresaris confeccionar ells mateixos un
complet web de la seua empresa, sense necessitat de
coneixements específics i de
manera totalment gratuïta.
Amb iniciatives com aquesta, l’Agència per al Foment
d’Iniciatives Comercials de
l’Ajuntament de Benicarló i
l’Associació de Foment del
Comerç Electrònic i les Noves Tecnologies (Anetcom),
responsable del projecte,
volen apropar el món d’Internet a les empreses i associacions de Benicarló i
comarca, perquè tinguen
l’oportunitat de fer visible la
seua activitat a tot el món.

www.ajuntamentdebenicarlo.org
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Els professionals dels
Serveis Socials de la
comarca es troben en un
curs de formació

A

quest mes de març, la Coordinadora del Menor del Baix Maestrat ha organitzat un curs
de formació adreçat a tots els professionals
de la comarca relacionats amb l’àmbit dels Serveis
Socials (treballadors socials, psicòlegs, educadors
i altres professionals del sector). El curs, sota el títol El treballador social, l’educador i el psicòleg com
a pèrits, testimonis i especialistes del sistema judicial,
ha fet especial èmfasi en el fet de donar a conèixer
de manera pràctica com s’elabora un informe social,
familiaritzar-se amb la terminologia legal i apropar
l’administració de justícia a tots els professionals
dels Serveis Socials.
La Coordinadora del Menor del Baix Maestrat, que
es va crear com un espai de trobada i de discussió de
tots els professionals de serveis socials que treballen l’àmbit del menor, organitza periòdicament cursos de formació i en aquest que acaba de tindre lloc
han participat tots els ajuntaments de la comarca
aportant una quantitat econòmica per tal de cobrir
les despeses, ja que el curs ha sigut gratuït per als
més de 40 participants.
La principal ponent del curs ha estat Pilar Ruiz
Rodríguez, treballadora social dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Logroño, amb una gran
experiència en el tractament de menors en instàncies judicials. Durant el curs s’han treballat temes
com les institucions judicials on intervenen els professionals dels Serveis Socials, la nova llei d’enjudici-

Assistens i organizadors del curs.

ament civil, la metodologia de les peritacions socials
o la intervenció en abusos sexuals a menors. A més,
s’han analitzat més de 15 informes socials, psicosocials i psicofamiliars de casos pràctics relacionats amb
els menors.

EN CONCERT
Quan el mal ve d’Almansa
Divendres, 20 d’abril
Plaça de la Constitució a les 22:30 h
Organitza: Regidoria de Cultura

SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS

TELÈFON
CONTESTADOR
FAX

964
470
343
Ajuda’ns a
mantindre
la ciutat en
condicions

• Avaries
elèctriques
•	Manteniment
de col·legis
•	Vigilància de la
neteja
• Reparacions de
la via pública
•	Manteniment
cementeri
•	Mobiliari urbà
• Recollida de
mobles
•	Manteniment
d’instal·lacions
esportives
•	Manteniment
d’instal·lacions
culturals
•	Senyalització
vertical
•	Pintura vial

www.ajuntamentdebenicarlo.org
Març de 2007
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Agenda Cultural
Exposició d’escultures “Grupos Humanos” de Jaume
Rolindez (fins al dia 24). Centre Cultural Convent de
Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
Exposició “Amidament de Joan Coromines per Perejaume” de Fundació Caixa Catalunya (fins al dia 29).
Centre Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza:
Organitza: Regidoria de Cultura, Mucbe i Fundació Caixa
Catalunya. Servei de visites guiades gratuïtes: concertar
al telèfon 964 46 04 48.
Exposició de pintura “Espai compartit” d’Eduardo Sales i Mª José Tornero (fins al 3 de juny). Centre Cultural
Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

