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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

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

Farmàcies
de guàrdia

juny
dIEs FARmàCIA

1 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

2-3 Maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

4 Francisco Santos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

5 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

6 Ana Maria Badenes 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

7 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

8 Maria Pilar San Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

9-10 Francisco Santos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

11 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

12 Ana Maria Badenes 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

13 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

14 Maria Pilar San Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

15 Amparo Carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

16-17 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

18 Ana Maria Badenes 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

19 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

20 Maria Pilar San Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

21 Amparo Carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

22 Mayte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

23-24 Ana Maria Badenes 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

25 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

26 Maria Pilar San Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

27 Amparo Carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

28 Mayte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

29 Maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

30-1 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

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

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

horari de l’autobús
Benicarló-Polígon industrial ‘El Collet’

PARAdEs ANAdA toRNAdA

Bombers 07:30 | 08:30 | 13:30 | 14:30 13:28 | 14:28 | 19:27 | 20:27

Plaça de la 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 13:23 | 14:25 | 19:23 | 20:23

Passeig marítim (marynton) 07:35 | 08:38 | 13:36 | 14:35 13:21 | 14:23 | 19:20 | 20:22

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

jacinto Benavente (Correus) 07:41 | 08:45 | 13:43 | 14:43 13:13 | 14:14 | 19:15 | 20:14

Carrer d’Alcalà (Isaac Albéniz) 07:43 | 08:47 | 13:45 | 14:45 13:11 | 14:11 | 19:13 | 20:11

Polígon: Agromarvi, Benihort, Frutas Foix 07:52 | 08:54 | 13:51 | 14:54 13:00 | 14:00 | 19:00 | 20:00
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Els locals de la Policia Local 
i la Biblioteca estaran 
llestos aquest mes

A l’espera que s’acabe 
d’instal·lar tot el mobi-
liari, les dependències 

municipals de la Policia Local, 
la Biblioteca Municipal i l’Arxiu 
estan a punt per traslladar-se als 
nous locals situats al carrer del 
Doctor Fléming.
El trasllat de les dependències 
de la Policia Local, que ocupa-
ran vora 500 metres quadraats, 
suposarà una millora important 
en la prestació del servei, que 
fins ara es realitzava al mateix 
Ajuntament, al passeig de Fer-
reres Bretó. Pel que fa a la Bibli-
oteca, la manca d’espai, que era 
un dels principals problemes, se 
solucionarà amb el nou local, 
que  té uns 340 metres quadrats. 
La nova Biblioteca, que s’ano-
menarà Manel Garcia Grau en 
memòria al poeta benicarlando, 
comptarà amb diverses sales de 
lecura (una infantil, una altra 

juvenil i una altra per a adults), 
instal·lacions per als clubs de 
lectura, i equips informàtics per 
a connectar-se a la xarxa.

Finalment, l’arxiu també 
s’ubicarà en aquests locals, entre 
la Biblioteca i les dependències 
de la Policia Local.

L’oNCE dedica 
un cupó a Benicarló

En el sorteig de l’ONCE del passat 24 d’abril, 
Benicarló va ser protagonista. I és que l’ONCE 
va il·lustrar el cupó amb una imatge aèria de la 

ciutat, amb l’església de Sant Bartomeu en el centre. 
En total, els 22.000 distribuïdors oficials van vendre 
cinc milions de cupons a tot Espanya amb la imatge 
de la ciutat. Benicarló, amb 20 afiliats de l’ONCE, és 
el municipi amb un dels índexs de venda de cupons 
més alt de la província. L’Ajuntament de Benicarló va 
agrair la iniciativa als representants de l’ONCE que 
es van desplaçar fins a la ciutat i va lloar les tasques 
d’integració social que realitza l’organització. Representants de l’oNCE es van desplaçar a Benicarló

Interior de les noves dependències de la Policia Local
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Les aules prefabricades del 
Ródenas, a punt d’arribar

L’Ajuntament de Benicarló ja ha enlles-
tit les obres als terrenys de l’avingu-
da de Iecla i ara només falta que la 

Conselleria d’Educació instal·le les aules 
prefabricades que permetran començar les 
obres de reforma del CEIP Martínez Róde-
nas. Durant aproximadament dos mesos 
s’han dut a terme les obres d’adequació 
dels terrenys, que han consistit a preparar 
el sanejament, el subministrament d’aigua, 
la llum i les telecomunicacions. A més, 
s’han adequat els terrenys per a l’asfaltat, 
que ha anat a càrrec de la Conselleria. 
El recinte, que quedarà tancat per tal de 
garantir la seguretat dels escolars, ocuparà 
una superfície de 5.658 m2. Les obres han 
costat 183.514,23 euros.

medi Ambient 
presenta les conclusions 
del mapa acústic

El trànsit i les indústries són els principals res-
ponsables de l’excés de soroll que suporta 
Benicarló. Aquesta és la conclusió de l’estudi 

encarregat per la Regidoria de Medi Ambient que ha 
examinat durant mesos els nivells de contaminació 
acústica de la ciutat i que destaca com a principals 
fonts de soroll les vies d’accés al nucli urbà i els vol-
tants de l’AP-7 i la N-340. En segon lloc, l’estudi asse-
nyala com a font de contaminació acústica el soroll 
procedent de les activitats industrials i del Polígon 
Industrial del Collet. 
Segons l’estudi, els carrers més sorollosos són Ja-
cinto Benavente, passeig Marítim, avinguda Maga-
llanes, Febrer Soriano, Méndez Núñez, Constitució 
i Pius XII. 
Com a mesures correctores, la Regidoria de Medi 
Ambient apunta una circumvalació que limite el 
trànsit al centre de la ciutat, un major control sobre 
el soroll dels cotxes i la implantació de majors limi-
tacions de velocitat.

Els terrenys ja s’han asfaltat
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saps que...?
Sabeu que és un opi? Un opi és un element de de mobiliari urbà consistent en una 
caixa de llum col·locada verticalment sobre un peu, que habitualment exhibeix car-
tells publicitaris. El poble, de fet, està ple d’opis. La paraula opi és una sigla que ha 
esdevingut mot i que ve del sintagma objecte publicitari il·luminat.

