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Telèfons d’interés
Serveis municipals
Ajuntament de Benicarló ............. 964 470 050
Biblioteca Municipal........................964 475 660
Brigada Municipal ............................964 470 �4�
Cambra Agrària .................................. 964 470 597
Casal Municipal (Bar) ....................... 964 47� 716
Centre Geriàtric..................................964 471 867
Centre Ocupacional IVADIS ........ 964 474 979
Centre Social “La Farola” ...............964 47� 968
Club de la Tercera Edat ...................964 471 �04
Jutjat de Pau ........................................964 470 146
Mercat Municipal .............................964 470 �28
Oficina de Turisme ............................964 47� 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 ��5
Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc ............................. 964 460 448
FCC-Oficina Atenció al Ciutadà ...964 461 25�

Emergències
Centre de Coordinació d’Emergències ....... 112
Policia Local .........................................964 475 �00
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 �00
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 �41

Repsol butà 
(contestador automàtic) .................964 471 487
SOREA (Servei 
d’Aigües Potables) ............................ 964 471 660
SOREA (Avaries) ................................ 902 250 �70

Altres serveis administratius
Contribucions Diputació 
de Castelló ..........................................964 467 090
Correus i Telègrafs........................... 964 470 998
ITV de Vinaròs .................................... 964 401 �20
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 9�6
Col·legi La Salle .................................964 470 066
Col·legi Marqués de Benicarló ......964 471 9�7
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 �55
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 47� 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

juliol
DIES FARMÀCIA

�0-1 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

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

� Amparo Carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

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

5 Maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

7-8 Maria Pilar San Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

9 Amparo Carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

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

11 Maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

1� Jorge Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

14-15 Amparo Carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

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

17 Maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

19 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

20 Ana Maria Badenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

21-22 Mayte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

2� Maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

25 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

26 Ana Maria Badenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

27 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

28-29 Maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

1 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748
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Marcelino Domingo 
pren possessió com a 
nou alcalde de Benicarló

La nova corporació muni-
cipal sorgida de les pas-
sades eleccions del 27 de 

maig ja ha pres possessió dels 
seus càrrecs i ha elegit Marce-
lino Domingo com a alcalde 
de Benicarló per als propers 
quatre anys. L’elecció va tindre 
lloc durant el Ple extraordinari 
del passat 16 de juny, amb la 
presència dels nous regidors 
i de nombrosos ciutadans de 
Benicarló que van voler seguir 
en directe l’acte de nomena-
ment del nou alcalde.
En el seu primer discurs com a 
alcalde, Domingo va demanar 
el consens amb els partits de 
l’oposició “per dur endavant 
els projectes interessants per 
a Benicarló” i va assegurar que 
“entre tots farem el Benicarló 
que volem”. També el PSPV i el 
Bloc van oferir al nou alcalde la 
seua col·laboració.
El nou organigrama polític de 
Benicarló estarà encapçalat per 

Marcelino Domingo com a al-
calde; Antonio Cuenca serà el 
primer tinent d’alcalde, seguit 
de Marcos Marzal, Sara Vallés, 
Raquel Durá, Ramón Soriano, 
Pedro García i Mamen Irureta-
goyena. Pel que fa a les regido-

ries, ja s’han repartit les fun-
cions. Antonio Cuenca serà 
regidor d’Urbanisme i Medi 
Ambient; Marcos Marzal assu-
mirà la regidoria de Contrac-
tació; Shara Vallés dirigirà la 
regidoria de  Benestar Social; 
Ramón Soriano será regidor 
de Policia, Seguretat i Partici-
pació Ciutadana; Raquel Durà 
assumirà les tasques de Cultu-
ra; Joaquín Pérez Ollo estarà al 
capdavant d’Esports; Mamen 
Iruretagoyena serà regidora 
de Turisme i assumirà també 
Personal; Eduardo Arín serà 
regidor d’Agricultura, Camins 
i Pesca; Carlos Salinas de Fes-
tes, Falles i Joventut; i María 
Ortiz dirigirà la regidoria de 
Comerç.

La nova corporació ja s’ha posat a 
treballar per accelerar projectes 
com la carretera entre Benicarló 
i Càlig, millorar la comunicació 
amb Peníscola o crear un nou 
centre geriàtric.

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:�0 | 08:�0 | 1�:�0 | 14:�0 1�:28 | 14:28 | 19:27 | 20:27

Plaça de la Mare Moles 07:�2 | 08:�� | 1�:�1 | 14:�1 1�:26 | 14:27 | 19:26 | 20:26

Méndez Núñez (Av. de Iecla) 07:�� | 08:�4 | 1�:�� | 14:�2 1�:24 | 14:26 | 19:25 | 20:24

Pl. dels Mestres del Temple 07:�� | 08:�5 | 1�:�4 | 14:�4 1�:2� | 14:25 | 19:2� | 20:2�

Passeig Marítim (Marynton) 07:�5 | 08:�8 | 1�:�6 | 14:�5 1�:21 | 14:2� | 19:20 | 20:22

Passeig Marítim (Pinche de Oro) 07:�6 | 08:�9 | 1�:�7 | 14:�7 1�:19 | 14:22 | 19:19 | 20:20

Pl. de la Constitució 07:�9 | 08:4� | 1�:41 | 14:40 1�:16 | 14:18 | 19:17 | 20:15

Jacinto Benavente (Correus) 07:41 | 08:45 | 1�:4� | 14:4� 1�:1� | 14:14 | 19:15 | 20:14

Carrer d’Alcalà (Isaac Albéniz) 07:4� | 08:47 | 1�:45 | 14:45 1�:11 | 14:11 | 19:1� | 20:11

Polígon: Agromarvi, Benihort, Frutas Foix 07:52 | 08:54 | 1�:51 | 14:54 1�:00 | 14:00 | 19:00 | 20:00 Un moment de la votació dels nous regidors

Domingo amb la vara d’alcalde
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Saps que...?
Cal escriure alhora o a l’hora? Totes dos són formes valencianes, però compte!
Alhora és un adverbi de manera que significa “al mateix temps”: Treballa i estudia 
alhora.
A l’hora és la contrucció formada per les preposicions a + el i el substantiu hora: Sem-
pre arriba a l’hora de dinar.

Territorio y Ciudad envia 
la segona proposta de 
concert previ

L’empresa Territorio y Ciudad, encarregada de 
revisar el Pla General d’Ordenació Urbana 
(PGOU) de Benicarló, ha enviat a l’Ajuntament 

la segona proposta per al concert previ, fruit de la 
incorporació al primer document de les conclusions 

del procés de participació ciutadana. 
Entre les modificacions portades a terme sobre el 
primer document destaquen les següents:

S’estableixen nous criteris d’ordenació de la 
platja nord i s’incorpora la zona de servitud de 
protecció del domini públic maritimoterrestre 
en la delimitació de sectors del sòl urbanitza-
ble. 
S’amplia fins a la rambla d’Alcalà el sòl urbanit-
zable de la zona de Sanadorlí
Es modifica el traçat de la ronda oest i s’incor-
pora un paquet residencial important en l’en-
torn de l’estació, tal i com es va reclamar en 
el procés de participació. Això derviarà en la 
creació de sòl residencial en l’entorn de Sant 
Gregori i permetrà la integració dels nuclis aï-
llats existents en aquesta zona, actualment en 
sòl rural.

Aquesta segona proposta és un plantejament gene-
ral del creixement futur de Benicarló. Les concreci-
ons es plantejaran en documents posteriors de des-
envolupament del procés de revisió.