ABRIL

Diumenge 1
10:00 h
Art al carrer (fins a les 14:00 h). Pl. de Sant Bertomeu.
Organitza: Associació Benicarló Art.
12:00 h
XXVII Concerts de Primavera. Tradicional Concert de
Diumenge de Rams a càrrec de la Banda Juvenil i Banda de Música Ciutat de Benicarló. Monogràfic sobre
música de circ. Pl. de Sant Joan. Organitza: Assoc. Musical
Ciutat de Benicarló i Regidoria de Cultura.
20:30 h
Processó de baixada del Stm. Crist de la Mar.
Del dilluns 2 al dimecres 4, I Setmana Cultural del Conservatori
de Música Mestre Feliu. (Per a participar cal confirmar
l’assistència al telèfon 964 47 27 48)
Dilluns 2
17:00 h

17:30 h
17:30 h

18:30 h
19:00 h

Projecció del vídeo Procés de fabricació d’una trompeta
i conferència a càrrec d’Eduardo Martínez, director
comercial i de màrqueting de STOMVI. Exposició de
trompetes STOMVI. Aula 11. Organitza: Departament de
Vent. Secció vent-metall.
Projecció sobre Lutheria i guia d’instruments. Mostra
d’una viola desencolada. Biblioteca del Conservatori. Organitza: Departament de Corda.
Conferència sobre l’historia de les embocadures per a
instruments de metall. Mostra, prova i assessorament
per elegir embocadura. Aula d’orquestra. Organitza: Departament de Vent. Secció vent-metall.
Audició guitarra a càrrec dels alumnes del Conservatori. Biblioteca del Conservatori. Organitza: Departament
de Corda.
Concert a càrrec de la professora Verònica Ruiz (saxòfon) i Stefanos Spanopoulos (piano). Auditori. Organitza: Departament de Vent. Secció vent-fusta.

Dimarts 3
17:00 h
Projecció del vídeo Procés de fabricació d’una trompeta
i conferència a càrrec d’Eduardo Martínez, director
comercial i de màrqueting de STOMVI. Exposició de
trompetes STOMVI. Aula 11. Organitza: Departament de
Vent. Secció vent-metall.
18:00 h
Audició conjunta de piano a càrrec dels alumnes del
Conservatori “Mestre Tàrrega” de Castelló i els alumnes del Conservatori “Mestre Feliu” de Benicarló.
Auditori. Organitza: Departament de Piano.
19:30 h
Taller de manteniment i neteja d’instruments de
corda. Aprenentatge de canvi de cordes. Com elegir la
costella i la barbada i com adaptar-les a la fisonomia de
cadascun. Biblioteca del Conservatori. Organitza: Departament de Corda.
Dimecres 4
17:00 h
Projecció de l’audiovisual del grup d’humor musical
Les Luthiers. Vestíbul interior. Organitza: Departament
de Vent. Secció vent-fusta.
18:00 h
Curs de relaxació aplicada als instruments de corda a
càrrec de Miquel Rosselló (per participar-hi cal portar
roba còmoda, calcetins grossos i una manta). Aula d’orquestra. Organitza: Departament de Corda.
18:00 h
Proposta formativa sobre problemes amb l’embocadura. Xarrada “Un llavi per a tota la vida” a càrrec del
Dr. Jaume Rosset i Llobet, fundador de la Unitat Medicoquirúrgica de l’Art de l’Hospital General de Manresa
(Fundació Ciència i Art). Auditori.
19:30 h
Audició de Brass Band.
19:45 h
Audició de l’Ensemble de Saxofons.
20:00 h
Audició a càrrec de l’Orquestra del Conservatori.
Vestíbul Interior. Organitza: Departaments de Vent i Corda.
Dissabte 7 (22:30 h), diumenge 8 (22:30 h)
i dilluns 9 (19:00 h)
Teatre de primavera. Representació del musical Adiós
a Berlín, a càrrec de la companyia amateur benicarlanda
Teatro de Guardia. En castellà. Auditori. Organitza: Escola de Teatre “L’escenari”. Col·labora: Regidoria de Cultura. Preu: 8 €.
Dissabte 7
12:00 h
Trencà de l’hora. Carrers de la ciutat, des de la pl. de
Sant Bertomeu. Organitza: Grup de Bombos i Tabals de
Benicarló.