L’Ajuntament aposta 
per les noves tecnologies 
de cara a les eleccions

Una vegada més, l’Ajunta-
ment de Benicarló facili-
tarà la participació dels 

ciutadans en les eleccions del 
27 de maig a través de les noves 
tecnologies. Des d’ara mateix, 
els votants ja poden consultar 
a través de la pàgina web (www.
ajuntamentdebenicarlo.org) el 
col·legi electoral al qual poden 
anar a votar. Només cal accedir 
a la secció “Eleccions” i posar el 
DNI i la data de naixement.
La web també oferirà durant 

la nit electoral els resultats en 
temps real, tant de les eleccions 
municipals com de les autonò-
miques. Un programa informàtic  
instal·lat per a l’ocasió permet, a 
més, fer una simulació de resul-
tats amb totes les variants pos-
sibles.
Enguany, com a novetat, els ser-
veis informàtics de l’Ajuntament 
han desenvolupat una aplicació 
informàtica pionera que ha per-
mès designar els membres de 
les 29 taules electorals i 9 càr-

recs per taula (261 persones en 
total) en qüestió de segons.

sorteig de les taules durant el Ple

El valencià es promociona 
a través de la televisió

L’Oficina Municipal de Nor-
malització Lingüística apos-
ta fort per la promoció del 

valencià i recentment ha posat 
en marxa una campanya de di-
vulgació a través de la televisió. 

Es tracta de la sèrie Tenim parau-
la, una producció audiovisual de 
divulgació formada per 120 capí-
tols d’entre 90 i 120 segons que 
pretén promocionar el valencià 
d’una manera amena i divertida, 
resolent dubtes lingüístics, acla-
rint conceptes, corregint errors 
freqüents, explicant normes gra-

maticals i difonent curiositats. 

Les emissions es fan de dilluns a 

divendres a les 15:30 h i les 21:30 

h a través de Castelló Nord Te-

levisió. L’emissió d’aquesta sèrie 

ha estat possible gràcies a l’ad-

quisició dels drets a la cadena 

Infovalència Televisió. 
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El projecte ‘Benicarló, 
ciutat del moble’ 
impulsarà la modernització 
de les empreses

El Ministeri d’Indústria in-

vertirà 614.000 euros en 

un projecte per a la incor-

poració de les noves tecnologi-

es a les empreses del moble de 
Benicarló i la comarca. El projec-
te, que s’anomena Benicarló, ciu-
tat del moble, és una aposta per 
adaptar les empreses del moble 
als nous temps i per incrementar 
la presència del sector arreu del 
món. Concretament, el projecte 
inclou el desenvolupament d’un 
portal comú per a la indústria del 
moble amb programes que per-
metran els consumidors triar els 
mobles des de la xarxa. A més, 
també s’inclouran programes de 
formació de treballadors qualifi-
cats i una major col·laboració de 
l’Ajuntament en la promoció i el 

desenvolupament industrial de 
la ciutat. L’IES Joan Coromines 
també col·laborarà en l’apartat 
dedicat a formació amb la crea-
ció de diversos mòduls. 
El Ministeri ha escollit Beni-
carló per ser el principal nucli 
d’empreses del moble de la zona 
i perquè concentra la major part 
de les 690 empreses de mobles 
que funcionen a la província 
de Castelló. En aquest projecte 
participaran, a més del Minis-
teri i l’Ajuntament, Bancaixa i 
l’Associació d’Empresaris del 
Baix Maestrat.

Presentació del projecte a l’Ajuntament

El Pont del Barranquet 
s’obrirà aquest mes

Després de gairebé quatre anys de treballs, les 
obres del pont de la Rambla d’Alcalà comen-
cen a veure el final. Tot i que les màquines 

encara tardaran uns mesos en acabar la faena, el 
pont es podrà obrir al trànsit rodat en només uns 
dies, després de fer la prova de càrrega i de tirar la 

capa d’asfalt. Aquestes importants obres de millora 
del pont i el projecte de canalització de la Rambla, 
que estarà enllestit el 2010, contribuiran a millorar 
sensiblement l’entorn del Barranquet i reduiran els 
problemes de la zona causats per les inundacions i 
les avingudes d’aigua.

L’alcalde de Benicarló amb el president de la diputació un moment de la visita d’obres
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Informació 
municipal

ACtA dE LA sEssIÓ PLENàRIA oRdINàRIA 
Núm. 7/2007 quE vA tENIR LLoC EL dIA 26 
d’ABRIL
Punt 1r.  Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraor-

dinària núm. 5/2007, de 13 de març.
 Aprovat per unanimitat.
Punt 2n.  Dictamen a la proposta d’aprovació del conveni 

urbanístic de normalització i autorització provisi-
onal d’ús d’edificacions sense llicència municipal 
en sòl urbanitzable no programat, subscrit amb 
José Burguillo Muñoz i Ángela Lozano Rubio.

 Aprovat amb el vot favorable d’onze regidors 
(PSPV i Bloc) i nou abstencions (PP).

Punt 3r.  Dictamen a la proposta relativa a la secció de la 
travessera de la CN-340.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 4t.  Dictamen a l’aprovació inicial del reglament intern 

del Consell de Necessitats Socials dels Processos 
Participatius.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 5é.  (Prèvia declaració d’urgència). Iniciar la acción de 

recuperación de la posesión administrativa del ca-
mino existente a lo largo de todo el lindero sur de 
las fincas registrales números 11.453-11.455-9.177-
18.453 y 11.454 y la restitución de todo su trazado 
al uso público.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 6é.  (Prèvia declaració d’urgència). Modificar l’art. 4è i 

la Disposició Final de l’Ordenança Núm. T-13: Taxa 
per l’estacionament de vehicles de tracció mecà-
nica en les vies pùbliques municipals de perma-
nència limitada.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 7é.  (Prèvia declaració d’urgència). Modificar l’Or-

denança P-3, reguladora del Preu Públic per la 
prestació del Servici de Piscina municipal i instal-
lacions complementèries.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 8é.  (Prèvia declaració d’urgència). Aprovar la baixa 

dels valors retornats a Tresoreria, per un import 
total de 30.900,00 euros (3.090 entrades), pre-
nent com a preu 10,00 euros.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 9é.  (Prèvia declaració d’urgència). Aprovar la incor-

poració a l’exercici 2007 dels tiquets sobrants per 
l’import total de 2.126,00 euros.

