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La Generalitat es
compromet amb Benicarló
El vicepresident primer del Consell visita la ciutat
i garanteix solucions per a la costa nord

MEDI AMBIENT SANCIONARÀ LES TRANSFORMACIONS IL·LEGALS • BENICARLÓ
JA COMPTA AMB TRES BÉNS D’INTERÉS CULTURAL • LA TEMPORADA DE TEATRE
CONTINUA A UN ALT NIVELL • TURISME OFEREIX UNA NOVA APLICACIÓ
INFORMÀTICA PER ALS TURISTES • BENESTAR SOCIAL RENOVA EL CONVENI DE
MENJAR A CASA • ES POSA EN MARXA EL SERVEI D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
• L’AJUNTAMENT ES COMPROMET AMB L’EDUCACIÓ AL TERCER MÓN
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Telèfons d’interés
Serveis municipals

Repsol butà

Ajuntament de Benicarló.........964 470 050

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

Biblioteca Municipal.................. 964 475 660

SOREA (Servei

Brigada Municipal........................964 470 343

d’Aigües Potables)........................964 471 660

Cambra Agrària..............................964 470 597

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

Casal Municipal (Bar)...................964 473 716
Centre Geriàtric.............................964 471 867

Altres serveis

Centre Ocupacional IVADIS....964 474 979

administratius

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

Contribucions Diputació
de Castelló......................................964 467 090
Correus i Telègrafs......................964 470 998
ITV de Vinaròs................................964 401 320

Pavelló Poliesportiu

Fundació Servei Valencià

Municipal..........................................964 475 202

d’Ocupació........................................964 467 011

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

Tresoreria de la

Pistes Atletisme.............................964 461 888

Seguretat Social............................964 474 862

Pistes Esportives
Passeig Marítim (Bar).................964 472 190

Centres de formació

Ràdio Benicarló

CFIP (Centre Formació i

(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

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

FCC-Oficina Atenció

Col·legi Marqués

al Ciutadà.......................................... 964 461 253

de Benicarló.....................................964 471 937
Col·legi Martínez Ródenas.........964 472 611

novembre
FARMÀCIA

1

Francisco Santos

2

Jorge Cid

3-4

C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

Amparo Carceller

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

5

Mayte Febrer

6

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

7

Francisco Santos

8

Jorge Cid

9

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

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

C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

ayte Febrer
10-11 M
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

12

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

13

Francisco Santos

14

Jorge Cid

15

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

16

Consuelo González

C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

Maores Febrer
17-18 C/
Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

Emergències

Col·legi Ntra. Sra. de

Centre de Coordinació

la Consolació.................................. 964 471 699

19

Francisco Santos

d’Emergències....................................................112

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

20

Jorge Cid

Policia Local.....................................964 475 300
Guàrdia Civil...................................964 465 010

Institut d’Educació

21

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

...............................................................964 465 011

Secundària Joan Coromines......964 472 355

Bombers...........................................964 460 222

22

Consuelo González

Institut d’Educació

23

Maria Pilar San Feliu

................................................................................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

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

Subministraments
i altres serveis
FCC Serveis de neteja

C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

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

Santos
24-25 FC/rancisco
Major, 1. T. 964 471 897

..............................................................964 475 922

26

Jorge Cid

Altres telèfons d’interès

27

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

Ermita de Sant Gregori..............964 473 065

28

Consuelo González

29

Maria Pilar San Feliu

30

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

Parador de Turisme
“Costa del Azahar”...................... 964 470 100

Transports

i jardins..............................................964 474 010

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

Iberdrola...........................................964 475 268

RENFE (Informació)....................964 240 202

Repsol butà...................................... 964 470 341

Taxis Benicarló..............................964 460 506

La Generalitat demanarà
permís al Ministeri per
a actuar en la costa nord

Farmàcies
de guàrdia
DIES

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

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

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

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

Edita: Ajuntament de Benicarló
Maquetació i Impressió: 4 Colors, Coop. V.
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E

l vicepresident
primer de la Generalitat, Vicent
Rambla, va visitar
la setmana passada
Benicarló i es va comprometre a dotar la
ciutat de les millores
bàsiques per garantir el
seu desenvolupament
futur. El vicepresident
i conseller de Presidència va mantenir una reunió amb l’equip de govern de l’Ajuntament,
acompanyat també del
delegat del consell a
Castelló, Joaquín Borrás, i del diputat a les
Corts Jaime Mundo.
En la compareixença
posterior a la reuinó,
Rambla va anunciar
que Benicarló comptarà amb un centre
sanitari integrat, és a
dir, un centre de salut
que inclourà també especialitats, de manera
que els habitants de
Benicarló no s’hauran
de desplaçar a l’hospital comarcal per a les
consultes dels especialistes. Segons el vicepresident, en un any i
mig aquest nou centre
de salut podria estar en
Vicent Rambla va anunciar que Benicarló comptarà amb un centre sanitari integrat
funcionament.
Pel que fa a la costa
nord, Vicent Rambla va
El vicepresident també es va comprometre a avançar
anunciar que la Generalitat assumeix el compromís
en projectes com la depuradora, la carretera Benide demanar al Ministeri de Medi Ambient, que és
carló-Càlig (que està en procés d’exposició pública),
qui té la competència per frenar l’erosió de la costa
o la carretera Benicarló-Peníscola, que compta amb
nord, autorització per fer les obres adients en cas
una dotació pressupostària de 6,4 milions d’euros
que el mateix Ministeri no se’n faça càrrec i evitar
així que continue la degradació de la zona.
en els comptes per a l’any que ve.
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Medi Ambient sancionarà
les transformacions de
finques no autoritzades