•

•

•

El Fòrum de Participació 
presenta el seu 
Pla d’Acció Local

El passat 21 de maig es van 
presentar públicament les 
propostes que el Fòrum 

de Participació Ciutadana de 
Benicarló ha estat preparant des 
de la constitució dels Consells de 
Participació Ciutadana, el passat 
mes de novembre. Aquest Fò-
rum té la funció d’escoltar, deba-
tre i desenvolupar les propostes 
de millora que es treballen en les 
reunions dels Consells, amb l’ob-
jectiu de cercar el benefici glo-
bal del municipi, i per a tots, i un 
desenvolupament sostenible.
D’entre les 26 propostes que es 
van presentar a la reunió del Fò-
rum, les que més acceptació van 
tenir van ser les següents:

Campanya d’educació cívi-
ca per informar i sensibi-
litzar la població sobre la 
necessitat de respectar les 
normes de conducta ciuta-
dana.
Elaborar un pla municipal 
d’accessibilitat amb l’objec-
tiu d’eliminar les barreres 
arquitectòniques.
Proporcionar un servei de 

•

•

•

transport que permeta 
traslladar els malalts des 
del domicili fins al centre 
sanitari i viceversa prèvia 
sol·licitud telefònica al ser-
vei de guàrdia del Centre de 
Salut (ambulància, taxi…).
Instal·lar una guarderia de 
0 a � anys al polígon indus-
trial gestionada pels propis 
pares.
Reduir el consum d’ener-
gia.
Diagnosticar les necessi-
tats reals de la població.
Reparar el paviment de la 
plaça de la Constitució.
Preparar un projecte real 

•

•

•

•

•

d’intercanvi entre els dife-
rents grups socials 
Moderar el consum d’aigua

A més, també es van presentar 
projectes per fomentar l’alterna-
tiva al cotxe, per ampliar l’espai 
de dependències del Centre de 
Salut o per reclamar l’existència 
de dos farmàcies de guàrdia.
Un cop fetes les propostes, se-
gons el Reglament de funcio-
nament del Fòrum, el pas se-
güent seria el desenvolupament 
d’aquestes propostes per part 
dels tècnics municipals, l’apro-
vació a través del Ple i la inclusió 
dels projectes en els pressupos-
tos municipals. 

•

L’Ajuntament homenatja 
els jutges de pau 

Un emotiu acte celebrat 
diumenge 10 de juny, en 
presència de tota la cor-

poració municipal, va servir per 
homenatjar la institució del Jutjat 
de Pau de Benicarló. L’homenat-
ge es va personalitzar en la figura 
dels jutges de pau que han tre-
ballat per la ciutat, encapçalats 
per l’actual representant, Juan 

Manuel Torres, i va comptar amb 
la presència de dotze jutges titu-
lars, suplents i també fiscals de 
pau que han estat al capdavant 
de la institució des del 19069.  
L’acte va estar presidit per l’al-
calde en funcions, Enric Escu-
der, i conduït pel primer tinent 
d’alcalde en funcions, José Luis 
Guzmán. Tots dos, juntament 
amb els portaveus del PSOE, 
José Antonio Sánchez, i del PP, 
Ana Febrer, van ser els encarre-
gats d’imposar als homenatjats 
la insígnia de plata de l’Ajunta-

ment, en reconeixement a la fei-
na feta.
Concretament, van rebre la in-
sígnia Ramón París Martínez, 
Manuel Febrer Febrer, Alfonso 
Saura Alegre, Wenceslao Muñoz 
Villanos, Ángel Almansa Bailón, 
Antonio Arín Arnau, Guillermo 
Coll Galve, Salvador Martínez 
Delshorts, Vicente Segarra 
Cerdá, Jordi Cid Foix, Alejandro 
Gil Beltrán i Juan Manuel Torres 
Segarra. Només Ramón Domé-
nech Jovaní va excusar la seua 
assistència. 

La proposta amplia fins a la Rambla d’Alcalà el sòl 
urbanitzable de la zona de Sanadorlí

Peu de foto

Tots els jutges homenatjats
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Llum verda a les 
obres d’urbanització 
del vial Solades

El passat 21 de maig l’Ajun-
tament va signar amb PA-
VASAL el contracte per a 

la urbanització del vial número 
12 “Les Solades” i del vial junt 
al Parador (vial Solades número 
42). Les obres tenen un pressu-
post de �20.152 euros i inclouen 
la inspecció de les conduccions 
de sanejament, la destinació de 
l’1% del pressupost al desenvo-

lupament del Pla de Control de 
Qualitat i del Pla de Seguiment 
Mediambiental. Així mateix, 
l’empresa es compromet a in-
vertir més de 14.000 euros en 
imprevistos o millores que es 
puguen produir en l’obra.

El termini total de l’execució 
serà de deu setmanes a partir de 
l’acta de replanteig, que s’ha de 

firmar a finals de juny.

El mes de maig també es va 
formalitzar el contracte amb 
la cooperativa 4 Colors per la 
prestació del servei d’impressió 
del Butlletí d’Informació Mu-
nicipal (BIM). La cooperativa va 
guanyar el concurs públic que es 
va convocar a finals de 2006 per 
a la impressió del BIM.

Informació 
municipal

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
EXTRAORDINÀRIA NÚM. 9/2007 
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 23 DE MAIG
Punt 1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària 

núm. 6/2007, de 29 de març; de l’acta de la sessió ordi-
nària núm. 7/2007, de 26 d’abril i de l’acta de la sessió 
extraordinària núm. 8/2007, de 28 d’abril.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 2n. Dictamen a la ratificació del Decret del tinent d’alcalde 

delegat de l’Àrea de Contractació de data 27 d’abril de 
2007, pel qual s’aprova l’autorització a l’empresa Fo-
mento de Construcciones y Contratas, S.A, de la retira-
da de determinats vehicles municipals.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 3r. Dictamen a l’expedient de modificació pressupostària 

núm. 1/07.
 Aprovat per unanimitat.
Punt 4t. Dictamen a l’expedient de modificació pressupostària 

núm. �/07.
 Aprovat amb el vot favorable de deu regidors (PSPV i 

Bloc) i nou abstencions (PP)
Punt 5é. Dictamen a l’expedient de reconeixement extrajudicial 

de crèdits.
 Aprovat amb el vot favorable de deu regidors (PSPV i 

Bloc) i nou abstencions (PP).
Punt 6é. Dictamen a l’expedient d’ampliació de carència préstec 

Caixa Catalunya.
 Aprovat per unanimitat.
Punt 7é. Dictamen a l’expedient de liquidació de les despeses 

amb motiu de la Festivitat de Sant Gregori 2007.
 Aprovat per unanimitat.
Punt 8é. Dictamen a la proposta d’aprovació del conveni urba-

nístic de normalització i autorització provisional d’ús 
d’edificacions sense llicència municipal en sòl urba-
nitzable no programat, subscrit amb Manuel Cazalla 
Araujo i Salvadora Molina Acenjo.

 Aprovat amb el vot favorable de deu regidors (PSPV i 
Bloc) i nou abstencions (PP).

Punt 9é. Dictamen a la proposta de sotmetre a informació pú-
blica l’Ordenança reguladora del registre de deman-
dants d’habitatges de l’Ajuntament de Benicarló.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 10é. Dictamen a la proposta de sotmetre a informació pú-

blica les bases per a la selecció d’adquirents d’habitat-
ges protegits a Sant Gregori.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 11é. Proposició d’aprovació de bases particulars de Progra-

ma d’actuació integrada en un tram del carrer Astúries 
per gestió indirecta.

 Retirat de l’ordre del dia.
Punt 12é. Dació de compte del Decret de data 10 de maig de 

2007, d’aprovació de la liquidació del Pressupost Ge-
neral de 2006.

