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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

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

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

Benicarló-Polígon industrial ‘El Collet’
ANADA

TORNADA

07:30 | 08:30 | 13:30 | 14:30

13:28 | 14:28 | 19:27 | 20:27

Plaça Mare Moles

07:32 | 08:33 | 13:31 | 14:31

13:26 | 14:27 | 19:26 | 20:26

Méndez Núñez (Av. de Iecla)

07:33 | 08:34 | 13:33 | 14:32

13:24 | 14:26 | 19:25 | 20:24

Pl. dels Mestres del Temple

07:33 | 08:35 | 13:34 | 14:34

Passeig Marítim (Marynton)

Bombers

maig

DIES

FARMÀCIA

1

Maria Pilar San Feliu

2

Amparo Carceller

3

Mayte Febrer

4

Maores Febrer

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

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

5-6

Consuelo González

7

Maria Pilar San Feliu

8

Amparo Carceller

9

Mayte Febrer

10

Maores Febrer

11
12-13

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

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

Francisco Santos

C/ Major, 1. T. 964 471 897

Maria Pilar San Feliu

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

14

Amparo Carceller

15

Mayte Febrer

16

Maores Febrer

17
18

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

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

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

Francisco Santos

C/ Major, 1. T. 964 471 897

Jorge Cid

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

19-20 Amparo Carceller

Transports

Horari de l’autobús
PARADES

Farmàcies
de guàrdia

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

21

Mayte Febrer

22

Maores Febrer

23

Francisco Santos

24

Jorge Cid

25

Ana Maria Badenes

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

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

26-27 Mayte Febrer

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

28

Maores Febrer

13:23 | 14:25 | 19:23 | 20:23

29

Francisco Santos

07:35 | 08:38 | 13:36 | 14:35

13:21 | 14:23 | 19:20 | 20:22

30

Jorge Cid

Passeig Marítim (Pinche de Oro)

07:36 | 08:39 | 13:37 | 14:37

13:19 | 14:22 | 19:19 | 20:20

Pl. de la Constitució

07:39 | 08:43 | 13:41 | 14:40

13:16 | 14:18 | 19:17 | 20:15

31

Ana Maria Badenes

Jacinto Benavente (Correus)

07:41 | 08:45 | 13:43 | 14:43

13:13 | 14:14 | 19:15 | 20:14

Per a consultar la situació de les farmàcies podeu visitar la
guia de carrers de la web municipal

Carrer d’Alcalà (Isaac Albéniz)

07:43 | 08:47 | 13:45 | 14:45

13:11 | 14:11 | 19:13 | 20:11

Edita: Ajuntament de Benicarló
Maquetació i Impressió: 4 Colors, Coop. V.
Dipòsit Legal: CS-331-2006

Polígon: Agromarvi, Benihort, Frutas Foix 07:52 | 08:54 | 13:51 | 14:54 13:00 | 14:00 | 19:00 | 20:00

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
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El Centre Cívic acollirà
un Casal Jove, la UP,
l’Escola d’Adults i locals
per a la Banda de Música

B

enicarló comptarà pròximament amb un nou
espai multiusos al centre
de la ciutat. Es tracta del Centre
Cívic que s’està construint en els
terrenys de les antigues cotxeres
de Martínez, a la plaça del Doctor Pera. L’edifici acollirà la seu
de la Banda de Música Ciutat de
Benicarló i un espai adequat per

a la Universitat Popular (UP) i
per a l’Escola d’Adults.
A més, s’hi instal·larà a la planta baixa un Casal Jove, que s’ha
concebut com un espai multiusos per tal que els joves benicarlandos disposen d’espais públics
alternatius a l’oci tradicional on
puguen organitzar les seues activitats.

La superfície útil global serà de
més de 2.000 metres quadrats,
dividits en quatre plantes.
Les obres, que van començar el
passat mes de desembre, s’han
adjudicat a l’empresa Gestión y
Construcción de Obras Públicas
SA (Grupo GYC), per valor de
849,037,80 euros.

Benicarló participa
en la Festa de la Carxofa
de Ladispoli

U

na delegació de fins a 40 persones, es va
desplaçar del 13 al 16 d’abril fins a la ciutat
italiana de Ladispoli per participar en els actes de la 57a Sagra del Carciofo, la Festa de la Carxofa que celebra la ciutat italiana cada mes d’abril.
La delegació estava encapçalada per l’alcalde de la
ciutat, Enric Escuder, el primer tinent d’alcalde, José
Luis Guzmán, el regidor d’Agricultura, Joan Manuel
Ferrer, la regidora de Festes i Falles, Begoña Ayza,
la Fallera Major, Susana Lluch, la Fallera Major Infantil, Paola Alberich, el president de la Junta Local
Fallera, Álex Sánchez, la Reina de les Festes 2006,
Paloma Belda, la presidenta i la dama de l’Associació
de Dona Agricultura, Josefa Compte i Silvia Roca, i el
president del Consell Regulador de la Carxofa, Juan
José Melet.
En un cap de setmana ple d’activitats, els representants del Consell Regulador de Benicarló van poder
visitar una explotació agrària a la vora de la ciutat.
A més, els representants municipals van acordar,
juntament amb les autoritats de Ladispoli, Teteven
(Bulgària), Heusenstamm (Alemanya), Castroville

(Califòrnia), Stroze E Slupsk (Polònia) i la ciutat italiana d’Acerra (tots municipis agermanats amb Ladispoli) elaborar, d’acord amb les directives europees,
un projecte d’insersió laboral de discapacitats.

La delegació oficial, a Ladispoli
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La urbanització de
Corts Valencianes entra
a la recta final

L

es obres d’urbanització del vial Corts Valencianes estan a punt d’acabar-se. Després de més
de nou mesos d’obres i alguns retards causats
per les modificacions del projecte inicial, el vial ja
està asfaltat i només queda plantar la vegetació i legalitzar els transformadors amb Iberdrola per donar
llum a les faroles.
Els serveis tècnis de l’Ajuntament preveuen que el
mes de maig es pose punt i final a unes obres que
van començar el 13 de juliol de 2006 i que es van
adjudicar a l’empresa Luis Batalla SA per un import
de 1.417,808,25 euros. A pesar que el contracte es va
signar perquè les obres s’executessen en 22 setmanes, l’augment considerable d’edificis construïts ha
obligat a ampliar la instal·lació de la xarxa de baixa
tensió i de telecomunicacions, amb la qual cosa s’ha
hagut de presentar i aprovar un projecte modificat.

Aprofitant les obres de Corts Valencianes, les últimes
setmanes s’ha solucionat el problema d’acumulació
d’aigües pluvials al carrer de Peníscola per la diferència de nivell amb Corts Valencianes.

Els carrers ja estan asfaltats

L’autobús que uneix
Benicarló amb el Polígon
‘El Collet’ ja està en servei

E

l passat dilluns 16 d’abril va començar a funcionar l’autobús que connecta Benicarló amb el
Polígon industrial ‘El Collet’ per donar servei
als mes de 4.000 treballadors que s’hi desplacen
cada dia.
L’autobús, que s’ha posat en marxa gràcies a la iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient, surt cada dia
a les 7.30 i les 8.30 pel matí i a les 13.30 i 14.30 hores
per la vesprada des de l’avinguda de Catalunya (al
costat del parc de bombers) i es dirigeix al Polígon
industrial fent vuit parades més a Benicarló (a la pàgina 2 trobareu les dades sobre els horaris i les parades). En arribar al Polígon, l’autobús fa tres parades.
Per a tornar, l’autobús farà el mateix recorregut a la
inversa i sortirà del Polígon a les 13.00, 14.00, 19.00
i 20.00 hores.
El preu del bitllet serà simbòlic i costarà 40 cèntims
anada i tornada i el trajecte es farà en menys de mit-

ja hora.
Amb aquest autobús, l’Ajuntament pretén eliminar
l’emissió de gasos contaminants, evitar accidents i
reduir el trànsit de la CV-135.