18:00 h

Cine fòrum sobre els orígens del cinema amb la projecció de diferents curtmetratges. Centre Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza: Filmoteca Municipal
Mucbe.

Dijous 12
15:15 i 19:30 h Benicarló Educa. Escola de pares i mares. Curs d’habilitats i d’estratègies per a millorar les relacions familiars:
Com creixen els nostres fills i filles? Oficina AMICS (c.
de Sant Francesc, 94). Organitzen: Regidories de Cultura
i de Benestar Social.
Divendres 13 (22:30 h), dissabte 14 (22:30 h)
i diumenge 15 (19:00 h)
Teatre de primavera. Representació del musical Adiós
a Berlín, a càrrec de la companyia amateur benicarlanda
Teatro de Guardia. En castellà. Auditori. Organitza: Escola de Teatre “L’escenari”. Col·labora: Regidoria de Cultura. Preu: 8 €.

Dissabte 14 i diumenge 15
11:15 h
XXXIV Ronda Ciclista al Maestrat Ciutat de Benicarló.
Sortida des de la pl. de la Constitució (arribada diumenge
15 a les 13:30 h al c. de Sant Francesc). Organitza: Unió
Ciclista Benicarló.
Dissabte 14
18:30 h
Futbol sala (Divisió d’Honor). Benicarló Onda Urbana fs
i el PSG Móstoles. Pavelló Poliesportiu.
Diumenge 15
20:00 h
Desfilada de Moda. Pista annexa del Pavelló Poliesportiu. Entrada gratuïta, però amb invitació, lliurada pels
comerços participants. Organitza: Regidoria de Comerç i
Mercats i l’Agència per al Foment d’Iniciatives Comercials
(AFIC).
Dijous 19
15:15 i 19:30 h Benicarló Educa. Escola de pares i mares. Curs d’habilitats i d’estratègies per a millorar les relacions familiars.
Oficina AMICS (c. de Sant Francesc, 94). Organitzen: Regidories de Cultura i de Benestar Social.
	Del divendres 20 al diumenge 29, XII Setmana del
Llibre
Divendres 20
19:00 h
Recital poètic a càrrec de José Luis García Herrera,
guanyador del XXVI Certamen de Poesia “Ciutat de
Benicarló”. Centre Cultural Convent de Sant Francesc.
Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora: IFF Benicarló
S.A.
20:00 h

Presentació de la Memòria de la Penya Setrill. Bienni
2005-2006, a càrrec de Jordi Cid Foix, farmacèutic. Seu
de la Penya. Organitza: Penya Setrill.

22:30 h

XXVII Concerts de Primavera. Concert d’Al Tall, Quan
el mal ve d’Almansa. Pl. de la Constitució. Organitza:
Regidoria de Cultura.

Dissabte 21
18:00 h
Cine fòrum amb la projecció de la pel·lícula Tiempos Modernos de C. Chaplin. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc. Organitza: Filmoteca Municipal Mucbe.
18:00 h
Presentació de les Dames de les Penyes 2007. Auditori. Organitza: Coordinadora de Penyes.
19:00 h
Teatre familiar al carrer. Representació de l’obra La
llegenda de St. Jordi a càrrec de la companyia Alea Teatre. Sortida des de la pl. de Sant Bertomeu. Organitza:
Regidoria de Cultura.
Diumenge 22
10:00 h
XXI Mostra Local del Llibre. Pg. de Ferreres Bretó. Organitza: Regidoria de Cultura.
11:00 h
4 hores de fantasia i aventura. Lectura col·lectiva
de Memòries d’Idhún, de Laura Gallego García. Pg.
de Ferreres Bretó. Organitza: Regidoria de Cultura. (Per
participar cal inscriure’s abans del dia 16 d’abril a l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament)
09:00 h
II Memorial Jessica Saura Mercader. Campionat de
Gimnàstica Aeròbica. Pavelló Poliesportiu. Organitza:
Club Gimsport.
Dilluns 23, Dia del Llibre.
18:00 h
II Concurs de Lectura. Semifinal de la 1ª i 2ª categoria.
Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.
Dimecres 25
18:00 h
Lliurament de premis del XXII Concurs de Contes Carmen Segura. Sessió de contacontes. Centre Cultural
Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura.
Dijous 26
15:15 i 19:30 h Benicarló Educa. Escola de pares i mares. Curs d’habilitats i d’estratègies per a millorar les relacions familiars.