 Aprovat per unanimitat
Punt 10é.  (Prèvia declaració d’urgència). Assumir les pro-

postes de l’equip d’atenció primària del Centre 
de Salut sobre el nou Centre de Salut projectat a 
Benicarló.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 11è.  Dació de compte de decrets i resolucions d’alcal-

dia i tinències d’alcaldia delegades des del 16 de 
març de 2007 al 15 d’abril de 2007.

Punt 12è.  Dació de compte de sentències de diversos ordres 
jurisdiccionals.

Punt 13é.  Precs i preguntes.

dECREts ABRIL 2007.
02/04/07. Contractar amb Viatges Equus SA per import de 
3.542,00 euros.
03/04/07. Designar els membres que composen el jurat del 
Concurs de Contes Carmen Segura.
03/04/07 . Declarar una treballadora de l’Ajuntament en la 
situació administrativa de servei actiu, amb efectes del dia 25 
d’abril de 2007 adscrivint-la al lloc de treball de coordinador 
arxiu i biblioteca C.
03/04/07. Aprovar una modificació de crèdit mitjançant ge-
neració per import de 4.648,50 euros, amb motiu de la De-
mostració Gastronòmica de la Carxofa.
03/04/07. Aprovar una modificació de crèdit mitjançant 
transferència per import de 474,05 euros, amb motiu de l’ad-
quisició d’una màquina bufadora per al camp de futbol.
03/04/07. Convocar sessió ordinària de la Comissió Informa-
tiva de Governació per al 5 d’abril de 2007.
04/04/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
34.889,66 euros.
04/04/07. Declarar vàlida la licitació i, en conseqüència, adju-
dicar el contracte per a la prestació del servei d’impressió del 
Butlletí d’Informació Municipal de Benicarló a la mercantil 4 
COLORS COOP. VALENCIANA, per import de 13.166,40 euros 
anuals, IVA. inclòs, de conformitat amb l’oferta presentada i 
amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques que regeixen la pre-
sent contractació, aprovats mitjançant el Decret del tinent 
d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació de data 1 de febrer 
de 2007.
04/04/07. Autoritzar a l’Associació Musical “Ciutat de 
Benicarló” la utilització de l’Auditori Municipal.
04/04/07. Aprovar una modificació de crèdit mitjançant una 
transferència per import de 5.824,00 euros, amb motiu de pu-
blicitat del MUCBE.
04/04/07. Estimació de la reclamació patrimonial exp. RP-
03/07.
04/04/07. Aprovar la baixa dels rebuts anteriorment relacio-
nats per import total de 664,25 euros. Liquidar als citats con-
tribuents el primer trimestre de 2007 de la taxa per recollida 
d’escombraries de conformitat amb el que establix  l’Orde-
nança fiscal en vigor.
04/04/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació 
per als habitatges situats al pg. de Febrer i Soriano, 54.
04/04/07 . Aprovar la revisió de preus sol·licitada en relació 
amb el contracte subscrit amb aquesta corporació en data 28 
de febrer de 2005 referent a la prestació del servei de vigilàn-
cia, neteja, manteniment i coordinació del recinte poliespor-
tiu municipal i explotació del bar cafeteria de Benicarló, de 
manera que queda fixat el nou preu per al període comprès 
des de l’1 de març de 2006 fins al 28 de febrer de 2007 en la 
quantitat total anual de 29.176,00 euros, IVA inclòs.
04/04/07 .Estimar parcialment la reclamació patrimonial exp. 
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RP-47/06.
04/04/07 . Atorgar llicència municipal d’instal·lació de bomba 
de reg a la partida del Puig, polígon 4, parcel·la 47.
04/04/07. Relació de locals per a actes de campanya electo-
ral, emplaçament de publicitat electoral.
04/04/07 . Atorgar llicència municipal per a les obres de 
construcció d’una nau d’ús agrícola situada a la partida del 
Puig, polígon 4, parcel·la 20.
05/04/07. Atorgar llicència municipal d’instal·lació de línia aè-
ria de baixa tensió de 180 metres i 4 suports a la partida del 
Puig, polígon 4, parcel·la 47.
05/04/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
3.542,00 euros.
05/04/07 . Aprovar la revisió de preus sol·licitada en relació 
amb el contracte subscrit amb aquesta corporació en data 21 
d’octubre de 2005, referent a la prestació del servei de Ludo-
teca a Benicarló, de manera que  quedant fixat el nou preu 
per al període comprès des del 21 d’octubre de 2006 fins al 
20 d’octubre de 2007 en la quantitat total anual de 19.724,78 
euros, IVA inclòs.
05/04/07 . Contractar amb Espectacles Maestrat SL el servei 
d’arrendament de carpa de 500 m2 per a la celebració de la 
Fira d’Abril per import de 4.793,12 euros IVA inclòs.
05/04/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant trans-
ferència per import de 1.500,00 euros amb motiu de l’arren-
dament d’una màquina copiadora de plànols.
05/04/07. Estimació de la reclamació patrimonial exp. RP-
17/04.
05/04/07  . Contractar amb Obremo SL el servei de tancat 
perimetral dels pistes d’atletisme, per import de 8.584,60 eu-
ros IVA inclòs.
05/04/07. Estimació parcial de la reclamació patrimonial exp. 
RP-43/06.
05/04/07. Contractar amb L’estanquer 2002 SL l’adquisició 
d’una màquina bufadora per a la neteja dels grades del camp 
de futbol municipal, per import de 474,05 euros IVA inclòs.
05/04/07. Contractar el subministrament de catàlegs per al 
Museu amb l’entitat 4 Colors Coorperativa Valenciana.
05/04/07 . Autoritzar l’autoescula Vicent, Raquel, Tania, Eloy, 
SL a les pràctiques d’autoescola sol·licitades per les vies de la 
població i en les condicions assenyalades.
05/04/07 . Declarar la baixa d’activitat al c. dels Alemanys, 3 
baixos. 
05/04/07. Declarar la baixa d’activitat de peixateria al c. de 
Sant Francesc, 18.
05/04/07 . Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de 
biblioteca i arxiu municipal a l’Ajuntament de Benicarló en el 
local situat al c. del Doctor Fleming, 18 baixos.
05/04/07 . Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de de-
pendències policia municipal a l’Ajuntament de Benicarló al c. 
del Doctor Coll, 5 baixos.
05/04/07 . Concedir llicència sol·licitada de canvi de titulari-
tat d’activitat.
05/04/07. Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat 
de restaurant-brasería a la CN-340 PK 133 a la mercantil Bra-
seria Racó SLU.
05/04/07 . Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat 
de bar cafeteria a l’av. de la Llibertat.
10/04/07 . Estimar parcialment la reclamació patrimonial exp. 
RP-20/03.
10/04/07 . Declarant que s’ha presentat en data 5.10.2006 a 
l’Ajuntament de Benicarló Projecte tècnic per a l’exercici de 