El preu del bitllet és de només 20 cèntims
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Naix a Benicarló el
Consell de
Necessitats Socials

B

enicarló està creant un
nou teixit d’organització
social promogut des de
les institucions municipals per
tal de satisfer les necessitats que
sorgeixen dels nous models socials. Dins del marc de l’Agenda 21
s’han creat els consells de participació ciutadana i és des d’aquí
que acaba de nàixer el Consell
de Necessitats Socials, integrat per persones que viuen a
Benicarló amb ganes de millorar
la qualitat de vida de la gent que
conviu amb elles. Els membres
procedeixen de diversos àmbits
socials i culturals però tots comparteixen un mateix interés: fer
de la societat de Benicarló un
espai humà amable, just i respectuós.
Amb aquest objectiu, el Consell
de Necessitats Socials es reuneix el segon i el quart dimecres
de cada mes, de 20:30 h a 22:00
h als locals habilitats per l’Ajuntament de Benicarló per als consells de participació ciutadana,
al carrer del Crist de la Mar, 47.

Dalt i baix, imatges de les jornades de participació ciutadana que van tindre
lloc el passat mes de novembre

?

Saps que...

L’article el s’apostrofa també davant de xifres el nom de les quals comence
en vocal. Per tant, apostrofarem l’1 (l’u) i l’11 (l’onze).
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El Fòrum de Participació
Ciutadana posa en comú
les propostes dels Consells

D

issabte 21 d’abril es va celebrar el Fòrum
de Participació Ciutadana amb l’objectiu
de posar en comú les propostes desenvolupades pels Consells de la ciutat. La voluntat dels
Consells ha estat accelerar el ritme de treball amb
l’objectiu de preparar propostes amb vistes als pressupostos de l’any que ve. De fet, les propostes sortides d’aquest Fòrum les traslladaran immediatament
a l’Ajuntament.

Consells des de la seua creació el passat mes de

Aquesta ha estat la primera reunió conjunta dels

cipal.

novembre durant les Jornades de Participació Ciutadana que van tindre lloc a l’IES Joan Coromines.
Aquests consells, els integren persones interessades
a participar en projectes i propostes per millorar la
vida a Benicarló a través d’un programa de reunions
de treball per tal de portar endavant iniciatives que
siguen escoltades pels organismes de gestió muni-

Situació dels col·legis
electorals per a les
eleccions del 27 de maig

L

’Ajuntament de Benicarló informa de la localització dels col·legis electorals per a les properes eleccions
municipals i autonòmiques del proper 27 de maig.

DIS.
SEC.
LOCAL ELECTORAL
ADREÇA
1
1
Pavelló Poliesportiu
c. d’Andalusia, 2
1
2
Centre Social “La Farola”
c. del Port, 37
1
3
CEIP Mestre Francesc Catalan
c. del Puig de la Nau, 15
1
4
Acadèmia de Música
c. de Cabanes
1
5
CEIP Mestre Francesc Catalan
c. del Puig de la Nau, 15
2
1
Cambra Agrària
pl. de la Constitució, 6
2
2
Casal Municipal
c. de Sant Francesc, 95
2
3
Cambra Agrària
pl. de la Constitució, 6
3
1
Cambra Agrària
pl. de la Constitució, 6
3
2
CEIP Marqués de Benicarló
pg. Marítim (per av. Iecla)
3
3
Cambra Agrària
pl. de la Constitució, 6
3
4
IES Ramon Cid
Ptda. Sanadorlí
3
5
Auditori Municipal
c. de València, 3
3
6
Auditori Municipal
c. de València, 3
3
7
IES Ramon Cid
Ptda. Sanadorlí
Per a evitar confusions, s’especifiquen a continuació els col·legis electorals que han canviat respecte de les
anteriors eleccions municipals de 2003.
DIS.
1
3
3

SEC.
1
3
6

SITUACIÓ ANTERIOR
Antic Ajuntament
Local d’Afanias (pl. Ajuntament)
Residència Juvenil (Av. Iecla)

SITUACIÓ ACTUAL
Cambra Agrària
Cambra Agrària
Auditori Municipal
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Informació
municipal
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
EXTRAORDINÀRIA NÚM. 5/2007
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 13 DE MARÇ.
Punt 1r.

Punt 2n.

Dictamen a la cessió a Iberdrola Distribució Elèctrica,
SAU de l’ús i gaudi de terrenys i instal·lacions realitzades
en l’àmbit del PAI Corts Valencianes.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen per a deixar sense efecte la cessió de la condició d’agent urbanitzador de la UE 12 del PAI Papa Luna a
Juan Vicent Gascó i altres i assumpció de la gestió directa de l’actuació.
Aprovat per unanimitat.

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 6/2007
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 29 DE MARÇ.
Punt 1r.

Punt 2n.

Punt 3r.

Punt 4t.

Punt 5é.

Punt 6é.

Punt 7é.

Punt 8é.

Punt 9é.

Punt 10é.

Punt 11é.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària i
urgent núm. 3/2007, de 16 de febrer i de l’acta de la sessió
ordinària núm. 4/2007, de 22 de febrer.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la ratificació del Decret d’Alcaldia de data 21
de febrer de 2007, pel qual s’interposa un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional contra la resolució dictada
pel Ministeri de Foment de data 17 de novembre de 2006.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la ratificació del Decret d’Alcaldia de data 12
de març de 2007, pel qual s’exercita el dret de defensa jurídica, en relació amb el recurs contenciós administratiu
núm. 39/2007 interposat per Vodafone España, S.A.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la proposta de desestimació del recurs de
reposició interposat per IMPURSA, SAU contra l’acord
plenari de data 26 d’octubre de 2006, pel qual es declara
desert el concurs convocat per a contractar la concessió
d’ús i aprofitament de domini públic per a la col·locació
de senyals direccionals, informatives i altres elements de
mobiliari urbà per a la seua explotació publicitària.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a l’expedient de modificació de l’Ordenança
T-1, reguladora de la taxa per l’expedició de documents
administratius.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a l’expedient de modificació de l’Ordenança P4, reguladora del preu públic per la prestació del Servei
d’Escola d’Estiu.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a l’expedient de rendició del càrrec de la XIV
Demostració Gastronòmica “Carxofa de Benicarló”.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança específica reguladora de la concessió de dos beques per a
l’assistència als Premis d’Octubre organitzats per la Fundació Ausiàs March.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la proposta de nomenament de la nova Biblioteca Municipal.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la proposta d’aprovació inicial i exposició pública del projecte d’expropiació per taxació conjunta de
béns afectats per l’execució del projecte de pg. Marítim
de Benicarló Sud.
Aprovat per unanimitat.
Dictamen a la proposta de resolució de recursos de reposició interposats contra l’acord plenari de 30 de no-

vembre de 2006, d’aprovació de la relació de béns i drets
afectats per l’obertura d’un tram del carrer de Sant Elm.
Aprovat per unanimitat.
Punt 12é.
Dictamen a la proposta de resolució de recursos de reposició interposats contra l’acord plenari de 28 de juny de
2006, d’inici del procediment per a la gestió indirecta del
PAI de la UA 13 i aprovació de les bases particulars.
Aprovat per unanimitat.
Punt 13é.
Dictamen a la proposta d’esmena d’error en el projecte
de reparcel·lació de la UA 8, aprovat en sessió plenària de
25 d’octubre de 2001.
Aprovat per unanimitat.
Punt 14é.
Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Reglament
del Consell Assessor de l’Arbrat d’Interés Local.
Aprovat per unanimitat.
Punt 15é.
Dictamen a la proposta de sol·licitud a la Conselleria d’Infraestructures i Transports sobre la ubicació de l’EDAR.
Aprovat amb el vot favorable de deu regidors (PSPV i
Bloc) i deu abstencions (PP).
PART DE CONTROL
Punt 16é.
Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i tinències d’Alcaldia delegades des del 16 de febrer de 2007
al 15 març de 2007.
Punt 17é.
Dació de compte del Reial Decret 172/2007, de 9 de febrer, pel qual es modifica la demarcació dels Registres de
la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, així com del
Reial Decret 173/2007, de 9 de febrer, sobre demarcació
Notarial.
Punt 18é.
Dació de compte dels Decrets d’Alcaldia pels quals es nomena membre de la Junta de Govern Local, es nomena
sisena tinència d’Alcaldia i es delega la direcció i gestió
dels serveis integrats en l’Àrea d’Economia i Hisenda, així
com l’atribució en matèria de contractació menor derivada de l’Àrea.
Punt 19é.
Dació de compte dels escrits pels quals es comunica la
inclusió del regidor Sr. Román José Sánchez Mateu en el
Grup Municipal Socialista i es designa representant del
Grup Municipal del PSOE en determinades Comissions.
Punt 20é. Precs i preguntes.