Oficina AMICS (c. de Sant Francesc, 94). Organitzen: Regidories de Cultura i de Benestar Social.
Divendres 27
18:00 h
II Concurs de Lectura. Final de la 1ª i 2ª categoria. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.
19:00 h
Inauguració de l’Exposició del XIV Concurs Local de
Primavera de Dibuix i Pintura (fins al 20 de maig).
Centre Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza:
Regidoria de Cultura i Mucbe.
Dissabte 28
11:00 h
Competicions provincials de judo (fins a les 14:00 h).
Categoria Kius marrons i cinturó negre. Pavelló Poliesportiu. Organitza: Judo Club Benicarló.
22:30 h
Teatre de primavera. Representació de l’obra Bon Voyage, a càrrec de la companyia Vol Ras. Auditori. Organitza:
Regidoria de Cultura. Preu: 5 €.
Diumenge 29
11:30 h
Benicarló a pedals. Ruta III amb bicicleta pels llocs més
emblemàtics del terme. Sortida des de la pl. de la Constitució. Organitza: Regidoria de Cultura.
19:00 h
XXVII Concerts de Primavera. Concert a càrrec de les
corals Kylix i Petiquillo. Auditori. Organitza: Coral Polifònica Benicarlanda. Col·labora: Regidoria de Cultura.

MAIG
Dimarts 1
12:00 h

XXVII Cicle de Concerts de Primavera. Concert commemoratiu del IX aniversari de la Llei Valenciana de la
Música, a càrrec de la Banda de Música Ciutat de
Benicarló. Centre Geriàtric. Organitza: Regidoria de Cultura.
18:00 h i 20:00 h XXVII Cicle de Concerts de Primavera. Les corals Sambori del CEIP Marqués de Benicarló i la del
Col·legi Nostra Sra. de la Consolació oferiran conjuntament el musical infantil El castell encantat. Auditori.
Organitza: Corals dels col·legis. Col·labora: Regidoria de
Ciultura.
Dijous 3
15:15 i 19:30 h Benicarló Educa. Escola de pares i mares. Curs d’habilitats i d’estratègies per a millorar les relacions familiars.
Oficina AMICS (c. de Sant Francesc, 94). Organitzen: Regidories de Cultura i de Benestar Social.
Divendres 4
22:30 h
XXVII Concerts de Primavera. Espectacle Electro-shock
a càrrec de Dani Tejedor Group. Auditori. Organitza:
Assoc. Cultural Diabolus. Preu: 5 €.
Dissabte 5
10:30 h
Natació. VIII Trofeu Ciutat de Benicarló. Piscina municipal. Organitza: Club Natació Benicarló.
18:00 h
Cine fòrum amb la projecció de la pel·lícula Cantando
bajo la lluvia de Robert Wise. Centre Cultural Convent de
Sant Francesc. Organitza: Filmoteca Municipal Mucbe.
Diumenge 6
10:00 h
Art al carrer (fins a les 14:00 h). Pl. de Sant Bertomeu.
Organitza: Associació Benicarló Art.
09:00 h
Fase Provincial del Campionat Individual de Federació de Gimnàstica Rítmica (fins a les 14:00 h). Pavelló
Poliesportiu. Organitza: Club Mabel.

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