Punt 1�é. Dació de compte del Decret de data 27 de març de 
2007, d’aprovació de la incorporació parcial de roma-
nents de crèdit de 2006.

Punt 14é. Dació de compte del Decret de data 10 de maig de 
2007, d’aprovació de la incorporació de romanents de 
crèdit de 2006.

Punt 15é. Dació de compte de l’estat d’execució de l’Ajuntament 
i de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especia-
litzats corresponent al quart trimestre de 2006.

DECRETS
02/05/07. Denegar a Imasa 2005, S.L. la llicència municipal per a 
l’obertura d’una rasa des del c. del Crist de la Mar, 29-312 fins al c. 
de Joan XXIII, 20.
02/05/07. Contractar el subministrament d’urnes per al Mucbe amb 
l’entitat Cadillac Plastic, SA.
02/05/07. Desestimar recusació contra el president del Tribunal 
qualificador de les proves de selecció per a cobrir onze places 
d’auxiliar administratiu d’Administració General vacants en aquest 
Ajuntament atès que no s’hi dóna la causa al·legada.
02/05/07. Convocar en audiència pública els veïns de les partides 
Riu, Surrac i Aguadoliva el dia 10 de maig a les 20:00 hores a l’Au-
ditori Municipal.
02/05/07. Atorgar a Uma Gestión Integral de Promoción Cvuno S.L. 
una llicència urbanística per a la instal·lació de una grua torre en 
la UA 4.
02/05/07. Suspendre el procediment de selecció d’onze places 
d’auxiliar administratiu d’Administració General vacants en aquest 
Ajuntament fins que es resolga l’incident de recusació.
02/05/07. Atorgar una llicència urbanística a la pda. del Puig pol. � 
parcel·la 100.
02/05/07. Contractar amb Progrés XXI, SL el servei d’actuació mu-
sical a Benicarló entre cultures per import de 6.960,00 euros (IVA 
inclòs).
0�/05/07. Atorgar llicència urbanística a l’av. de Magallanes, 61.
0�/05/07. Donar de baixa els rebuts en executiva amb la referència 
1�99 per importe total principal de �70,67 euros.
0�/05/07. Tornar l’aval núm. de referència 4.950 una vegada com-
provada la constitució d’una altra garantia que respondrà al mateix 
objecte pel qual va ser presentat l’anterior i pel mateix import. 
0�/05/07. Aprovar la baixa dels rebuts números 2768 i 2769 referen-
cias 86�8 i 86�9 por importes de �6,�0 i �6,�0 todo ello respectiva-
mente, de 2007 de la tasa de basuras
0�/05/07. Aprovar la baja del recibo número 27 referencia 225�4 de 
2007 de la tasa de basuras por importe �6,�0 euros.
0�/05/07. Autorizar a la agrupación local del PSPV-PSOE a ocupar 
la pl. dels Mestres del Temple el día 5 de mayo de 2007, de las 19 a 
las 22 horas
04/05/07. Atorgar a Instalaciones Lopez Moreno S.L. llicència urba-
nística en c. de Sant Francesc, 48.
04/05/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
192.580,15 euros.
04/05/07. Contratar con Mediarec servicio de pases de video en 
televisión desde abril a junio sobre la campaña “Utiliza el bús para 
ir a trabajar” por importe de 2.702,80 euros.
04/05/07. Atorgar llicència urbanística en el Passeig de Febrer i 
Soriano, 4,4º.
04/05/07. Atorgar llicència urbanística en la partida Collet polígono 
21 parcela 51.
04/05/07. Atorgar a Administración de Fincas Victoria, S.L. llicència 
urbanística en la c. de Bilbao, 15.05.2007
04/05/07. Atorgar a Vimisco S.A. llicència urbanística en c. de Mén-
dez Núñez, 61.
04/05/07. Declarar la baja de la actividad de venta al por menor de 
productos de puericultura i ropa en av. de Iecla, �2. 
04/05/07. Atorgar a la mercantil Estacionamientos i Servicios llicèn-
cia municipal en c. del Crist de la Mar, 165.
07/05/07. Atorgar llicència urbanística en c. del Crist de la Mar, 14.
07/05/07. Contractar amb Mirton Armarios , S.L. mobiliari per al 
Mucbe.
07/05/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, 
per l’import 2.108,88 euros, amb la finalitat de completar l’equipa-
ment informàtic de les dependències de l’Àrea de Benestar Social.

Els treballadors 
de l’Ajuntament 
celebren Santa Rita

Els treballadors de l’Ajuntament de Benicarló 
van celebrar el passat 22 de maig la festivitat 
de Santa Rita visitant les caves Codorníu de 

Sant Sadurní d’Anoia. La visita a les caves incloïa un 
recorregut guiat per les instal·lacions de l’empresa, 

on s’elaboren més de 48.000 botelles de cava cada 
hora. Els treballadors també van poder visitar la 
cava on Josep Raventós va elaborar el 1872 el primer 
cava espanyol. Ja a la vesprada, els treballadors van 
visitar Sitges.

Els treballadors van visitar les instal·lacions de les Caves Codorníu a Sant Sadurní d’Anoia
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07/05/07. Contractar amb Sucesores de Carretero SL el subminis-
trament de material per al Mucbe.
07/05/07. Atorgar a Promociones Capitol Benicarló, S.L. llicència 
urbanística en el passeig de Febrer i Soriano, plaça de Sant Joan i c. 
de Sant Sebastià.
07/05/07. Ordenar la immediata suspensió de las obres que se rea-
litzen a la part. del Mas del Rei, pol. 1, parcel·la 276.
07/05/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres que se rea-
litzen a la partida del Collet, pol. 12, parcel·la 51. 
07/05/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es rea-
litzen a la part. del Collet, pol. 21, parcel·la �7.
07/05/07. Atorgar a Galipela Promociones S.L. llicència urbanística 
al c. de Sant Joaquim, 9.
08/05/07. Contracta amb l’entitat Centre d’Estudis del Maestrat ac-
tivitats per a l’any 2007.
08/05/07. Designar lletrats i procuradors en el recurs contenciós 
administratiu PO núm. 1�4/2007.
08/05/07. Resoldre la discrepància formulada per la interventora 
general en el seu informe i, en conseqüència, concedir als restau-
radors que han participat en la XIV Demostració Gastronòmica de 
la Carxofa de Benicarló, el diumenge 28 de gener de 2007, la suma 
total de 12.648,50 euros.
08/05/07. Contractar amb l’entitat Associació Exalumnes La Salle 
activitats de l’any 2007.
08/05/07. Contractar amb la Colla de Dolçainers de Benicarló acti-
vitats de l’any 2007.
08/05/07. Contractar amb el Grup de Bombos i Tabals de Benicarló 
per a la realització d’activitats per a l’any 2007.
08/05/07. Contractar amb l’Escola i Grup de Danses Renaixença per 
a la realització d’activitats per a l’any 2007.
08/05/07. Contractar amb la Colla de Gegants i Cabuts la realització 
d’activitats per a l’any 2007.22.05.07
08/05/07. Contractar amb l’Associació Diabolus per activitats de 
l’any 2007.
08/05/07. Contractar amb El Club de la Tercera Edad la realització 
d’activitats per a l’any 2007.
08/05/07. Contractar amb la Junta Local de Setmana Santa per a la 
realització d’activitats l’any 2007.
08/05/07. Contractar amb la Coral Polifònica Benicarlanda la realit-
zació d’activitats per a l’any 2007.
08/05/07. Contractar amb l’Associació Musical Ciutat de Benicarló 
d’activitats per a l’any 2007.
08/05/07. Contractar amb Flos Habitatge, S.L. la realització d’obres 
al Convent de Sant Francesc.
08/05/07. Contractar amb Josearte S.L. el muntage d’una exposició 
per al Mucbe.
08/05/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/20.
08/05/07. Expedir el certificat habilitant d’acadèmia d’ensenyament 
a la plaça de l’Ajuntament, 9.
10/05/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 87,76 
euros.
10/05/07. Autoritzar la Coral Polifònica Benicarlanda per a la utilit-
zació de l’Auditori Municipal.
10/05/07. Contractar amb Grupo Seidor, SA, el subministrament de 
material informàtic per al Projecte Amics, per un import total de 
2.108,88 euros, IVA inclòs.
10/05/07. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’any 
2006. 
10/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels 
danys ocasionats el dia 15 de abril de 200� en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
10/05/07. Autoritzar a l’associació Afanias de Benicarló la utilització 
de l’Auditori Municipal.
10/05/07. Contractar amb Infor Maestrat,S.L., el subministrament 
de dos SAI per a la Ràdio Municipal, per un import total de 264,48 
euros, IVA inclòs.
10/05/07. Aprovar la incorporació de romanents de crèdit que pro-
cedisquen. 
10/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels 
danys ocasionats el dia �1 de maig de 200� en béns municipals en 

haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
10/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels 
danys ocasionats el dia 14 de juny de 200� en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
10/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels 
danys ocasionats el dia 19 de setembre de 200� en béns municipals 
en haver excedit el termini d’un any des del dia en què es comete-
ren els danys.
11/05/07. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa de 
Contractació i Patrimoni per al 14 de maig de 2007.
11/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia �0 de setembre de 200� en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
11/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 6 de novembre de 200� en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 

els danys.
11/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 2� de novembre de 200� en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
11/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 1 d’abril de 2004 en béns municipals en haver exce-
dit el termini d’un any des del dia en què es cometeren els danys.
11/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 5 de març de 2004 en béns municipals en haver 
excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren els 
danys.
11/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 25 de març de 2004 en béns municipals en ha-
ver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren els 
danys.
11/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 10 d’abril de 2004 en béns municipals en haver 
excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren els 
danys.
11/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 12 d’agost de 2004 en béns municipals en haver 
excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren els 
danys.
11/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 24 de juny de 2004 en béns municipals en ha-
ver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren els 
danys.
11/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 26 de novembre de 2004 en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
14/05/07. Declarar la urgència de l’expedient de contractació núm. 
10/2007.
14/05/07. Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria en la 
porta principal del Mercat al detall durant els caps de setmana de 
març, abril, maig i juny.
14/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels 
danys ocasionats el dia 12 de febrer de 200� en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
14/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 19 de novembre de 2004 en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
14/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels 
danys ocasionats el dia �0 de gener de 2005 en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
14/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels 
danys ocasionats el dia 1 de desembre de 2002 en béns municipals 
en haver excedit el termini d’un any des del dia en què es comete-

ren els danys.
14/05/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres que se rea-
litzen a la partida del Puig, pol. �, parcel·la 155.
15/05/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
192.000,00 euros.
15/05/07. Desestimar el recurs d’alçada presentat atès que no es 
fonamenta en cap de les causes previstes als articles 62 i 6� de la 
Llei �0/1992.
15/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 1� de octubre de 200� en béns municipals en ha-
ver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren els 
danys.
15/05/07. Convocar Junta de Govern Local per al 18 de maig de 
2007.
15/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels 
danys ocasionats el dia 26 d’octubre de 2005 en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
15/05/07. Designar lletrat i procurador en el recurs contenciós admi-
nistratiu núm. PA 194/2007.
15/05/07. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habi-
tatges situats a l’av. de Méndez Núñez, 65.
15/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 12 de novembre de 2005 en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
15/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia 6 de novembre de 2005 en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
15/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels danys 
ocasionats el dia �0 de desembre de 2005 en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
15/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels 
danys ocasionats el dia � de gener de 2006 en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
15/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels 
danys ocasionats el dia 29 de gener de 2006 en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
15/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels 
danys ocasionats el dia 24 de març de 2006 en béns municipals en 
haver excedit el termini d’un any des del dia en què es cometeren 
els danys.
15/05/07. Autoritzar un sopar de germandat el dissabte dia �0 de 
juny i tallar al tràfic el tram de carrer comprés entre el c. de Sant 
Jaume i la pl. de Sant Bertomeu i que la Brigada municipal facilite 
60 cadires per a aquesta celebració.
16/05/07. Mostrar la conformitat d’aquesta corporació local i sol-
licitar el nomenament provisional del lloc d’interventora d’aquest 
Ajuntament fins a la cobertura definitiva del citat lloc de treball.
16/05/07. Nomenar una funcionària per al desenvolupament acci-
dental del lloc de treball de Tresoreria. 
17/05/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 2.455,10 
euros.
17/05/07. Aprovar la certificació núm. 10 de les obres d’urbanització 
per al desenvolupament de la UE Corts Valencianes II de Benicarló, 
per import de 7�.26�,42 euros IVA inclòs a favor del contractista 

adjudicatari LUIS BATALLA, S.A.U.
17/05/07. Contractar amb l’entitat Elduval, S.A. per al servei de revi-
sió de la instal·lació elèctrica del Convent de Sant Francesc.
17/05/07. No admetre a tràmit com a reclamació de responsabilitat 
patrimonial l’expedient número RP-21/2007. 
17/05/07. Aprovar devolució de la taxa de brosses per trimestres de 
conformitat amb allò establert en l’Ordenança Fiscal, dels rebus nú-
meros 118�1, 118�5 i 118�4 referències 20686, 1480 i 1481 por imports 
de 18,71, �6,�0 i �6,�0.
17/05/07. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habi-
tatges situats al c. de Sant Francesc,108.