DECRETS MARÇ 2007

01/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 729,00
euros.
01/03/2007. Anul·lar drets reconeguts per import de 136.326,74 euros,
ref. 14.894/06, corresponents a la liquidació definitiva de les quotes i
cànon d’urbanització del c. del Dr. Coll, tram entre el pg. Marítim-C. del
Dr. Fléming, per existir-hi duplicitat.
01/03/2007. Substituir l’aval esmentat anteriorment. Per a això es procedirà a la devolució de l’aval constituït i a la constitució del nou.
01/03/2007. Aprovar les bases del XIV Concurs de Dibuix i Pintura de
Primavera.
01/03/2007. Aprovar la següent modificació de crèdit mitjançant generació.
01/03/2007. Substituir l’aval núm. de referència 4810 per l’aval núm. de
referència 31430.
01/03/2007. Aprovar el projecte de liquidació de les obres de restauració de cobertes de l’antic convent de Sant Francesc, el pressupost del
qual és de 284.093,80 euros.
01/03/2007. Aprovar les bases del XXIIII Concurs de Fotografia de Festes
Patronals “Ciutat de Benicarló”.
01/03/2007. Anular drets reconeguts per import de 119.600,37 euros per
a la imposició de les quotes d’urbanització del vial al costat del Parador.
01/03/2007. Aprovar els bases del X Concurs de Dibuix i Pintura Ràpida
de les Festes Patronals 2007.
01/03/2007. Anular drets reconeguts per import de 267.279,35 euros per
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a la imposició de les quotes d’urbanització del vial dels Solades núm.
12.
02/03/2007. Ordenar la immediata suspensió de les obres a la partida
del Riu, pol. 8, parcel·la 102 (Ctra. N-340, km. 1045).
02/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 40.000,00
euros.
02/03/2007. Contractar un espectacle teatral amb Velam Produccions
C.B.
02/03/2007. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència,
per un import de 5.782,85 euros, amb motiu de l’adquisició d’una netejadora automàtica per al Pavelló Poliesportiu.
02/03/2007 . Convocar una sessió ordinària de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per al dia 7 de març.
02/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 123.354,16
euros.
02/03/2007. Atorgar llicència municipal al c. de César Cataldo, 95.
02/03/2007 Ordenar als propietaris de les finques situades al c. de l’Alqueria de Poaig, 3-5 que procedisquen a la neteja de les finques citades.
05/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.944,57
euros.
02/03/2007. Contractar amb ROS CASESSIS, SA l’adquisició d’una netejadora automàtica per al Pavelló Poliesportiu municipal per import de
5.782,85 euros IVA inclòs.
05/03/2007 . Concedir llicència d’entrada de vehicles a través de les voreres al c. de Cèsar Cataldo, 52; av. de la Llibertat, 39; av. de Iecla, 1; av.
de Jacinto Benavente, 17.
05/03/2007. Anular els recàrrecs i interessos de les liquidacions de les
quotes d’urbanització del carrer del Dr. Coll per imports de recàrrecs,
1.786,96 euros; interessos, 60,24 euros.
05/03/2007. Delegar l’exercici de les funcions d’Ajuntament en José Luis
Guzmán Grau, primer tinent d’alcalde, durant el temps d’absència comprès des del dia 6 al 9 de març de 2007.
05/03/2007. Ordenar la poda de brancatge perquè no envaïsca l’espai
de la via pública.
05/03/2007. Autoritzar a Maestrat Motor Club Benicarló un espectacle
de stunting o motociclisme acrobàtic en la c. d’Alfonso XIII en el tram
que va des del c . d’Andalusia al c . dels Illes Canàries el dia 17 de març
de 2007.
05/03/2007. Concedir a la mercantil Àrids i Fustos Ankipe SL llicencia
municipal d’obertura d’una activitat destinada a comerç p/menor complements de jardineria i magatzem a la CN 340 PK 1043.5.
06/03/2007. Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte per a
l’execució de les obres de construcció de 144 nínxols en el cementiri
municipal de Benicarló a la mercantil Construccions Julio Paulo, S.L., per
import de 57.040,96 IVA inclòs.
06/03/2007. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a la Banda
de Música de Sant Mateu.
06/03/2007. Contractar amb l’empresa 4 Colors, SCV la compra de
3.000 revistes informatives “La importància de reciclar” per 2.932,80
euros.
06/03/2007. Contractar amb Invall, SA, la redacció del projecte de desviació de la xarxa d’abastiment d’aigua potable per 11.878,40 euros.
07/03/2007. Atorgar a CPS Edifici Constitució, S.L. una llicència urbanística per a la col·locació d’un suport per al desviament d’una línia elèctrica en el la plaça dels Agermanaments, 3.
07/03/2007 . Autoritzar a Heredia Medio Ambiente, SL l’ampliació de la
llicència de gual núm. 980, de 2 metres a 3 metres.
07/03/2007. Aprovar el plec de càrrec núm. 5/2007, corresponent a les
liquidacions practicades per l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, compreses entre els núm. 2000 i 2200, pels
seus respectius imports i un total de 52.539,60 euros.
07/03/2007. Concedir una llicència municipal per a la tinença i gaudi
d’animal potencialment perillós.
07/03/2007. Rectificar l’error en el decret estimatori de la reclamació
patrimonial exp. RP-05/07.
07/03/2007. Concedir la següent llicència municipal per a la tinença i
gaudi d’animal potencialment perillós.
07/03/2007. Decret desestimatori de la reclamació patrimonial exp. RP11/04.
07/03/2007. Donar de baixa els rebuts pendents del turisme Volksvagen
CS-6525-O per haver causat baixa definitiva en 14/10/2003.
07/03/2007. Concedir la següent llicència municipal per a la tinença i
gaudi d’animal potencialment perillós.
07/03/2007. No admetre la reclamació patrimonial exp. RP-28/06.
07/03/2007. Donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants d’aquesta