l’activitat de botiga d’articles de puericultura al c. d’Hernan 
Cortes, 27.
10/04/07 . Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2002/32 
iniciat a instància de la mercantil MADERAIMPEX SL per al 
desenvolupament de l’activitat d’oficina per a la distribució i 
importació de fusta en un local situat a la Partida de les So-
lades, 462.
11/04/07 . Adjudicar la parada núm. 102 del mercat de venda 
no sedentària a la zona de l’av. de València i al c. del Dr. Flé-
ming (mercat del Dimecres). Declarar vacant la parada núm. 
60.
11/04/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal per a 
assajos i realització d’un concert gratuït.
11/04/07 . Contractar un auxiliar administratiu assimilat al 
grup D de titulació, eventual per circumstàncies de la pro-
ducció.
11/04/07. Contractar el servei proposat per l’Àrea de Medi 
Ambient amb l’empresa Ceratonia SL per al servei de tritura i 
recollida de restes vegetals per import d’11.982,34 euros.
11/04/07. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als 
habitatges situats al c. del Pou, 11.
11/04/07 . Autoritzar a la presidenta de la Casa Andalusia per-
què puguen instal·lar una carpa en la pl. de Sant Bertomeu de 
l’11 al 16 d’abril per a celebrar la Fira d’Abril.
11/04/07. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als 
habitatges situats al c. del Pou, 11.
11/04/07. Atorgar a Cableuropa, S.A.O llicència urbanística 
per a l’ampliació del node secundari BE1C amb emplaçament 
en la c. de Sant Francesc, 108.
11/04/07. Atorgar a Cableuropa, S.A.O llicència urbanística 
per a l’ampliació del node secundari BE1A amb emplaçament 
a l’av. de Méndez Núñez, 107.
11/04/07. Atorgar a Cableuropa, S.A.O llicència urbanística 
per a ampliació del node secundari BE1B amb emplaçament 
al pg. Marítim, 5b i 5c.
11/04/07. Atorgar llicència urbanística a l’av. del Marquès de 
Benicarló, 19 1r 1 ª.
11/04/07. Atorgar a Inmobilisria Orolar llicencia urbanística a 
l’av. del Marquès de Benicarló , 33.
11/04/07. Delegar en la regidora Ana Mª Febrer Senar la cele-
bració de matrimoni.
11/04/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Sant Sebastià, 
30.
11/04/07. Atorgar a Telefònica d’Espanya, S.A.O. llicència urba-
nística per a la instal·lació d’una riosta amb emplaçament al c. 
de Peníscola (al costat de l’institut de formació professional).
11/04/07. Atorgar llicència urbanística al c. del Grau, 12 bai-
xos.
11/04/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Ferreres Bretó, 
21 -12é 1ª.
11/04/07. Atorgar llicència urbanística en la pl. del Mercat, 3-
1r.
11/04/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Cabanes, 14.
11/04/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Joan XXIII, 3 -3r.
11/04/07. Atorgar llicència municipal a la partida de les Cova-
telles, polígon 18, parcel·la 39.
11/04/07. Atorgar llicència municipal a partida del Puig, polí-
gon 3, parcel·la 234.
12/04/07. Atorgar llicència municipal al c. de Santa Càndida, 
núm. 25.
12/04/07. Traure el complement de productivitat que havia 
sigut assignat a un funcionari atés que els funcions pel qual 
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se li havia assignat han estat encomanades a un altre funci-
onari per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 24 de gener 
de 2007. 
12/04/07. Delegar l’exercici de les funcions d’Ajuntament en 
el segon tinent d’alcalde, des del dia 13 al 16 d’abril de 2007 
(ambdós inclusivament).
13/04/07. Aprovar l’expedient de contractació núm. 9/2007 
i els plecs de clàusules administratives particulars i de pres-
cripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjan-
çant procediment negociat sense publicitat del subministra-
ment d’uniformitat d’hivern i estiu per a la Policia local de 
Benicarló.
13/04/07. Declarar un agent de la Policia local d’aquesta 
corporació en situació administrativa de serveis especials, 
d’acord amb el qual disposen els articles 29 de la Llei 30/1982, 
de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pú-
blica i 41.1 del Decret de 24 d’octubre de 1995, del Consell de 
La Generalitat, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de la 
Funció Pública Valenciana.
13/04/07. Tornar els avals núm. de referència 4.826 i4.827 
constituïts per Sanjo Servicios Castelló, S.L.
16/04/07. Aprovar la certificació núm. 3 de les obres d’urbanit-
zació de la prolongació del c. de Boters (Centre de Salut), per 
import de 96.282,77 euros, IVA inclòs, a favor del contractista 
adjudicatari LUBASA, S.A.O.
17/04/07. Aprovar la certificació núm. 2 de les obres del Pla 
d’accessibilitat de la zona nord de Benicarló, per import de 
23.306,20 euros, IVA inclòs, a favor del contractista adjudica-
tari Juan José Sánchez López, SA (JUJOSA).
17/04/07. Reconèixer els serveis previs prestats a una funcio-
nària de carrera d’aquesta corporació enquadrada a l’escala 
d’administració especial.
17/04/07. Concedir llicència de segregació per a segregar una 
porció de 200,00 m2 de la finca situada al c. de Toledo, 30    
d’una superfície de 1054, 67 m2, restant una porció de 854,67 
m2.
17/04/07. Atorgar a Meritur 2002 S.L. llicència urbanística al 
c. de Sant Francesc, 56 i pl. de les Toques, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 
17, 18 i 19.
18/04/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
221.578,85 euros.
18/04/07. Aprovar la certificació núm. 9 de les obres d’urba-
nització per al desenvolupament de la UE Corts Valencianes 
II de Benicarló, per import de 187,124,52 euros, IVA inclòs, a 
favor del contractista adjudicatari LUIS BATALLA, S.A.O.
18/04/07. Rectificar la resolució del tinent d’alcalde delegat 
de Recursos Humans, del dia 25 de gener de 2007, per la qual 
es concedeixen uneixes gratificacions a diversos treballadors 
del Conservatori de Música “Mestre Feliu”.
18/04/07. Reconèixer una treballadora de l’Ajuntament el 
temps dels serveis prestats per un total d’un trienni, en el 
grup B, amb efectes des del dia 4 de novembre de 2005.
18/04/07. Reconèixer a un treballador d’aquest Ajuntament, 
amb la categoria d’oficial de la Brigada, el temps de serveis 
prestats en l’Ajuntament de Benicarló, per un total d’un tri-
enni, en el grup D, amb efectes dónes del dia 2 de novembre 
de 2006.
18/04/07. Assignar a un funcionari de l’Ajuntament una grati-
ficació corresponent a la diferència retributiva dels 48 dies en 
què va fer funcions d’auxiliar administratiu.
18/04/07. Autoritzar a Esquerra Republicana del País Valencià 
a dur terme la sol·licitud efectuada.