17/05/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 159.859,15 
euros.
17/05/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de bar al 
c. de Joan Fuster, 6. 
17/05/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de bar 
cafeteria al c. d’Hernán Cortés, 41. 
17/05/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de com-
pra venda de vehicles usats a l’av. de Magallanes, 104.
17/05/07. Concedir la llicència per a la instal·lació de l’activitat de 
cafeteria al c. de l’Alqueria del Poaig, 9.
17/05/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2005/05 A.I.
18/05/07. Autoritzar a l’entitat Cor Da Capo per a la utilització de 
l’Auditori Municipal.
18/05/07. Autoritzar la instal·lació de taules i cadires a la av. del Papa 
Luna, � durant el mes de maig i a l’av. del Marqués de Benicarló, 41 
durant la temporada estival. 
18/05/07. Designar un lletrat i un procurador en el recurs contenciós 
administratiu núm. P.O. núm. 96/2007.
18/05/07. Atorgar llicència municipal en partida Puig, polígon 1, 
parcel·la �14.
18/05/07. Convocar Ple extraordinari per al dia 2� de maig de 2007.
18/05/07. Aprovar les bases del II Concurs de Fotografia Benicarló 
Big Band.
18/05/07. Concedir llicència per a activitat de centre de repartiment 
de Correus i telègrafs a l’av. de Jacinto Benavente, 8. 
18/05/07. Concedir audiència als titulars registrals del projecte de 
reparcel·lació del Programa d’actuació integrada per al desenvolu-
pament de la unitat d’execució en sòl urbà compresa entre el carrer 
de Peníscola i l’av. de València.
21/05/07. Desestimar la concessió de llicència de gual a la av. de 
Mendez Núñez, 47.
22/05/07. Atorgar llicència urbanística a la partida del Mas del Rei, 
polígon 5, parcel·la 117 i 12�.
22/05/07. Atorgar llicència urbanística al c. Major, 4�.
22/05/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Vinaròs, 87.
22/05/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Peníscola, 48.
22/05/07. Atorgar llicència urbanística al c. d’Olivella, �4.
22/05/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Santa Bàrbara, 22.
22/05/07. Atorgar llicència urbanística a c. del Mestre Miguel Garcia 
Ochoa, 7.
22/05/07. Atorgar llicència urbanística al c. del Mestre Aurelio Ca-
marero, 2.
2�/05/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Mossén Lajunta, �2.
2�/05/07. Declarar per extingit el contracte de treball amb un treba-
llador d’aquest Ajuntament.
2�/05/07. Aprovar el plec de càrrec núm. 10/07, corresponent a las 
quotes d’urbanització núm. 1 de Corts Valencianes II (liquidacions 
de la 1 a la 50), pels seus respectius imports i un total de 98.790,�5 
euros. 
2�/05/07. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabi-
litat patrimonial presentada per haver transcorregut el termini de 
deu dies sense aportar la documentació preceptiva.
23/05/07. Incloure la modificació del projecte bàsic i d’execució en 
la llicència municipal d’obres concedida al c. del Crist de la Mar, 29.
2�/05/07. Aprovar les bases reguladores d’una borsa d’ocupació 
per a la selecció de funcionaris interins per al desenvolupament de 
funcions en l’Àrea d’Arxiu/Biblioteca, enquadrats en el grup de clas-
sificació professional C1 segons la Relació de Llocs de Treball per a 
l’exercici de 2007.
2�/05/07. Aprovar el plec de càrrecs núm. 11/07, corresponent a les 
quotes d’urbanització núm. 1 de Corts Valencianes II (liquidacions 
de la 51 a la 100), pels seus respectius imports i un total de �2.694,0� 
euros. 
2�/05/07. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabi-
litat patrimonial presentada per haver transcorregut el termini de 
deu dies sense aportar la documentació preceptiva.
2�/05/07. Atorgar llicència urbanística al c. d’Aragó, 10.
2�/05/07. Declarar la innecessarietat d’incoació d’expedient disci-
plinari a un funcionari atès que dels fets que es relacionen en la 
denúncia no es desprèn cap tipus de responsabilitat disciplinària.
24/05/07. Aprovar la primera i única pròrroga del contracte relatiu 
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La Biblioteca Municipal 
ja està en marxa

Des de mitjans del mes de 
juny, la Biblioteca Muni-
cipal Manel Garcia Grau 

està oberta al públic a les noves 
instal·lacions del carrer del Doc-
tor Fléming. Pendent encara de 
la inauguració oficial i del tras-

llat de l’arxiu, els estudiants ja 
han pogut estudiar a les sales 
de la nova Biblioteca per als exà-
mens de final de curs i el servei 
de préstec de llibres ja funciona 
amb normalitat. Els nous locals, 
que tenen vora �50 metres qua-

drats, compten amb sales de 

lectura per a públics diversos 

(infantil, juvenil i adults), instal-

lacions per a clubs de lectura i 

equips informàtics per connec-

tar-se a la xarxa.

al arrendament del local ubicat en la planta baixa del Centro Mu-
nicipal de Salut per prestar-hi el servei de bar cafeteria per període 
de dos anys, amb efectes des del 16 de juliol de 2007 fins al 15 de 
juliol de 2009.
24/05/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Sant Joaquim, 2.
24/05/07. Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de 
venda i fabricació de gel a favor de la mercantil Cubitrés SL.
24/05/07. Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de 
venda al detall d’articles d’esport a favor de la mercantil Triat Esport 
SL.
24/05/07. Requerir a Mediterráneo Animal Center, S.L. que sol·licite 
l’oportuna autorització urbanística o ajuste les obres a las condicio-
nes de la llicència atorgada a l’av. del Papa Luna, �4.
25/05/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
972.6�8,24 euros.
25/05/07. Aprovar la certificació núm. 4 de les obres d’urbanitza-
ció de la prolongació del c. de Boters (Centre de Salut), per import 
de 41.95�,95 euros IVA inclòs a favor del contractista adjudicatari 
LUBASA, S.A.U.
25/05/07. Ajornar la licitació de la contractació en procediment 
obert, mitjançant concurs i tràmit ordinari dels serveis de col-
laboració en la gestió recaptatòria en via executiva, fins a la resolu-
ció de les al·legacions presentades.
28/05/07. Aprovar la certificació núm. 1 de les obres d’il·luminació 
d’accés de CN-�40 a Benicarló (Zona Sud), per import de 74.605,45 
euros IVA inclòs.
28/05/07. Desestimar el recurs de reposició interposat (expedient 
número RP-11/2004).
28/05/07. Atorgar al Col·legi La Salle llicència urbanística en la 4ª 
planta del Col·legi La Salle.
28/05/07. Declarar prescrita l’acció per exigir el pagament dels 
danys a béns municipals de l’expedient DB-01/2007 i el seu arxiu.
28/05/07. Ordenar a un ciutadà perquè procedisca a prendre les 
mesures oportunes per solucionar els problemes causats per l’alu-
minosis.
28/05/07. Autoritzar el canvi del vehiculo amb el qual realitza el 
servici d’autoturisme per un altre nou a matricular marca Seat, mo-
del Toledo 140 cv, color blanc, al qual se li ha de pintar l’escut de 
Benicarló en les portes davanteres.
28/05/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat d’explo-
tació de vivers, plançons i llavors a la mercantil Cooperativa Agríco-
la San Isidro S.COOP.V.
28/05/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2005/68 A.C.
29/05/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
�85.859,07 euros.
29/05/07. Rectificar d’ofici l’error material existent en el Decret del 
tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació de data 25 d’abril 
de 2007.
29/05/07. Autoritzar la realització del bombardeig aeri.
29/05/07. Convocar Junta de Govern Local per al dia 1 de juny de 
2007.
29/05/07. Comunicar las anomalies observades en el compliment 
de les condicions establertes en la llicència i concedir-los el termi-
ni de deu dies comptadors des de l’endemà de la notificació de la 
presente resolució per adduir la concordança de les obres amb el 
contingut de la llicència o bé ajustar-se efectivament a aquesta.
29/05/07. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabili-
tat patrimonial de l’expedient RP-16/2007 i el seu arxiu.
29/05/07. Comunicar les anomalies observades en el compliment 
de les condicions establertes en la llicència.
29/05/07. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabili-
tat patrimonial de l’expedient RP-17/2007 i el seu arxiu.
29/05/07. Rectificar el Decret de data 26 de març de 2007.
29/05/07. Aprovar el Projecte d’urbanització del vial I de la partida 
de les Solades, entre el c. de Peníscola i l’av. de València, presentat 
en data 2� de gener de 2007 per Povet Industrial S.L.
29/05/07. Estimar les al·legacions 1, 2 i � presentades en els termes 
expressats en l’informe de l’arquitecte municipal de data 26 de abril 
de 2007.
29/05/07. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de perruqueria 
al c. de Cristóbal Colón, 22.