ciutat les persones que es relacionen en l’annex fins al 28 de febrer de
2007.
07/03/2007. Publicar en el DOGV durant el termini d’un mes el modificat del Projecte d’Urbanització per al desenvolupament de l’OI “Corts
Valencianes II” de Benicarló.
08/03/2007. Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa de
Contractació i Patrimoni, per al dia 12 de març de 2007.
08/03/2007. Convocar la borsa de treball de l’especialitat de Cant per al
Conservatori de Música “Mestre Feliu”, en previsió de les possibles necessitats de provisió temporal del lloc de treball de professor de cant.
08/03/2007. Aprovar el plec de càrrec núm. 6/2007 corresponent a la
liquidació practicada en concepte d’execució subsidiària núm. 1 (tipus
144), a Publicid Negre, CB NIF-I-12084083, per import total de 195,17
euros.
08/03/2007 . Convocar Ple extraordinari per al dia 13 de març de 2007.
09/03/2007. Aprovar la relació amb caràcter definitiu de persones aspirants admeses i excloses per a proves selectives.
09/03/2007. Aprovar el plec de càrrec núm. 7/2007 corresponent a la
liquidació practicada en concepte d’execució subsidiària núm. 2 (tipus
144), a Maquiver, S.L.. per import total de 348,00 euros.
09/03/2007. Acceptar la renúncia de la reclamació patrimonial exp. RP45/06.
09/03/2007. Retornar per import de 735,20 euros referit a la liquidació
de plusvàlua núm. 116 de 2006.
09/03/2007. Contractar amb Promociones i Ediciones Culturales, S.A
(PICSA) el subministrament de 12 làmines adhesives de fotografies aèries de la població de Benicarló i un suport, que seran encartades al El
Periódico-Mediterraneo i és distribuiran gratuïtament en 13 lliuraments
a la població per import de 4060 euros IVA inclòs.
09/03/2007. Aprovar amb caràcter definitiu la relació de persones aspirants admeses i excloses per a proves selectives.
09/03/2007 . Aprovar amb caràcter definitiu la relació de persones aspirants admeses i excloses per a proves selectives.
12/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 3.161,66
euros.
12/03/2007. Autoritzar al Sr. Josi Ganzenmüller la utilització de l’Auditori
Municipal.
12/03/2007. Convocar la sessió extraordinària de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, per al dia 15 de març.
12/03/2007. Proposar donar la baixa del rebut núm. 5245 de l’impost de
vehicles T. M. de 2006 per import principal de 53,16 euros.
12/03/2007. Remetre l’expedient i la designació de lletrat i procurador en
el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 39/2007.
12/03/2007. Comunicar a Casrumar 2006 SL les anomalies observades
en el compliment de les condicions establides en la llicència, concedint-los el termini de tres dies per a adduir la concordança de les obres
amb el contingut de la llicència o bé ajustar-s’hi efectivament, establint
el pas de vianants que s’indica en l’informe de la Inspecció Municipal
d’Obres.
12/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 13.957,22
euros.
12/03/2007. Autoritzar a l’IES Joan Coromines la utilització de l’Auditori
Municipal.
12/03/2007. Atorgar llicència municipal per al condicionament d’un local per a l’activitat de restaurant a l’av. del Marquès de Benicarló, 12.
12/03/2007. Autoritzar a l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” la
utilització de l’Auditori Municipal.
12/03/2007. Incloure la modificació del projecte bàsic i del projecte d’execució en la llicència municipal d’obres concedida en data 30
d’agost de 2006 a l’Edifici Falla del Grill S.L.
12/03/2007. Autoritzar a l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” la
utilització de l’Auditori Municipal.
12/03/2007. Autoritzar al Grup Teatre de Guàrdia la utilització de l’Auditori Municipal.
12/03/2007. Autoritzar al CEIP Martínez Ródenas la utilització de l’Auditori Municipal.
12/03/2007. Concedir canvi de titularitat en venda al detall de cortinatges i entapissats.
12/03/2007. Atorgar llicència municipal al c. de l’Organista Coscollano,
8.
13/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 354.641,58
euros.
13/03/2007. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per
a respondre de les obligacions derivades del contracte de servei professional d’assessorament i informació dels drets de la dona i arxivar
l’expedient núm. 63/1999 del Negociat de Contractació.
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13/03/2007. Contractar un espectacle teatral.
13/03/2007. Aprovar la relació amb caràcter definitiu de persones aspirants admeses i excloses per a les proves selectives.
13/03/2007. Abonar les assistències a tribunals, per un total de 4.167,57
euros.
13/03/2007. Convocar la Junta de Govern Local per al dia 16 de març
de 2007.
13/03/2007. Incoar l’expedient sancionador a les persones responsables
de la presumpta infracció urbanística.
13/03/2007 . Aprovar relació amb caràcter definitiu de persones aspirants admeses i excloses per a proves selectives.
13/03/2007 . Aprovar el plec de càrrec núm. 8/2007 corresponent a les
liquidacions practicades per l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, compreses entre els núm. 2201 i 2401, pels
seus respectius imports i un total de 56.484,00 euros.
13/03/2007. Atorgar llicència urbanística en la partida del Puig, polígon
2, parcel·la 196.
13/03/2007 . Reconèixer els serveis previs prestats per un funcionari.
13/03/2007. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència
per l’import de 2.821,10 euros amb motiu de realitzar publicitat del
MUCBE.
13/03/2007. Reconèixer els serveis previs prestats per un funcionari.
14/03/2007. Denegar la sol·licitud d’ampliació del termini d’audiència en
l’expedient incoat a la mercantil UBAE-SEAE,S.L., de resolució de contracte de la gestió de la piscina coberta municipal i construcció i gestió
de determinades instal·lacions complementàries
14/03/2007. Contractar l’entitat Enfoque Agrupació Fotogràfica per a
impartir un curs a la Universitat Popular.
14/03/2007 . Ordenar als membres del Cos de la Policia Local que es
relacionen perquè presten serveis durant els dies i hores que s’indiquen
(15, 16 17, 18 i 19 de març).
14/03/2007. Contractar amb Tecnocom Telecomunicaciones y Energia,
SA., el subministrament d’un nou servidor informàtic amb destinació
a les dependències de l’Àrea de Serveis Socials per un import total de
713,26 euros, IVA inclòs.
14/03/2007 . Desestimar el recurs interposat contra la providència de
constrenyiment, presentat en data 5 de febrer de 2007.
14/03/2007 . Concedir llicència ambiental a l’Ajuntament de Benicarló
per a l’activitat de Biblioteca i Arxiu Municipal al c. del Doctor Fléming,
18.
14/03/2007. Concedir llicència ambiental a l’Ajuntament de Benicarló
per a l’activitat de Policia Municipal al c. del Doctor Fléming, 18.
14/03/2007 . Declarar que l’Ajuntament de Benicarló ha elaborat una
memòria descriptiva tècnica per a l’exercici de l’activitat d’Oficina d’Informació i Turisme.
14/03/2007 . Concedir la baixa d’activitat de venda al detall de mobles
al c. de Francisco Pizarro, 15.
15/03/2007. Ordenar a Indesa Tècnica S.L. que procedisca a la neteja de
la finca al c. dels Sants Màrtirs, 30.
15/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 45.166,72
euros.
15/03/2007 . Aprovar la certificació núm. 8 de les obres d’urbanització
per al desenvolupament de la UE Corts Valencianes II de Benicarló, per
import de 279.999,16 euros, IVA inclòs, a favor del contractista adjudicatari Luis Batalla, S.A.O.
15/03/2007 . Autoritzar el canvi d’emplaçament de la llicència de gual
núm. 753, situat en la c. del Tossal de les Figueres s/n a la c. de Peníscola,
37, i l’ampliació de la llicència de gual de 2 m a 4 m.
15/03/2007. Aprovar amb caràcter provisional la relació de persones aspirants admeses i excloses per a proves selectives; és concedix un termini de deu dies hàbils als persones aspirants per a l’esmena de defectes
o al·legació d’omissions.
15/03/2007. Contractar amb José C. Bayarri Petrer-Retolació la col·
locació i impressió en opi per import de 3.364,00 euros.
15/03/2007. Anul·lar la providència de constrenyiment dictada a nom
dels titulars, corresponents a rebuts i imports perquè és van emetre els
esmentats rebuts quan la baixa de la parda ja era efectiva.
15/03/2007 . Rectificar el Decret de data 22 d’agost de 2006.
15/03/2007. Aprovar la certificació núm. 2 de les obres d’urbanització
de la prolongació del c. dels Boters (Centre de Salut), per import de
119.540,69 euros, IVA inclòs, a favor del contractista adjudicatari LUBASA, S.A.O.
15/03/2007 . Concedir la instal·lació d’una terrassa de 12 m², al c. de València,1 del 14 de març al 14 d’abril.
15/03/2007 . Remetre la liquidació núm. 1, per import de 195’17 euros a
Publicitat Negre CB corresponent a la factura núm. 7001 de data 30-