19/04/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
25.166,97 euros.
19/04/07 . Convocar la sessió ordinària de la Comissió Infor-
mativa de Contractació i Patrimoni per al dia 23 d’abril de 
2007.
19/04/07. Contractar la representació de l’obra La llegenda de 
Sant Jordi.
19/04/07. Ordenar als agents del cos de la Policia Local que 
es relacionen i els que siguen cridats pel intendent cap de la 
Policia Local presten serveis durant el dia 19 d’abril de 2007, 
torn de nit.
19/04/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
66.322,92 euros.
19/04/07 . Decretar la baixa de l’activitat de comerç al detall 
de peces de vestir al c. d’Hernán Cortés, 30. 
19/04/07. Decretar la baixa d’activitat de serveis immobiliaris 
al c. de Ferreres Bretó, 34. 
19/04/07. Decretar la baixa d’activitat d’exposició i embena de 
vehicles al c. de Mallorca, 77. 
19/04/07 . Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat 
de comerç al detall de tota classe d’articles a la pl. de Sant 
Bartomeu, 16.
19/04/07. Decretar la baixar d’activitat d’ensenyament d’infor-
màtica al c. de València, 25. 
19/04/07. Decretar la baixa d’activitat de venda al detall d’ar-
ticles d’informàtica al c. de València, 25. 
19/04/07. Atorgar a Cableuropa, S.A.O llicència urbanística 
per a l’ampliació del node secundari BE1a, amb emplaçament 
a la pl. dels Mestres del Temple.
19/04/07. Atorgar a Cableuropa, S.A.O llicència urbanística 
per a l’ampliació del node secundari BE1I amb emplaçament 
a l’av. del Papa Lluna, 5.
20/04/07. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipo-
sitada per la mercantil LUBASA, S.A.O., per import d’11.942,72 
euros, per a respondre de les obligacions derivades del con-
tracte subscrit en data 13 de setembre de 2005, referent a les 
obres de reurbanització del c. del Crist de la Mar.
20/04/07. Crear una borsa de treball de professors de l’espe-
cialitat de Cant del Conservatori de Música “Mestre Feliu”, 
d’acord amb l’acta de constitució de la Comissió de Gestió i 
Valoració de Mèrits.
20/04/07. Aprovar la facturació presentada per Sorea corres-
ponent al primer trimestre de 2007 i es fixa el període de co-
brament del 7 de maig al 7 de juny de 2007.
20/04/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Santa Magda-
lena, 25.
20/04/07. Convocar sessió extraordinària de la Comissió In-
formativa d’Economia i Hisenda per al dia 24 d’abril de 2007.
20/04/07. Concedir llicència per a la instal·lació provisional de 
l’activitat de compra venda de vehicles usats a l’av. de Maga-
llanes, 104 a la mercantil Autos RicmanSL amb les condicions 
imposades.
20/04/07 . Declarar que s’ha presentat en data 29.12.2006 a 
l’Ajuntament de Benicarló un projecte tècnic, per a l’exerci-
ci de l’ activitat de centre de naturopatia al c. de l’Organista 
Coscollano, 8.
20/04/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2002/89 
A. de C. per al desenvolupament de l’activitat de taller de re-
paració de vehicles automòbils, branques mecànica i electri-
citat a la partida del Collet, polígon 12, parcel·la 177.
20/04/07 . Atorgar llicència urbanística al c. de César Ca-
taldo, 116.
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23/04/07. Aprovar la certificació núm. 1 de les obres d’amplia-
ció del Club de la Tercera Edat, per import de 59.099,82 euros, 
IVA inclòs, a favor del contractista adjudicatari Construccio-
nes Benivin, S.L.
23/04/07 . Autoritzar a Cafes Bo, S.L., la instal·lació d’una ter-
rassa de 24 m², a l’av. de Joan Carles I, 2, durant tot l’any.
23/04/07. Retornar l’aval dipositat en data 29 de desembre 
de 2003 per la mercantil Meritur 2002 SL, en concepte de 
garantia per a respondre de les obligacions del desenvolupa-
ment urbanístic del PAI de la UA-16 davant l’Ajuntament de 
Benicarló, per un import de 20.067,57 euros.
23/04/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres que 
es realitzen al camí dels Frares, pol. 12.
24/04/07. Atorgar a Uma Gestió Integral de Promoció 
Cvuno S.L. llicència urbanística per a la construcció de 23 
habitatges unifamiliars adossats i garatges a la part. de les 
Solades núm. 812 (parcel·la núm. 2 del projecte de reparcel-
lació de la UA 4).
24/04/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
513.347,01 euros.
24/04/07. Sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló la 
delegació a favor de l’Ajuntament de Benicarló de l’exercici de 
la facultat de contractar l’obra reurbanització del c. del Crist 
de la Mar, fase 3ª entre el c. de Sant Elm i l’av. del Marqués 
de Benicarló, amb un pressupost de 552.384,85 euros, IVA 
inclòs, del qual 483.384,85 euros, IVA inclòs corresponen a 
l’aportació de l’Ajuntament i 69.000,00 euros, IVA inclòs cor-
responen a l’aportació de la Diputació Provincial de Castelló. 
La citada obra en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres 
i Serveis de competència Municipal i Carreteres per a l’any 
2007 amb el núm. 40.
24/04/07. Aprovar la llista definitiva dels persones aspirants 
admeses i excloses a la convocatòria per a cobrir en propietat 
vuit plaus d’agent de la Policia Local, composició del Tribunal 
de valoració i lloc i data de la primera prova.
24/04/07. Anul·lar la providència de constrenyiment dictada a 
nom dels titulars, corresponents als següents rebuts i imports 
perquè és van emetre els esmentats rebuts quan la baixa de 
la parada ja era efectiva.
24/04/07. Aprovar la cancel·lació i obertura de comptes cor-
rents.
24/04/07. Aprovar la lista definitiva de persones aspirants ad-
meses i excloses per a la provisió en propietat de dues places 
d’oficial de la Policia Local, composició del Tribunal de valora-
ció i lloc i data de la primera prova.
24/04/07 . Atorgar a Construcciones J. Borrás, S.L. llicència 
urbanística per a la instal·lació d’una grua torre al c. d’Alcalà 
de Xivert, 45. 
24/04/07. Aprovar la lista definitiva de persones aspirants ad-
meses i excloses a les proves selectives per a la provisió en 
propietat d’una plaça d’inspector de la Policia Local, composi-
ció del Tribunal de valoració i lloc i data de primera prova.
24/04/07. Acceptar la renúncia efectuada per un agent de la 
Policia Local d’aquest Ajuntament, amb efectes de la data de 
30 d’abril de 2007.
25/04/07. Atorgar llicència municipal al c. de Cristobal Co-
lon, 6.
25/04/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
380.565,34 euros.
25/04/07 . Aprovar les certificacions núm. 4 i núm. 5 de les 
obres de millora del clavegueram de l’av. del Marquès de 
Benicarló, per import de 23.849,55 euros i 42.765,22 euros, 