29/05/07. Concedir la llicència sol·licitada de canvi de titularitat de 
l’activitat de referència.
29/05/07. Requerir que en el termini de dos meses se sol·licite 
l’oportuna autorització urbanística per al moviment de terres realit-
zat en la partida del Mas del Rei, pol. 1 parcel·la 174. 
29/05/07. Requerir que en el termini de dos mesos se sol·licite 
l’oportuna autorització urbanística per a la construcció de dos habi-
tatges unifamiliars en la partida del Collet, pol. 12, parcel·la 228 .
�0/05/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.145,60 
euros.
�0/05/07. Aprovar l’expedient de contractació núm. �9/2006 i el 
plec de clàusules administratives que ha de regir el concurs públic 
per a l’adjudicació per procediment obert, de l’arrendament del lo-
cal ubicat en l’edifici de l’Auditori-Conservatori municipal per pres-
tar-hi el servei de bar cafeteria.
�0/05/07. Alliberar el crèdit corresponent al Decret de data 1� de 
març de 2007, per import de 9.280,00 euros.
�0/05/07. Autoritzar la instal·lació d’una terrassa de 18 m², a la av. 
del Marqués de Benicarló, 20 durant els mesos de juny, juliol, agost 
i setembre.
�0/05/07. Nomenar funcionari de carrera d’aquest Ajuntament per 
a ocupar la plaça d’Analista de Sistemes, subgrup A2, enquadrada 
en l’Administració Especial, Serveis Especials.
�0/05/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Santa Bàrbara, 22.
�0/05/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
197.09�,4� euros.
�0/05/07. Denegar la llicència de placa gual núm. 1601.
�0/05/07. Nomenar funcionari de carrera d’aquest Ajuntament per 
a ocupar la plaça d’administratiu de l’Administració General, sub-
grup C1.
�0/05/07. Atorgar llicència urbanística a c. d’Olivella, �4
�0/05/07. Nomenar funcionari de carrera d’aquest Ajuntament per 
a ocupar la plaça d’administratiu de l’Administració General, sub-
grup C1.
�0/05/07. Atorgar llicència urbanística a l’av. de la Llibertat, 5� i 55.
�0/05/07. Nomenar funcionari de carrera d’aquest Ajuntament per 
a ocupar la plaça d’administratiu de l’Administració General, sub-
grup C1.
�0/05/07. Nomenar funcionaris de carrera d’aquest Ajuntament, 
per a ocupar places d’agent de la Policia Local, subgrup C1, enqua-
drada en l’Administració Especial, escala bàsica, subescala serveis 
especials, classe Policia Local i auxiliares.
�0/05/07. Nomenar funcionària de carrera d’aquest Ajuntament per 
a ocupar la plaça de Promotor Cultural, subgrup A2, enquadrada en 
l’Administració Especial, subescala tècnica.
�0/05/07. Nomenar funcionari de carrera d’aquest Ajuntament per 
a ocupar la plaça d’auxiliar de l’Administració General, subgrup C2.
�0/05/07. Nomenar funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, per 
a ocupar la plaça de Tècnic de Medi Ambient i Participació Ciutada-
na, subgrup A2, enquadrada en l’Administració Especial, subescala 
tècnica.
�1/05/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 44.627,�9 
euros.
�1/05/07. Concedir llicència d’entrada de vehicles a través de les vo-
reres al c. d’Ulldecona, 21; a l’av. de Mallorca, �4; al c. de Francisco 
Pizarro; al c. del Doctor Severo Ochoa, 18; al c. del Crist de la Mar, 
121; al c. del Doctor Severo Ochoa, �2; al c. de Mendez Núñez, 44; 
al c. d’Alcalà de Xivert, 78; al c. d’Aragó, ��; al c. de Castelló, 6; al c. 
de Peníscola, 60.
�1/05/07. Atorgar llicència urbanística a la partida de les Solades 
núm. 520.
�1/05/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 4.661,44 
euros.
�1/05/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 65.696,87 
euros.
�1/05/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/10 A.I.

Comença la campanya 
esportiva d’estiu

Un any més, l’esport mar-
carà bona part de l’estiu 
a Benicarló. L’Ajunta-

ment i les entitats de la ciutat 
han previst un seguit de cursos 
i activitats per a tots els gustos i 
edats començant pels més tradi-
cionals com el bàsquet, handbol, 
atletisme, tennis, escacs o nata-

ció fins a altres més novedosos 
com l’hoquei submarí, el judo 
o la gimnàstica rítmica. Tots 
aquests cursos els oferiran les 
entitats esportives de Benicarló.
Mentrestant, a la platja del Mor-
rongo, l’Ajuntament ha organ-
itzat activitats gratuïtes per als 
amants de la gimàstica xinesa, 

el tai-txi o el ioga. A més, aquest 
estiu també hi haurà activitats 
esportives dins de la XIII Cam-
panya de Prevenció de Dro-
godependències, una escola de 
vela per a escolars i tornejos de 
ciclisme, bitlles, pesca i futbol-
sala entre d’altres.

Imatge de dos de les sales de la nova Biblioteca Municipal “Manel Garcia Grau” al carrer del Dr. Fléming
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Un any més, les platges del Morrongo i 
la Caracola han rebut la distinció de la 
Bandera Blava que atorga anualment 

la Fundació Europea d’Educació Ambiental a  
aquelles platges europees en què es promou 
la neteja i la seguretat, l’educació ambiental 
i l’acció col·lectiva per la protecció del medi 
ambient litoral.
Les platges del Morrongo i la  Caracola com-
pliran amb tots els requisits demanats:  pre-
sència d’aigua potable, dutxes i sanitaris sense 
detergents, prohibició de vehicles, d’acampa-
da incontrolada i d’animals domèstics, aigües 
netes, servei de neteja d’arena i de recollida 
de residus, serveis de vigilància, salvament, 
socorrisme i primers auxilis,  accessos fàcils i 
segurs per a tots els ciutadans, etc.
D’altra banda, també cal destacar que les qua-
tre platges de litoral de Benicarló, Mar Xica, Mor-
rongo, Gurugú i Caracola, també lluiran les bande-
res Qualitur. Aquestes banderes són atorgades per 
l’Agència Valenciana del Turisme amb el fi d’impul-

sar i difondre la Qualitat Turística, incentivant l’apli-
cació de criteris de qualitat en la gestió dels serveis 
de les destinacions turístiques, amb la fi de millorar 
la competitivitat del sector turístic a la Comunitat 
Valenciana. 

El Morrongo i 
la Caracola tornaran 
a lluir la Bandera Blava

El Centre del Voluntariat va acollir el passat 
12 de maig un taller de risoteràpia anome-
nat “Descobreix el poder del riure” com a 

part del Pla Anual de Formació per a Voluntariat 
organitzat per Fundar (la Fundació de la Solida-
ritat i el Voluntariat de la Comunitat Valencia-
na) a través del Centre del Voluntariat Fundar 
Benicarló.
El primer objectiu del taller va ser conèixer les 
possibilitats del riure i del sentit del humor en 
la vida quotidiana. El segon objectiu va ser re-
laxar-se i passar una jornada diferent deixant 
fora totes les preocupacions i centrant-se en el 
benestar propi, una tasca molt important per a 
qualsevol voluntari perquè d’aquesta manera pot 
oferir una ajuda més saludable, positiva i efectiva. 
En definitiva, el taller va ensenyar els voluntaris a 

afrontar els desafiaments amb optimisme i bon hu-
mor, a ser conscient de les coses bones i saber gau-
dir-les.

Un taller de risoteràpia 
descobreix el poder 
del riure

L’estiu passat també es van hissar les banderes blaves

Un bon grup de voluntaris van disfrutar del taller

L’Escola de Pares i Mares de Benicarló, organit-
zada per les Àrees de Benestar Social i Cultura 
de l’Ajuntament, va finalitzar amb èxit el passat 

6 de juny.
L’Escola ha tingut una duració aproximada de 2 me-
sos al llarg dels quals un psicòleg especialitzat en 
el camp del desenvolupament infantil i juvenil ha 
oferit als participants pautes i estratègies d’actuació 
orientades a la criança dels xiquets i a augmentar 
l’eficàcia dels pares i mares com a educadors dels 
seus fills.
Durant les diferents sessions s’han abordat temes 
relacionats amb la comunicació amb els fills, 
l’adolescència, l’establiment de normes i límits, 
el control de l’estrès parental i les tècniques per a 
modificar el comportament negatiu i per augmentar 
el comportament positiu dels fills.