01-07 de Ferrer Obres i Serveis, S.L., per no haver reposat el panot de
la vorera del c. de València i de l’av. dels Corts Valencianes en retirar
els opis.
15/03/2007. Aprovar la subvenció a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil per a l’exercici de 2007, per import de 66.000 euros.
15/03/2007 . Concedir llicència de funcionament de l’activitat de clínica dental a la mercantil Clínica Dental Dr. Fabregat SL, a la plaça del
Mercat, 4.
15/03/2007 . Concedir llicència de funcionament de l’activitat de bar cafeteria a la mercantil El Faro de Benicarló SL al c . d’Hernan Cortés, 49.
15/03/2007. Declarar la innecessarietat de llicència de segregació sol·
licitada de la finca situada a la partida d’Aiguadoliva.
16/03/2007 . Atorgar a Berclima Maestrat, S.L. llicència urbanística al c.
d’Alcalà de Xivert,74-76.
16/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 46.200,00
euros.
16/03/2007 . Delegar en el regidor tinent d’alcalde, Utiliano Martínez
Sánchez, la celebració del matrimoni el dia 24 de març de 2007.
16/03/2007 . Sol·licitar subvenció a la Conselleria de Cultura, Educació i
Esport per a l’increment de bibliografia per a la Biblioteca.
16/03/2007 . Aprovar amb caràcter provisional relació de persones aspirants admeses i excloses per a proves selectives. És concedix un termini
de deu dies hàbils als persones aspirants per a l’esmena de defectes o
al·legació d’omissions.
16/03/2007 . Desestimar la reclamació patrimonial exp. RP-44/06.
16/03/2007 . Nomenar membre de la Junta de Govern Local el Sr. Román
José Sánchez Mateu.
16/03/2007. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per al dia 21 de març de 2007.
16/03/2007 . Aprovar amb caràcter provisional relació de persones aspirants admeses i excloses per a proves selectives. És concedix un termini
de deu dies hàbils a les persones aspirants per a l’esmena de defectes o
al·legació d’omissions.
16/03/2007 . Nomenar sisè tinent d’alcalde el Sr. Román José Sánchez
Mateu.
16/03/2007 . Atorgar a Comercial Feretal, S.L. llicència urbanística al c.
de Montejurra, 5.
16/03/2007 . Delegar la direcció i gestió dels serveis integrats en l’Àrea
d’Economia i Hisenda al Sr. Román José Sánchez Mateu.
16/03/2007 . Denegar llicència municipal per a la construcció d’una pèrgola en la seua terrassa al passeig Marítim, 114, 4t B.
16/03/2007 . Delegar l’atribució de contractació menor en els contractes
que es realitzen des de l’Àrea d’Economia i Hisenda en el Sr. Román José
Sánchez Mateu.
16/03/2007 . Remetre al Jutjat Social núm. 1 de Castelló l’expedient relatiu a la reclamació de quantitat, així com designar graduat social per a la
defensa dels interessos de l’Ajuntament.
20/03/2007 . Declarar desert el concurs convocat per a adjudicar la
contractació del servei de neteja, vigilància i manteniment de la pista
Barranquet i explotació del bar Club Petanca de Benicarló.
20/03/2007 . Sol·licitar a la Diputació Provincial una subvenció per les
activitats culturals desenvolupades l’any 2007.
20/03/2007 . Aprovar el Plec de càrrec núm. 9/2007, corresponent a
les liquidacions practicades per l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, compreses entre els núm. 2402 i 2558,
pels seus respectius imports i un total de 28.647,29 euros.
20/03/2007 . Estimació parcial de la reclamació patrimonial exp. RP55/06.
20/03/2007 . Rectificar Decret de data 10 d’octubre de 2005.
20/03/2007 . Denegar llicència municipal per a clos d’una finca en partida dels Clotals, polígon 13, parcel·la 24 i 37, pels motius indicats.
20/03/2007. Atorgar llicència urbanística per a l’enderrocament de dos
habitatges amb emplaçament al c. d’Ulldecona, 44 i 46.
20/03/2007 . Atorgar a Arids i Fustes Ankipe S.L. llicència municipal per
a instal·lació de línia aèria de baixa tensió de 15 metres de longitud des
de pal de la companyia fins a pal que s’ha d’instal·lar en la seua propietat
al c. de la Sénia, 1.
20/03/2007 . Convocatòria sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Governació per al 22 de març.
20/03/2007. Atorgar a la mercantil CLEX SCP llicència municipal al c. de
Cristóbal Colón, 22.
20/03/2007 . Atorgar llicència municipal al c. de Vinaròs, 82.
20/03/2007 . Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a la partida del Puig, pol. 3, parcel·la 155.
20/03/2007 . Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen al camí dels Frares, pol. 12.
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20/03/2007 . Denegar llicència municipal per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la partida de Surrach, polígon 6, parcel·la 223
B.
21/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 81.500,01
euros.
21/03/2007 . Acceptar la renúncia efectuada per un treballador d’aquest
Ajuntament amb contracte de treball per obra i servei en la categoria
d’auxiliar administratiu.
21/03/2007. Aprovar la suspensió temporal del subministrament d’aigua
als abonats relacionats per Sorea, SA, la relació adjunta dels quals a la
seua escrit RI núm. 4639/14.03.07 (de l’1 al 847).
21/03/2007. Designar lletrat per a la defensa dels interessos de l’Ajuntament, en relació amb el procediment diligències prèvies núm.
437/2006.
21/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 470,31
euros.
21/03/2007. Denegar la sol·licitud efectuada per Supermercat Consum
d’ampliació de la zona destinada a càrrega i descàrrega de la c. de Joan
XXIII pels motius exposats.
21/03/2007 . Denegar la sol·licitud efectuada per SBM Maestrat d’instal·
lació d’una zona destinada a càrrega i descàrrega enfront del seu comerç del c. de César Cataldo, 5 pels motius exposats.
21/03/2007 . Concedir llicència de funcionament de l’activitat de clínica
dental al c. del Ministre Bayarri, 2.
21/03/2007 . Concedir llicència de funcionament de l’activitat de piscina
municipal coberta a l’Ajuntament de Benicarló en la prolongació d’av.
de Iecla, s/n.
22/03/2007. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa de
Contractació i Patrimoni per al dia 26 de març de 2007.
22/03/2007 . Concedir la instal·lació d’una terrassa de 15 m², a la pl. de
l’Emperador Carles I,3 durant tot l’any.
22/03/2007. Reconèixer les persones que s’hi indiquen els triennis.
22/03/2007. Retornar l’import de 73,31 euros no justificat per l’Ajuntament de la subvenció concedida per la Direcció General de Família, Menor i Adopcions de la Conselleria de Benestar Social, en concepte de
Pla de Mesures d’Inserció Social, de Prestacions Econòmiques Reglades
PMIS-PER, per a l’any 2006.
22/03/2007 . Reconèixer les persones que s’hi indiquen els triennis.
22/03/2007 . Contractar amb Esplai i Events, S.L., el servei per la realització del Torneig Provincial de Futbol 3, els dies 24 i 25 de març de
2007, en la pista annexa exterior del Pavelló Poliesportiu Municipal, per
import de 5.800 euros IVA inclòs. (Trofeu Ciutat de Benicarló)
23/03/2007. Retornar l’import de 1.978,00 euros no justificat per l’Ajuntament de la subvenció concedida per la Direcció General de Família,
Menor i Adopcions de la Conselleria de Benestar Social, en concepte de
gestió de prestacions econòmiques individualitzades d’acolliment familiar (simple o permanent) en família extensa o afí, per a l’any 2006.
23/03/2007 . Rectificar el decret de data 3 de maig de 2005.
23/03/2007. Incoar expedient per a l’aprovació del citat padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2007, regulat en
l’Ordenança I-3.
23/03/2007 . Aprovar el padró fiscal de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica, corresponent a l’exercici 2007, per import total de
1.439.946,62 euros.
23/03/2007. Denegar la petició que efectua la Coordinadora de Penyes
perquè tinga lloc el dia 1 de maig de 2007 un dinar de germanor amb
motiu de la celebració de la II Carrera d’Autos Bojos, a la pl. de la Constitució, per considerar que no és l’emplaçament apropiat per a aquesta
celebració, oferint-los com alternativa l’Ermita de Sant Gregori.
26/03/2007. Tornar l’aval núm. de referència 4938.
26/03/2007. Inscriure l’Associació de Fibromialgia al Llibre Registre Municipal d’Associacions.
26/03/2007. Deixar sense efecte la designació de membres del tribunal
de selecció d’un analista de sistemes, atés que, per motius laborals, no
poden formar part del citat òrgan col·legiat.
26/03/2007 . Donar de baixa en executiva del rebut núm. 7096/06 de
l’impost de vehicles T. M. de 2006 per duplicitat.
26/03/2007 . Convocar sessió plenària ordinària per al dia 29 de març
de 2007.
26/03/2007 . Atorgar llicència municipal a la partida de la Bisbala, polígon 17, parcel·les 3, 22 i 25.
26/03/2007 . Requerir a Stil Vivenda S.L. el pagament dels treballs realitzats per execució subsidiària.
26/03/2007 . Declarar que s’ha presentat memòria tècnica per a l’exercici de l’ activitat d’ampliació planta energia solar fotovoltaica amb emplaçament a la partida de la Sotada, 140.