respectivament, IVA inclòs, a favor del contractista adjudica-
tari Hermanos Ventura, S.L.
25/04/07. Aprovar el complement de productivitat dels tre-
balladors de l’Ajuntament de Benicarló, per al mes d’abril 
de 2007.
25/04/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
55.082,09 euros.
25/04/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
40.000,00 euros.
25/04/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
3.000,00 euros.
25/04/07. Contractar amb l’empresa 4 Colors, CV la confecció 
de les paperetes a utilitzar en les eleccions locals convocades 
per al 27 de maig de 2007, pel preu assenyalat.
26/04/07. Atorgar llicència urbanística al c. de València, 6.
26/04/07. Autoritzar a l’Associació Diabolus la utilització de 
l’Auditori Municipal.
26/04/07. Incloure el modificat del projecte bàsic per a la 
construcció d’edifici al pg. Marítim, 70.
26/04/07. Autoritzar la devolució de l’aval dipositat en data 3 
de març de 2005 per import de 3.211,25 euros.
26/04/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de 
bar restaurant a la mercantil Suyuhua S.L. al c. del Port, 10.
26/04/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de 
comerç menor de plantes i jardineria a la mercantil floristeria-
jardineria La Orquídea SL al pg. de Febrer Soriano, 74.
26/04/07. Concedir la baixa d’activitat de fusteria a l’av. del 
Marquès de Benicarló, s/n. 
26/04/07 . Concedir llicència de funcionament de l’activitat 
de pizzeria-restaurant al c. de Sant Elm, 15. 
26/04/07. Donar per incomplida l’ordre notificada de suspen-
sió de les obres que realitza a la part. del Riu, pol. 8, parcel·la 
102 (ctra. N-340, km. 1045) i imposar a l’interessat una multa 
de 601 euros.
27/04/07. Atorgar llicència municipal a la partida d’Aiguadoli-
va, polígon 6, parcel·les 149 i 154.
27/04/07. Subscriure conveni de col·laboració entre l’Ajunta-
ment de Benicarló i l’empresa nacional Mercasa per a l’ela-
boració amb una despesa municipal de 46.400 euros IVA 
inclòs, d’un dictamen de proposta de remodelació del Mercat 
Central.
27/04/07. Contractar una professora del Conservatori de Mú-
sica “Mestre Feliu”.
27/04/07. Contractar amb Connecta’t, el subministrament de 
material informàtic i connexió de punts de rack per a les no-
ves dependències de la Policia Municipal, per un import total 
de 2.243,44 euros, IVA inclòs.
27/04/07. . Convocar la sessió ordinària de la Comissió Infor-
mativa d’Urbanisme el dia 2 de maig de 2007.
27/04/07. Contractar amb Paper Office S.L., el subministra-
ment de consumibles per als equips informàtics i els impres-
sores de diverses dependències de l’Ajuntament de Benicarló, 
per un import total de 3.680,68 euros, IVA inclòs.
27/04/07 . Atorgar llicència urbanística per a clos de solar 
amb paret de mesures 2,20 metres d’alt i lluït en una cara, en 
un solar de 4 x 13 metres al c. del Comerç, cantonada amb el 
c. de Sant Elm.
27/04/07. Desestimar el recurs d’alçada presentat d’acord 
amb els motius que es determinen al citat informe del Tribu-
nal qualificador.
27/04/07. Rectificar la resolució del tinent d’alcalde delegat 
de Recursos Humans, del dia 11 de juliol 2006.
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`El método grönholm´ 
es podrà veure a Benicarló 
el 29 de juny

Després d’una trajectòria 
sense precedents en el 
món del teatre, l’espec-

tacle El método Grönholm, en la 

seua versió en castellà, arribarà 
a Benicarló el proper 29 de juny. 
L’obra es representarà a l’Audi-
tori a partir de les 22.30 i la Re-
gidoria de Cultura, en previsió 
a la demanda d’entrades, obrirà 
un període de venda anticipada 
que començarà l’11 de juny. Les 
entrades es podran adquirir per 
10 euros a l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament.