L’interès despertat per aquesta iniciativa i la nom-
brosa demanda va fer que s’organitzaren tres grups 
de participants en horari de vesprada i nit. La valor-
ació que han fet tant els professionals com els pares 
i mares ha estat altament positiva.

Els pares i mares de 
Benicarló també han 
anat a l’escolaEls xicotets comerços 

podran rebre ajudes 
per la qualitat

“Per un comerç de quali-
tat”. Aquest és el lema 
de les ajudes que la 

Conselleria d’Empresa, Universi-
tat i Ciència ofereix als xicotets 
comerços (amb menys de 20 
treballadors) que desitgen im-
plantar la norma de qualitat en 
el comerç ISO 175001. 
Segons informa l’oficina AFIC de 
l’Ajuntament, aquesta norma re-
coneix la tasca dels comerciants 
per a prestar un servei excel·lent, 

i els establiments que aconse-
guisquen aquesta distinció for-
maran part de les Guies Anuals 
de Comerços Excel·lents. 
El procediment per a aconseguir 
la certificació de qualitat és el 
següent: 
1-Seleccionar l’entitat avaluado-
ra que portarà a terme el procés
2-Emplenar un qüestionari d’au-
toavaluació
�-Visita de “client misteriós” 
4-Avaluació

5-Concessió del Reconeixement 
de Qualitat en el Comerç a 
aquells que superen l’avaluació. 
Les despeses de consultoria re-
lacionades amb la tramitació del 
certificat de qualitat podran sub-
vencionar-se fins a un 70% amb 
un un límit de 1.000 euros. 
D’admeten sol·licituds fins el 17 
d’agost de 2007. Per a consultar 
la documentació oficial i descar-
regar els impresos necessaris es 
pot visitar la web municipal. L’acollida de l’escola de pares ha estat tot un èxit
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Agenda Cultural

 Exposició d’escultures “El temps i els silencis” 
de Teresa Rosa Aguayo (fi ns al 19 d’agost). Cen-
tre Cultural Convent de Sant Francesc. Organit-
za: Regidoria de Cultura i Mucbe.

 Exposició “En trànsit. joies i petits objectes” 
de la dissenyadora de joies Nuria Saloni (fi ns 
al 26 d’agost). Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura i Muc-
be.

JULIOL
DIES 2, 4 9, 11, 16, 18, 23, 25 I 30
08:30 h Ioga a la platja del Morrongo (fi ns a les 09:30 h), 

totes les edats. Organitza: Regidoria d’Esports.
10:00 h Gimnàstica Xinesa. Tai-txi-txuan a la platja 

del Morrongo (fi ns a les 11:00 h), totes les edats. 
Organitza: Regidoria d’Esports.

 DEL DIMECRES 4 DE JULIOL AL DIVENDRES 
31 D’AGOST: Jornades d’Esport Adaptat. 
D’11:00 a 14:00 h i de 17:00 a 20:00 h. Platja 
del Morrongo.

DIES 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27 I 31
09:00 h Gimnàstica de manteniment a la platja del 

Morrongo (fi ns a les 10:00 h), majors de 55 anys. 
Organitza: Regidoria d’Esports.

DIES 6, 13 I 20
10:00 h Gimnàstica Xinesa. Tai-txi-txuan a la platja 

del Morrongo (fi ns a les 11:00 h), totes les edats. 
Organitza: Regidoria d’Esports.

DISSABTE 7
18:30 h II Trobada de Grups de Danses. Cercavila pels 

carrers per a vianants del centre. Sortida des de 
la pl. de l’Ajuntament. Organitza: Grup de Dan-
ses Renaixença. 

19:00 h Inauguració de l’exposició d’obra gràfi ca “El 
meu esquelet” de Txemacántropus (José M. 
Sánchez), (fi ns al 12 d’agost). Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria 
de Cultura i Mucbe.

19:00 h Taller familiar “Enjoiar-te”. Per a nens i nenes 
de 4 a 14 anys. Gratuït. Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cultu-
ra i Mucbe.

19:00 h XIII Campanya de Prevenció de Drogo-
dependències. Marató Popular. Sortida de la 
pl. de la Constitució. Recorregut de 2Km pels car-
rers cèntrics de la ciutat. Inscripcions �0 minuts 
abans de la sortida. Organitza: Club Atletisme 
baix Maestrat

20:00 h Concert a càrrec de la Big Band Benicarló per 
a la presentació de la programació D’stiu 07. 
Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.

20:00 h Concurs de Pesca. Interclubs Vinaròs – 
Benicarló. (fi ns a les 02:00 h). Sèniors. Coto de 
Vinaròs. Organitza: Club de Pesca Deportiva El 
Mero.

 DEL DILLUNS 9 AL DISSABTE 14: Curs de 
perfeccionament de percussió “Ciutat de 
Benicarló” (Local de l’Associació Musical 
“Ciutat de Benicarló”)

DIMARTS 10
22:00 h Cine a la fresca. Cars (animació). Platja del Mor-

rongo. Organitza: Regidoria de Turisme.

DISSABTE 14
18:00 h Concurs de Pesca. 3ª fase Selecto – Varis (fi ns a 

les 21:00 h). Infantil – Juvenil. Escullera del port. 
Organitza: Club de Pesca Deportiva “El Mero”.

19:00 h Taller familiar Enjoiar-te. Per a nens i nenes 
de 4 a 14 d’anys. Gratuït. Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de 
Cultura i Mucbe.

19:30 h i 22:30 h Musical. Las chicas del coro, a càrrec de la 
Coral Kilix. Auditori. Preu: 3€. Organitza: Coral 
Polifònica Benicarlanda.

20:00 h Concert pedagògic de la Banda Juvenil, pre-
paratiu per a la seua participació al Certamen In-

ternacional de Bandes Juvenils a Città di Sinnai, 
Sardenya. Pl. de Santa Maria. Organitza: Associa-
ció Musical “Ciutat de Benicarló”.

20:30 h Concurs de Pesca. (fi ns a les 01:30 h). Platja de 
la Mar Chica. Organitza: Club de Pesca Deporti-
va Benicarló.

DIUMENGE 15
20:00 h Concert del grup de percussió de l’Associa-

ció Musical “Ciutat de Benicarló”. Pl. de San-
ta Maria. Organitza: Associació Musical “Ciutat 
de Benicarló”.

DIMARTS 17
22:00 h Cine a la fresca. Una serie de catastrófi cas des-

dichas de Lemony Snickets (tots els públics). Platja 
del Morrongo. Organitza: Regidoria de Turisme.

DIJOUS 19
18:00 h Jocs Gegants. Fira de jocs tradicionals gegants, 

a càrrec de la companyia Show Factory (fi ns a 
les 21:00 h). Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Re-
gidoria de Turisme.

22:30 h Nits al claustre. Concert a càrrec del cantautor 
Josep Igual. Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura

DISSABTE 21
10:30 h Cercavila jam-literària Temps de Paraules. Re-

corregut per diferents espais de la ciutat, per a 
donar a conèixer el Consell de Necessitats So-
cials amb la lectura de diferents textos i música 
entre les lectures d’Antonio, cantautor, músiques 
del món i joves de l’IES Coromines, acompanyats 
de la Colla de Dolçainers i de l’Associació Dia-
bolus. Sortida de la pl. de la Constitució. Amb 
el suport del Consell de Participació Ciutadana, 
associacions d’immigrants, Tapis i AMICS.