26/03/2007 . Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat d’oficines tècniques i comercials a l’av. del Papa Lluna a la mercantil Uma
Gestión Integral de Construcción y Promoción CV S.L.
26/03/2007 . Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat de
fàbrica de formigons i morters pastats a la mercantil Hormigones del
Maestrazgo SA.
26/03/2007 . Concedir llicència d’instal·lació d’activitat de clínica dental
al c. del Crist de la Mar, 1.
27/03/2007 . Denegar llicència municipal per a construcció de magatzem agrícola a la partida del Collet, polígon 12, parcel·la 83, pels motius
indicats.
27/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 247.711,04
euros.
27/03/2007 . Donar de baixa la llicència de gual amb efectes del dia 31 de
desembre de 2006 a l’av. de les Corts Valencianes, 35.
27/03/2007. Aprovar la incorporació parcial de romanents de crèdit de
2006.
27/03/2007 . Denegar llicència municipal per a instal·lació de bomba
de reg en partida del Bobalar, polígon 14, parcel·la 450, pels motius indicats.
28/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 386.482,29
euros.
28/03/2007. Desestimar el recurs interposat contra la diligència d’embargament, ja que les seues al·legacions no són motiu d’impugnació de
conformitat amb l’article anteriorment indicat.
28/03/2007 . Aprovar els complements de productivitat dels treballadors de l’Ajuntament de Benicarló per al mes de març de 2007.
28/03/2007 . Desestimar la reclamació patrimonial exp. RP-10/06.
28/03/2007 . Desestimar de la reclamació patrimonial exp. RP-41/06.
29/03/2007. Atorgar a Urbanització Peñisben llicencia urbanística a l’av.
del Papa Luna, 162.
29/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 132.670,74
euros.
29/03/2007. Retornar la garantia definitiva dipositada per a respondre
de les obligacions derivades de la concessió de la llicència per a ocupar
el lloc de bar-restaurant CH-2 (Mar Xica). durant el període del 15 de
juny al 15 de setembre de 2006.
29/03/2007 . Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria a la
pl. de la Constitució durant els dies 24, 25 i 31 de març i els dies 1, 6, 7
i 8 d’abril.
29/03/2007 . Atorgar llicència urbanística en l’av. de Iecla, 29.
29/03/2007 . Aprovar la primera i única pròrroga del contracte subscrit
per a la prestació del servei de vigilància, neteja i coordinació del recinte poliesportiu municipal i explotació del bar-cafeteria, per període
de dos anys, amb efectes des de l’1 de març de 2007 fins al 28 de febrer
de 2009.
29/03/2007 . Nomenar funcionari interí per a ocupar el lloc de treball
d’auxiliar d’informàtica fins que el citat lloc de treball seguisca cobert
per funcionari de carrera.
30/03/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 758.260,53
euros.
30/03/2007 . Concedir instal·lació d’una terrassa de 18 m², a l’av. del Marquès de Benicarló, 43, des del 5 d’abril al 5 de maig.
30/03/2007. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa
d’Urbanisme per al 4 d’abril.
30/03/2007 . Concedir llicència d’entrada de vehicles a través de les voreres en av. de la Llibertat, 51; c. d’Astúries, 9; c. del Puig de la Nau, 18; c.
del Doctor Severo Ochoa, 38.
30/03/2007 . Atorgar llicència municipal en la c. del Doctor Fléming ,
18.
30/03/2007 . Atorgar a Cableuropa S.A.O. llicència urbanística en l’av.
de Méndez Núñez, 47.
30/03/2007 . Atorgar a Cafè Marró S.L. llicència municipal en l’av. de
Mallorca, 79.
30/03/2007 . Atorgar llicència urbanística a la partida del Collet, polígon
22 parcel·la 193CV- 135, p.k. 21,190.
30/03/2007 . Atorgar llicència urbanística al c. de Sant Jaume, 5.
30/03/2007 . Atorgar a llicència urbanística al c. Major, 32.
30/03/2007 . Atorgar llicència urbanística al c. dels Sants Màrtirs, 12.
30/03/2007 . Entendre que l’escrit remès el dia 19 de desembre de 2006,
reg. de sortida núm. 17.627 de 26 de desembre, va ser una informació i
no una resolució.
30/03/2007. Declarar la innecessarietat de llicència de segregació de la
finca situada al c. de la Mare de Déu de Fàtima, 5.

www.ajuntamentdebenicarlo.org
Abril de 2007

11

Vol Ras arriba a Benicarló
amb l’espectacle
Bon Voyage

V

ol Ras, una companyia amb més de 25 anys de trajectòria
fent humor gestual per tot el món, visitarà Benicarló el
proper 28 d’abril amb l’espectacle Bon Voyage, un divertit i
original muntatge que va descobrint el plaer de viatjar a través de
tres companys de feina que treballen en una botiga de barrets.
L’espectacle serà a l’Auditori Municipal a les 22:30 h i tancarà un
mes d’abril absolutament exitós pel que fa al teatre a Benicarló. El
mes de maig, però, també preveu grans alicients. Per una banda,
la companyia La Casa Incierta representarà el dimarts 8 de maig
l’espectacle Pupila de agua, un experiència creada per a xiquets
amb edats d’entre 0 i 3 anys i un màxim de 25 espectadors que
pretén ser, sobretot, un encontre de sensacions. La cita serà al
Centre Cultural del Convent de Sant Francesc a les 10:00, a les
11:00 h i a les 15 :00 h.
D’altra banda, divendres 11 de maig arribarà a Benicarló la reconeguda companyia de teatre de carrer Xarxa Teatre amb l’espectacle
El foc del Mar, dins dels actes programats en el marc de l’encontre
Benicarló entre Cultures. Serà un espectacle extraordinari, visual
i impressionant que es representarà a la plaça de la Constitució a
partir de les 22.30h.

El camp de futbol
municipal compta amb 100
cadires més

L

a remodelació del camp de
futbol municipal ha arribat
també a les cadires. En les
darreres setmanes s’han ampliat les graderies i s’han instal·lat
cent cadires més disponibles
per al públic. Amb aquesta ampliació del nombre de seients i
l’adequació de les banquetes per
a l’equip local i visitant es dóna
per finalitzada la reforma del
camp de futbol municipal, que
va començar fa uns mesos amb
la col·locació de la catifa de gespa artificial.