El método Grönholm és un 
muntatge que parla de la cruel-
tat en les relacions laborals i que 
agafa com a excusa la selecció 
de personal per a una empresa. 
Els quatre protagonistes són 
grans coneguts del públic: Carlos 
Hipólito, María Pujalte, Jorge Ro-
elas i Eleazar Ortiz. Amb aquest 
èxit, Benicarló posarà el punt i 
final a la temporada teatral.

Creu Roja tornarà a vigilar 
les platges aquest estiu

Creu Roja Espanyola es tor-
narà a fer càrrec aquest 
estiu del servei de salva-

ment i socorrisme de les platges 
de Benicarló, després d’haver re-
sultat la guanyadora del concurs 
que ha adjudicat aquest servei 
juntament amb la cobertura me-
dicoquirúrgica durant la celebra-
ció de la festa dels Bous a la mar 
durant les Festes Patronals.
Creu Roja ha previst desplegar 
un dispositiu de 16 persones, 3 
torres, 3 llocs de socors,  2 em-
barcacions de salvament i 1 am-
bulància medicalitzada. La seu 
central i el punt neuràlgic esta-
ran situats a la platja del Mor-
rongo.
L’horari del servei serà de 10 a 
19 hores de dilluns a diumenge 
a partir del dia 15 de juny i fins 
el dia 15 de setembre a les plat-
ges del Morrongo i de la Cara-
cola, i a partir de l’1 de juliol fins 

el 31 d’agost a la platja de la Mar 
Xica.
D’altra banda, per a la prestació 
del servei medicoquirúrgic dels 
Bous a la mar hi haurà un quart 
lloc de socors i una segona am-

bulància, que se situaran prop 
del lloc on se celebra la festa.
L’objectiu de la Regidoria de 
Turisme és assegurar l’actuació 
immediata i la vigilància directa 
dels usuaris de les platges.

El servei de Creu Roja començarà el 15 de juny
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Aquest matí l’alcalde de Benicarló, 
Enric Escuder, i el cap de l’Àrea de 
Mercats Minoristes de l’empresa 

pública Mercasa, Roberto Alonso, han 
signat el conveni per a la remodelació del 
Mercat Central de Benicarló. Es tracta 
d’una aposta per fer del Mercat un punt 
de referència del comerç local i de donar 
viabilitat a la xicoteta i mitjana empresa 
de Benicarló davant de les grans empre-
ses de la distribució. 
Segons ha explicat Roberto Alonso, la 
professionalitat, l’especialització, la di-
ferenciació i la potenciació de l’associa- 
cionisme empresarial són els punts so-
bre els que ha d’incidir aquesta reforma. 
Alonso ha posat exemples com el mercat 
Burgos Sur o el Mercado de la Cebada de 
Madrid, on s’han fet reformes semblants 
a les que es podrien fer a Benicarló. De 
fet, la reforma del Mercat no només su-
posaria la remodelació del lloc de venda, 
sinó també l’ordenació de les zones pe-
atonals dels voltants i la reorganització 
de les zones de càrrega i descàrrega, per 
tal d’adaptar el mercat a les noves neces-
sitats dels consumidors. Per a Alonso, el 
més impotant és que “el mercat sàpiga 
comunicar la seua qualitat”. El cap de 
l’àrea de Mercats Minoristes de l’em-
presa pública Mercasa ha conclòs que 
el Mercat Central de Benicarló s’ha de 
convertir en un centre especialitzat en 
productes de la compra quotidiana basat 
en conceptes com la professionalitat, la 
qualitat, la proximitat i una nova imatge.
L’alcalde de Benicarló, Enric Escuder, ha destacat la 
importància d’aquest conveni i ha assenyalat que 
“hem de fer una aposta decidida pel Mercat com a 
element dinamitzador del comerç de la ciutat”. 
De moment, Mercasa (empresa pública especia-
litzada en mercats municipals) farà un avantpro-
jecte tècnic del que podria ser el futur mercat de 
Benicarló, que es podria allargar sis mesos i després 

caldria encaixar-lo en el nou entorn urbà. Per a dur 
endavant tot això, caldrà un mercat provisional 
mentre es realitzen les obres, un fet que no suposa-
ria, segons Mercasa, cap problema. “Les vendes als 
mercats provisionals arriben a augmentar entre un 
15% i un 20%”, ha dit Alonso.

Els treballs de l’estudi s’abordaran amb la participa-
ció dels diferents departaments de l’Ajuntament i 
dels representants dels venedors del Mercat. 

L’Ajuntament 
signa el conveni 
per a la remodelació 
del mercat Central

Moment de la firma del conveni amb Mercasa

Exemple d’actuació de mercasa en un mercat de madrid
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demanda de voluntaris i voluntàries:
El Centre del Voluntariat de Benicarló necessita voluntaris/àries per a dos nous projectes: 

Projecte de reforç escolar amb xiquets/es amb retard escolar a Benicarló.
Projecte d'intervenció amb adolescents a Vinaròs.

Les persones interessades poden passar a apuntar-se pel Centre del Voluntariat de Benicarló al 
C. de Sant Francesc, 94 o telefonar al 964 47 00 35.