 L’activitat es repetirà a les 18:00 h amb sortida 
des de la Pista del pg. Marítim.

19:00 h Taller familiar “Enjoiar-te”. Per a nens i nenes 
de 4 a 14 dʼanys. Gratuït. Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de 
Cultura i Mucbe.

22:30 h Teatre. Cabaret a càrrec del grup Teatre de 
Guardia. Auditori. Preu: 10 €. Organitza: Teatre 
de Guàrdia. 

DIUMENGE 22
10:00 h XIII Campanya de Prevenció de Drogo-

dependències. Triathló Popular. �00 m de 
natació, 5Km de bicicleta de muntanya i 1,5 km de 
carrera a peu. Inscripcions 1h abans de la sortida. 
Platja del Morrongo. Organitza: Unió Ciclista, 
Club Atletisme baix Maestrat i Club Natació.

18:30 h i 22:30 h Teatre. Cabaret a càrrec del grup Teatre 
de Guardia. Auditori. Preu: 10 €. Organitza: Te-
atre de Guardia. 

DILLUNS 23
20:00 h Concert de la secció de metalls de l’Escola 

de Música “Ciutat de Benicarló”. Pl. de Sant 
Joan. Organitza: Associació Musical “Ciutat de 
Benicarló”.

DIMARTS 24
22:00 h Cine a la fresca. Pequeña Miss Sunshine (tots els 

públics). Platja del Morrongo. Organitza: Regido-
ria de Turisme.

 DEL DIMECRES 25 AL DIUMENGE 29, II Curs 
de perfeccionament musical de metall i fus-
ta “ Ciutat de Benicarló”. Conservatori “Mes-
tre Feliu” i local de l’Associació. Organitza: Assoc. 
Musical “Ciutat de Benicarló”.

DIJOUS 26
 Festa de la Gent Gran al Centre Geriàtric.
18:00 h Circuit infantil d’educació vial amb cotxes 

caminadors per a la primera infància, de 18 
mesos a 4 anys (fi ns a les 21.00 h). Pl. de Sant 
Bertomeu. Organitza: Regidoria de Turisme.

DIVENDRES 27
19:30 h Concert de la secció de fusta de l’Escola de 

Música “Ciutat de Benicarló”. Pl. de Sant 
Joan. Organitza: Associació Musical “Ciutat de 
Benicarló”.

DISSABTE 28
19:00 h Taller familiar “Enjoiar-te”. Per a nens i nenes 

de 4 a 14 d’anys. Gratuït. Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de 
Cultura i Mucbe.

20:00 h Cant a la fresca. Concert a càrrec de la Coral 
Polifònica Benicarlanda. Pl. de Sant Joan. Or-
ganitza: Coral Polifònica Benicarlanda.

20:00 h Concurs de Pesca. 4ª Fase Selecto (fi ns a les 
02:00 h). Sèniors. Escullera del port. Organitza: 
Club de Pesca Deportiva El Mero.

20:30 h Concurs de Pesca. (fi ns a les 01:30 h). Platja de 
la Mar Xica. Organitza: Club de Pesca Deportiva 
Benicarló.

21:00 h XVII Festival de Bandes de Música. Unió 
Musical Xertolina, Centre Instructiu Musi-
cal d’Onil i Associació Musical “Ciutat de 
Benicarló”. Pl. de l’Ajuntament. Organitza: As-
sociació Musical “Ciutat de Benicarló”.

21:00 h Festival Fi de Curs Elements. Auditori. Orga-
nitza: Elements.

22:30 h Nits al claustre. Concert a càrrec del quartet 
vocal Musica Ficta. Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura.

DIUMENGE 29
09:00 h XIII Campanya de Prevenció de Drogo-

dependències. Marxa popular amb bicicleta 
de muntanya. Sortida des de la pl. de la Consti-
tució. Dos recorreguts: un de 6 km i un de 18 km. 
Inscripcions �0 min. abans de la sortida. Organit-
za: Unió Ciclista Benicarló

12:00 h II Curs de perfeccionament musical de me-
tall i fusta “Ciutat de Benicarló”. Concert 
de clausura de joves intèrprets i lliurament 
de diplomes. Auditori. Organitza: Conservatori 
“Mestre Feliu” i Associació Musical “Ciutat de 
Benicarló”.

09:00 h XV Edició de la Clàssica de Natació Peníscola 
– Benicarló. Sortida de la platja Sud de Peníscola 
i  arribada a la platja del Morrongo (11:00 h). Or-
ganitza: Club Natació Benicarló.

DIMARTS 31
20:00 h Concert de la secció de clarinets de l’Escola 

de Música “Ciutat de Benicarló”. Pl. de Sant 
Joan. Organitza: Associació Musical “Ciutat de 
Benicarló”

22:00 h Cine a la fresca. Piratas del Caribe. La maldición 
de la perla negra (tots els públics). Platja del Mor-
rongo. Organitza: Regidoria de Turisme.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
(Pl. de Sant Joan)
 Horari:

De dilluns a divendres,
de 09:�0 a 1�:�0 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 1�: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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FCC, l’empresa que té ad-
judicat el servei de neteja 
de Benicarló, ha obert re-

centment una ofi cina d’atenció 
al ciutadà que centralitzarà to-
tes les demandes dels ciutadans 
referents als serveis de neteja 
diària, recollida d’escombraries, 
recollida selectiva i jardineria.
L’ofi cina està ubicada a l’encre-
uament entre l’avinguda de Iecla 
i el carrer de Méndez Núñez i 
estarà oberta en horari d’ofi cina. 

Fora d’aquest horari, els usuaris 
s’hi podran adreçar a través del 
telèfon 964 46 12 5�.
A banda de servir de centre 
d’atenció al públic, aquesta 
nova ofi cina també serà punt 
de sortida dels serveis de nete-
ja viària, amb la qual cosa s’es-
talviarà els temps tardaven els 
vehicles en desplaçar-se fi ns al 
centre que s’utilitzava fi ns ara, 
situat al camp de futbol. A més, 
d’aquesta manera es vol preve-

nir amb antel·lació la neteja de 
zones properes a aquesta ofi ci-
na, com són la UA-19, la partida 
Povet o la Costa Nord, quan es-
taran desenvolupades urbanísti-
cament. Precisament en aquest 
sentit s’ha pronunciat el regidor 
de Medi Ambient, Sergi Pitarch, 
que ha assenyalat la importàn-
cia de prevenir abans que siguen 
urgents els serveis públics de les 
zones que s’han d’urbanitzar.

FCC obre una ofi cina 
d’atenció al ciutadà

El passat 22 de maig es va presentar a l’Ajunta-
ment el futur registre de la propietat que en 
pocs mesos estarà en funcionament i exclusi-

vament per a la ciutat de Benicarló. L’alcalde de la 
ciutat, Enric Escuder, i l’ofi cial major del Ministeri de 
Jusíticia, Dario Lamothe, presentaven el nous regis-
tre, que evitarà desplaçaments i reduirà el col·lapse 
dels altres dos registres de la propietat de la comar-
ca, ubicats a Vinaròs i Sant Mateu. De fet, segons 
l’ofi cial del Ministeri, “Benicarló és sufi cientment 
gran i està en una àrea d’expansió prou important 
com per disposar d’un registre propi”. 

Benicarló tindrà registre
de la propietat

Enric Escuder i Darío Lamothe van presentar el nou 
registre de la propietat.

Imatge de la inauguració de l’ofi cina
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