Amb aquestes cadires es dóna per finalitzada la reforma del camp
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Benicarló es volca amb la
desfilada de moda

V

ora 1.000 persones van assistir el passat
diumenge 15 d’abril a la cinquena edició de
la desfilada de moda organitzada per la Regidoria de Comerç i l’Agència per al Foment d’Iniciatives Comercials (AFIC) de l’Ajuntament de
Benicarló, junt amb la Unió de Comerços.
Una espectacular passarel·la col·locada a l’annex del Pavelló Poliesportiu, amb un recorregut total de 58 metres de llarg, va servir de
suport a la desfilada, on es van presentar les
últimes tendències de moda dels comerços
més actius de Benicarló, lluint les seues peces
professionals de la passarel·la seleccionats
per l’agència de models Art Status.
El muntatge es va completar amb una gran
pantalla on es van visionar en directe els detalls de la desfilada captats per les càmeres
de televisió presents al recinte, i també els logotips de les empreses participants en l’acte.

La mostra de la millor moda dels comerços de
Benicarló va completar-se amb passes dedicats a talles grans i, com a cloenda, una elegant selecció de
vestits de núvia i acompanyant.

Imatge de la desfilada, el passat 15 d’abril

Turisme, oci i cultura,
presents a Madrid

E

l passat dissabte 14 d’abril Benicarló va assistir
a la gala de lliurament dels Primers Premis Nacionals de Turisme que va tindre lloc al Palau
Municipal de Congressos de Madrid. La ciutat estava nominada als premis en la categoria “oci-cultura”,
que incloïa els municipis que més han destacat en la
promoció de l’oci a través de la cultura.
En la primera edició de nivell nacional d’aquests
premis, organitzats pel Canal Temàtic de Turisme,
Benicarló ha representat a la Comunitat Valenciana,
ja que només un municipi d’esta comunitat ha optat
al premi nacional en la categoria oci-cultura, competint amb pobles com Llanes, Granada, La Orotava, Santander, Don Benito, Padrón, Fuenlabrada i
Tortosa, que va resultar finalment la guanyadora.
Fins a Madrid es va desplaçar la regidora de Turisme,
Joaquina Bel, per recollir el guardó i el diploma com
a municipi participant.
El principal motiu per el qual Benicarló ha estat escollit és per la seua amplia oferta cultural que ofe-

reix al llarg de tot l’any, ja que setmana rere setmana
són moltes les activitats de tota mena que es realitzen a la ciutat, culturals, esportives, exposicions, espectacles... convertint així a Benicarló en un referent
cultural de la comarca i de la província de Castelló.

Benicarló estava nominat en la categoria oci-cultura
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Serveis Socials
col·labora amb
l’Associació Valenciana
de Trastorn Bipolar

S

erveis Socials de l’Ajuntament de Benicarló
està facilitant a totes aquelles persones interessades contacte amb l’Associació Valenciana
de Trastorn Bipolar (AVTB). Els trastorns psiquiàtrics,
com és el trastorn bipolar, afecten greument la qualitat de vida de les persones que els pateixen, pertorben la capacitat laboral de les persones afectades i
degraden de forma considerable les activitats de les
esferes familiar, social, de temps lliure, etc. Associacions com l’AVTB), constituïda per malalts, familiars,
amics, afins, col·laboradors i professionals de la salut, integren un equip humà sensible a les dificultats
i patiments que proporciona aquesta malaltia amb
l’objectiu de defensar els seus drets i intentar cobrir
les necessitats de tots els que estan afectats.

D’entre les malalties psiquiàtriques, el trastorn bipolar és la segona en l’escalafó, precedida tan sols per la
depressió. Al desemparament que es produeix quan
una persona desenvolupa aquesta malaltia s’afig el
desconeixement d’allò que li ocorre, la falta d’informació adequada i la necessitat de trobar una solució.
La unió en aquests tipus d’associacions pot aconseguir que la situació de soledat i aïllament es resolga.
Per a més informació:
Associació Valenciana de Transtorn Bipolar
Apartat de correus 9023. 46080 València.
AVTBipolar@avtbipolar.org
http://www.avtbipolar.org
Telèfon directe: 626 731 598 ( dilluns i dimecres de
19 a 20 hores).
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Benicarló recupera
la Basseta
del Bovalar

L

’Ajuntament de Benicarló,
a través de l’empresa concessionària del servei de
neteja, Fomento de Construcciones y Contratas, ha condicionat i millorat el paratge natural
de la Basseta del Bovalar, un
espai emblemàtic de gran valor
ecològic i paisatgístic que ocupa
8,250 metres quadrats. Els treballs han consistit a netejar i adequar els camins i les zones de
descans i a equipar l’espai amb
mobiliari rústic. A més, s’han
etiquetat amb cartells identificatius les espècies vegetals més
destacades i s’han introduït deu
ànecs salvatges procedents del
Delta de l’Ebre per tal de crear
una colònica estable.

Peu de foto

La corporació demana als ciutadans civisme a l’hora d’utilitzar aquest espai

Rècord absolut en la
recollida de vidre

B

enicarló va batre el passat
mes de març el rècord en
la recollida selectiva de
vidre. La instal·lació de contenidors als casals fallers i la col·
laboració dels ciutadans van fer
que es recolliren 45.830 kilos de
vidre, una xifra que representa
més de 1.500 kilos cada dia. Ara,
els contenidors especials que
l’empresa Ecovidrio va començar a instal·lar abans de les Falles, dotats d’un sistema especial
per al buidatge, s’han instal·lat
als restaurants de la ciutat amb
l’objectiu d’augmentar dia a dia
la quantitat de vidre per a reciclar.

Els nous contenidors faciliten el reciclatge
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Agenda Cultural
Exposició del XIV Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura (fins al dia 20). Centre Cultural Convent
de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
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.
MAIG
Dimarts 1
09:00 h
III Jornada de Jocs Esportius CV (fins a les 15:00 h).
Categories benjamí, aleví, infantil, juvenil i cadet. Pistes
d’atletisme. Organitza: Club Atletisme Baix Maestrat.
10:00 h
II Carrera d’Autos Bojos pels carrers de la ciutat (fins
a les 18:00 h). Sortida del c. del Pintor Sorolla i arribada
al pg. de Ferreres Bretó. Organitza: Coordinadora de Penyes.
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.
Organitzen: Corals dels col·legis. Col·labora: Regidoria
de Cultura.
Dimecres 2
15:15 h
Benicarló Educa. Escola de pares i mares (inscripció
tancada). 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.
Dijous 3
15:15 i 19:30 h Benicarló Educa. Escola de pares i mares (inscripció
tancada). 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. Col·labora: Regidoria de Cultura. 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.
19:00 h
Concert amb motiu del XX Aniversari del Conservatori de Música “Mestre Feliu”. Orquestra del Conservatori de Tortosa i Orquestra del Conservatori de
Benicarló. Auditori. Organitza: Conservatori de Música
Mestre Feliu.
20:00 h
Exhibició de Dansa del ventre. Pl. del Emperador Carles
I. Organitza: Assoc Cultural Diabolus.
Diumenge 6
10:00 h
Art al carrer (fins a les 14:00 h). Pl. de Sant Bertomeu.
Organitza: Associació Benicarló Art.
Dimecres 9, Festa de Sant Gregori – Dia d’Europa
08:50 h
Lectura del manifest i Himne d’Europa. Hissada de la
bandera.
09:00 h
Sortida de la romeria cap a l’ermita de Sant Gregori des
de l’església de Sant Bertomeu.
10:30 h
Missa al recinte de l’ermita. Organitza: Assoc. Amics de
Sant Gregori.
14:00 h
Paelles. Organitza: Assoc. Amics de Sant Gregori. Col·
labora: Ajuntament de Benicarló.
Dijous 10
15:15 i 19:30 h Benicarló Educa. Escola de pares i mares (inscripció
tancada). 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.
19:00 h
Inauguració de l’exposició “Humans! Els primers pobladors” (fins al dia 8 de juny) de la Fundació “La Caixa”, a
càrrec del comissari Robert Sala, investigador de la URV.
Centre Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza:
Fundació “La Caixa”, Regidoria de Cultura i Mucbe.
Servei de visites guiades gratuïtes: de dimarts a dissabte,
a les 19:00 h i diumenge a les 12:00h. Visites guiades per
a grups: cal concertar visita telefonant al 964 46 04 48.
Del divendres 11 al diumenge 13:
Benicarló entre cultures, 2007
Divendres 11
23:00 h
Benicarló entre cultures, 2007. Teatre de primavera.