•
•

La Regidoria de Benestar 
Social ha posat en funcio-
nament un servei gratuït 

de transport per a persones que 
s’hagen de desplaçar al Cen-
tre de Dia d’Atenció a Malalts 
d’Alzheimer de Vinaròs.
La sortida de l’autobús és a la 
plaça de la Constitució, en front 
de l’Oficina de Turisme, a les 
08.30h i la tornada a les 19.00h.

Aquest servei s’ha posat en mar-
xa mitjançant la col·laboració de 
les regidories de Governació i 
Benestar Social i el realitza Pro-
tecció Civil de Benicarló, en el 
marc d’un conveni signat entre 
aquesta associació i l’Ajunta-
ment. Les persones interessades 
en fer ús d’aquest servei poden 
adreçar-se al Centre Social Mu-
nicipal La Farola.

L’Ajuntament habilita 
un servei de transport al 
Centre de dia de malalts 
d’Alzheimer

L’autobús de Protecció Civil realitza el trasllat

La Cambra de Comerç de 
Castelló, amb el suport i 
la col·laboració del Projec-

te COMPASS, ha convocat la 4a 
edició del guardó Accord, una 
iniciativa que té com a objectiu 
fomentar el compromís social 
dels agents econòmics cap als 
problemes d’inserció laboral de 

les persones que pateixen discri-
minació laboral.
Podran presentar la seua can-
didatura al guardó Accord totes 
aquelles empreses que hagen 
desenvolupat alguna bona pràc-
tica de qualitat social relaciona-
da amb els següents col·lectius: 
dones, majors de 45 anys, immi-

grants o minories ètniques, per-
sones amb discapacitat i d’altres 
persones que es troben en risc 
d’exclusió social.

Les candidatures es poden pre-
sentar a la Cambra Oficial de 
Começ, Industria i Navegació de 
Castelló, fins el di a 31 de maig.

La Cambra de Comerç 
convoca la 4a edició del 
guardó ‘Accord’
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La setmana passada va 
començar a funcionar 
la primera illa de con-

tenidors soterrats que s’han 
instal·lat a Benicarló, com 
una part més del contracte 
amb FCC. L’illa té sis conte-
nidors (paper, vidre, cartró, 
envasos lleugers i dos per 
a brossa domèstica) i està 
situada al passeig Marítim, 
enfront de l’IES Joan Coro-
mines. A partir d’ara, s’ani-
ran instal·lant més illes de 
contenidors soterrats en 
llocs com l’avinguda del 
Marqués de Benicarló i la 
plaça de la Constitució, 
que estan pràcticament 
acabades. Posteriorment, 
també n’hi haurà al carrer 
de Sant Francesc i al Mer-
cat, una de les zones que 
més brossa genera.
Paral·lelament, també s’han 
posat en funcionament els 
nous contenidors de brossa 
selectiva de càrrega lateral, 
que faciliten la recollida. En 
total, hi haurà 87 conteni-
dors de cartró, 87 per a en-
vasos i 87 per a vidre. 
Amb aquestes noves instal-
lacions, l’Ajuntament vol 
apostar pel reciclatge i per 
crear consciència ciutada-
na a l’hora de seleccionar 
la brossa.

Els contenidors soterrats 
comencen a funcionar

A N u N C I
La Generalitat Valenciana ha publicat els impresos de la sol·licitud de reconeixement de la situació de 
dependència previst en el Sistema Valencià per a la Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la 
Dependència. 
Podeu trobar els models de sol·licitud al Centre Social Municipal “La Farola” (c. del Port, 37) i al web de la 
Conselleria de Benestar Social www.bsocial.gva.es

Els nous contenidors ajudaran a mantenir la ciutat més neta
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Agenda Cultural

 Exposició del xIv Concurs Local de Primavera de di-
buix i Pintura (fins al dia 20). Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura i Muc-
be.

 Exposició de pintura “Espai compartit” d’Eduardo sa-
les i mª josé tornero (fins al 3 de juny). Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cultu-
ra 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 Pe-
nyes.

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 co-
rals sambori del CEIP marqués de Benicarló i la del 
Col·legi Nostra sra. de la Consolació oferiran conjun-
tament 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 So-
cial.

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 Cultu-
ra. Preu: 5 €.

dIssABtE 5
10:30 h Natació. vIII trofeu Ciutat de Benicarló. Piscina mu-

nicipal. 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 Muc-
be.

19:00 h Concert amb motiu del xx Aniversari del Conserva-
tori de música “mestre Feliu”. orquestra del Con-
servatori 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 pobla-
dors” (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 se-
micobert 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 dife-

rents 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: Regi-
doria de Cultura.

18:00 h Benicarló entre cultures, 2007. Concert Viu les músi-
ques 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 So-
cial.

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. Organit-
za: 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.

dImARts 22 I dImECREs 23
 teatre escolar en anglés. Representació de l’obra Alad-

din 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 So-
cial.

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 Ru-
ral. 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 Cul-
tural Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de 
Cultura i Mucbe.

dIssABtE 26
10:00 h Benicarló en jazz 2007. II Festival de Big Bands. ta-

ller de música de jazz (fins a les 14:00 h i de 16:00 a 
19:00 h) dirigit per Fco. Angel Blanco “Latino”. Con-
servatori 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.
22:30 h Benicarló en jazz 2007. Cine de jazz. Projecció de la 

pel·lícula Calle 54, de Fernando trueba. Auditori. Orga-
nitza: Regidoria de Cultura. Entrada lliure.

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 So-
cial.

dIjous 31
15:30 h Festa Fi de curs del CEIP E. martínez Ródenas. Audi-

tori. 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 Con-
curs de fotografia Benicarló en Jazz 2006. Actuació 
de la Pasqualet swing Band (jazz amb dolçaina). Audi-
tori. 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 Sys-
tem’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
 Benicarló en jazz 2007. II Festival de Big Bands.
10:00 h 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”. Con-
servatori Mestre Feliu. Organitza: Regidoria de Cultura i 
Sedajazz.

19:30 h 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.

20:00 h 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.

22:30 h 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 Sys-
tem’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, Cerve-
za San Miguel i EJR System’s.

 Cloenda del Festival.

dIssABtE 9
19:00 h Inauguració de l’exposició d’escultures de feltre “Silen-

cis” 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).
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