El grup Xarxa Teatre presentarà el seu espectacle El foc
del mar, basat en la música, la tradició i la pirotècnia. Pl.
de la Constitució. Organitza: Regidoria de Cultura.
Dissabte 12
12:00 h
Benicarló entre cultures 2007. Espectacle infantil
de carrer. Pl. de la Constitució. Organitza: Regidoria de
Cultura.
18:30 h
Futbol sala (Divisió d’Honor). Benicarló Onda Urbana
fs i el Fiat Carnicer Torrejón. Pavelló Poliesportiu.
22:30 h
Benicarló entre cultures 2007. Concert. Obrint Pas,
Orxata Sound System i Biano Seleqtah. Annex semicobert del Poliesportiu. Preu: 7€ venda anticipada als
establiments de la cadena Electro Hiper Europa i 10€ en
taquilla. Organitza: Regidoria de Participació Ciutadana i
Oficina de Normalització Lingüística.
Diumenge 13
11:00 h
Benicarló entre cultures 2007. Jocs populars de diferents països. Pl. de la Constitució. Organitza: Regidoria de
Cultura.
13:00 h
Benicarló entre cultures 2007. Mostra gastronòmica
de diferents països. Pl. de la Constitució. Organitza: Regidoria de Cultura.
18:00 h
Benicarló entre cultures, 2007. Concert Viu les músiques del món. Pl. de la Constitució. Organitza: Regidoria
de Cultura.
Dimecres 16
15:15 h
Benicarló Educa. Escola de pares i mares (inscripció
tancada). 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.
Dijous 17
15:15 i 19:30 h Benicarló Educa. Escola de pares i mares (inscripció
tancada). 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 18, dissabte 19 i diumenge 20
19:00 h
VIII Exposició d’Art Infantil de l’alumnat del CEIP
Marqués de Benicarló i del CEIP E. Martínez Ródenas
(de 19:00 a 21:00 h). Saló social de la Caixa Rural. Organitza: Equips d’Infantil del CEIP Marqués de Benicarló i CEIP
E. Martínez Ródenas.
Diumenge 20
12:00 h
Benicarló a pedals. Ruta IV (capelletes) amb bicicleta
pels llocs més emblemàtics de la ciutat. Sortida des de la
pl. de la Constitució. Organitza: Regidoria de Cultura.

22:30 h

Dimecres 30
15:15 h
Benicarló Educa. Escola de pares i mares (inscripció
tancada). 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.
Dijous 31
15:30 h
Festa Fi de curs del CEIP E. Martínez Ródenas. Auditori. Organitza: Associació de Mares i Pares.
15:15 i 19:30 h Benicarló Educa. Escola de pares i mares (inscripció
tancada). 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.
19:30 h
Inauguració del Benicarló en Jazz 2007. II Festival de
Big Bands. Lliurament del premi al guanyador del I Concurs de fotografia Benicarló en Jazz 2006. Actuació
de la Pasqualet Swing Band (jazz amb dolçaina). Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura i Sedajazz. Entrada
gratuïta.
JUNY
Divendres 1
Benicarló en Jazz 2007. II Festival de Big Bands
19:30 h
Concert de la Tejedor Jazz Band. Pl. de Sant Bertomeu.
Organitza: Regidoria de Cultura i Sedajazz. Col·laboren:
Fundació Caixa Benicarló, Cerveza San Miguel i EJR System’s.
22:30 h
Concert de la Benicarló en Jazz Big Band. Pl. dels
Mestres del Temple. Organitza: Regidoria de Cultura i
Sedajazz. Col·laboren: Fundació Caixa Benicarló, Cerveza
San Miguel i EJR System’s.
Dissabte 2
10:00 h

19:30 h

20:00 h

22:30 h
Dimarts 22 i dimecres 23
	Teatre escolar en anglés. Representació de l’obra Aladdin and the wonderful lamp, càrrec de Forum Teatre i
Educació. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.
Dimecres 23
15:15 h
Benicarló Educa. Escola de pares i mares (inscripció
tancada). 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.
Dijous 24
15:15 i 19:30 h Benicarló Educa. Escola de pares i mares (inscripció
tancada). 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 25 de maig al 3 de juny:
Benicarló en Jazz 2007. II Festival de Big Bands.
Divendres 25
19:00 h
Inauguració de l’exposició de fi de curs de la UP
2006/2007 (fins al dia 2 de juny). Mostra de treballs dels
cursos de Dibuix i pintura, Restauració, Ceràmica, Bonsai,
Tall i Confecció entre d’altres. Saló social de la Caixa Rural. Organitza: Universitat Popular. Regidoria de Cultura.
19:30 h
Inauguració de l’exposició de fotografies presentades al
I Concurs de Fotografia Benicarló en Jazz 2006 (fins
al dia 24 de juny) i Lliurament de premis. Centre Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.
Dissabte 26
10:00 h
Benicarló en Jazz 2007. II Festival de Big Bands. Taller de música de jazz (fins a les 14:00 h i de 16:00 a
19:00 h) dirigit per Fco. Angel Blanco “Latino”. Conservatori Mestre Feliu. Organitza: Regidoria de Cultura i
Sedajazz.
16:00 h
Natació. Campionat Provincial Aleví (diumenge 27, a
partir de les 09:30 h). Piscina Municipal. Organitza: Club
Natació Benicarló.
12:00 h i 18:00 h Cercavila anunciador del Benicarló en Jazz 2007.
II Festival de Big Bands, amb la Jove Dixieland Band

l’Alcora.
Benicarló en jazz 2007. Cine de jazz. Projecció de la
pel·lícula Calle 54, de Fernando Trueba. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura. Entrada lliure.

Benicarló en Jazz 2007. II Festival de Big Bands.
Taller de música de jazz (fins a les 14:00 h i de 16:00 a
19:00 h) dirigit per Fco. Angel Blanco “Latino”. Conservatori Mestre Feliu. Organitza: Regidoria de Cultura i
Sedajazz.
Concert de Chema Peñalver Trio + Carmen Nicol.
Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Regidoria de Cultura i
Sedajazz. Col·laboren: Fundació Caixa Benicarló, Cerveza
San Miguel i EJR System’s.
Conferència i demostració “Com ens hem fet humans?
Història de l’evolució humana”. Activitat complementària
a l’exposició “Humans!”. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc. Organitza: Fundació “La Caixa” i Mucbe.
Concert de La Sonora Big Band de Cadis. Pl. Mestres
del Temple. Organitza: Regidoria de Cultura i Sedajazz.
Col·laboren: Fundació Caixa Benicarló, Cerveza San
Miguel i EJR System’s.

Diumenge 3
10:00 h
Art al carrer (fins a les 14:00 h) Pl. de Sant Bertomeu.
Organitza: Associació Benicarló Art.
Benicarló en Jazz 2007. II Festival de Big Bands
10:00 h
Taller de música de jazz (fins a les 12:00 h) dirigit per
Fco. Angel Blanco “Latino”. Conservatori Mestre Feliu.
Organitza: Regidoria de Cultura i Sedajazz.
12:30 h
Concert de la Big Band UJI. Pl. dels Mestres del Temple.
Organitza: Regidoria de Cultura i Sedajazz. Col·laboren:
Fundació Caixa Benicarló, Cerveza San Miguel i EJR System’s.
19:30 h
Concert de la Latino Blanco Band Around Mulligan. Pl.
dels Mestres del Temple. Organitza: Regidoria de Cultura
i Sedajazz. Col·laboren: Fundació Caixa Benicarló, Cerveza San Miguel i EJR System’s.
Cloenda del Festival.
Dissabte 9
19:00 h
Inauguració de l’exposició d’escultures de feltre “Silencis” de Teresa Rosa Aguayo (fins al 19 d’agost). Centre
Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza: Mucbe
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).

www.ajuntamentdebenicarlo.org
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