El Consell de Necessitats
Socials torna al treball

P

assat el període vacacional de l’estiu, el Consell
de Necessitats Socials de
Participació Ciutadana inclòs en
el desenvolupament de l’Agenda
21, inicia un nou curs d’activitats,
reunions i treball, que acabaran
transformant-se en propostes
concretes per a l’Ajuntament de
Benicarló.
En l’actualitat aquest consell
està portant a terme dues feines.
Per un costat, el Consell treballa

en el pla de seguiment de les
propostes presentades l’abril de
2007 i mitjançant reunions amb
els regidors de l’àrea corresponent es revisaran quines propostes poden entrar o no als presupostos per a l’any 2008. Per un
altre costat, s’està començant a
plantejar i planificar el pla d’acció 2008, on es tornaran a recollir les propostes per passar a ser
redactades i presentades al Fòrum de Participació Ciutadana al

llarg del proper any.
Per últim recordar que Benicarló
forma part de les més de 5.000
ciutats de tot el món que avui
en dia estan portant a la pràctica els programes de Participació
Ciutadana i on es necessària la
implicació de la població. Per
això, recordem als benicarlandos i benicarlandes que el Consell es reuneix cada quinze dies,
en dimecres, al c. del Crist de la
Mar, 27 baixos.

A la taula, en valencià

Imatge d’una de les transformacions no autoritzades

L

a Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Benicarló ha iniciat expedients sancionadors i de regulació
disciplinaria contra tres actuacions no autoritzades de transformacions de finques amb moviments de terres amb variació del
perfil dels terrenys situades a les

partides del Bovalar, la Bisbala i
del Puig.
A més de la manca d’autorització municipal, una d’aquestes
actuacions il·legals requereixen
de la declaració d’impacte ambiental, per la qual cosa ja s’ha
tramés la documentació corresponent a la Conselleria de Medi

Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge.
Aquestes actuacions disciplinàries tenen com a objectiu evitar
les modificacions dels vessaments i dels cursos de les aigües
com els que s’ocasionen els dies
de pluja a la zona de la Basseta
del Bovalar.

Anunci de la Regidoria de Medi Ambient
A partir del proper dia 19 de novembre s’amplia el servei de recollida gratuïta
domiciliària municipal de mobles, electrodomèstics i voluminosos.
La recollida es farà dilluns i divendres i ha de ser concertada prèviament cridant al
telèfon 964 47 03 43.

E

ls establiments d’hostaleria tenen un paper ben
important en el procés de
normalització del valencià. Per
això, l’Oficina Municipal de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Benicarló ha editat,

conjuntament amb altres ajuntaments valencians, el Vocabulari bàsic de restaurants, bars i cafeteries. El vocabulari s’ha facilitat
a tots els propietaris i encarregats de bars, restaurants, pubs i
cafeteries per ajudar-los a l’hora
de preparar la versió valenciana
de les cartes, menús o qualsevol
missatge que necessiten adreçar
als seus clients. D’altra banda,
també s’han fet arribar diversos
exemplars a l’Agrupació Empresarial de Turisme de Benicarló i a
l’alumnat del Cicle Formatiu de
Gastronomia de l’IES Joan Coro-

?

mines, futurs professionals del
sector que poden fer del valencià una eina més de treball.
El Vocabulari bàsic de restaurants,
bars i cafeteries recull equivalències lèxiques en valencià i castellà i està estructurat en dos apartats: l’apartat dedicat als termes
gastronòmics, amb 435 entrades
relacionades amb plats, ingredients i termes culinaris, i l’apartat dedicat a les expressions
culinàries, amb una relació dels
procediments culinaris més freqüents.

Saps que...

En valencià hi ha una sèrie de paraules que tenen una tonicitat diferent
al castellà i sovint ens presenten a l’hora d’escriure-les o de pronunciar.
Per exemple, les paraules elit, fluor, futbol, iber, oceà, quilogram, radar, tiquet, xandall, xassís i zenit són agudes i no planes o esdrúixoles
com en castellà.
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El Convent de Sant
Francesc, la Casa del
Marqués i el carrer de
Sant Joaquim han estat
declarats BIC

L

a Conselleria de Cultura de
la Generalitat ha declarat
oficialment el Convent de
Sant Francesc, la Casa del Marqués i el conjunt historicoartístic
del carrer de Sant Joaquim com
a Béns d’Interés Cultural (BIC).
A partir d’aquesta declaració tindran la màxima protecció autonòmica en matèria de Patrimoni
Cultural.
Les fassanes tradicionals de la
zona hauran de mantenir el seu
aspecte original i no es podran
enderrocar, de manera que a
més de protegir el patrimoni
de la ciutat, aquesta declaració suposarà una recuperació
de l’esplendor del casc antic de
Benicarló. A més, l’Ajuntament
s’ha mostrat favorable a fer extensiva aquesta protecció a la
resta de la ciutat per tal que les
fassanes de les cases més em-

La declaració podria facilitar la restauració integral de la capella
del Convent de Sant Francesc

blemàtiques es puguen conservar, sobretot en zones com les
del carrer Major o el carrer del
Crist de la Mar.
Paral·lelament, aquesta declara-

ció també podria facilitar la restauració completa de la capella
del Convent de Sant Francesc,
que actualment només ha recuperat els murals del presbiteri.

Pla Renove electrodomèstics 2007
L’Agència Valenciana de l’Energia convoca ajudes dins del pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i eficiència
energètica 2005-2007, destinades a fomentar la compra d’electrodomèstics d’alta eficiència energètica.
5 comerços de Benicarló participen en aquesta iniciativa que ofereix fins a 100 euros de descompte als
clients que compren nous electrodomèstics eficients energèticament per a substituir els seus aparells
vells.
-ElectroHiper Europa - Av. Mendez Nuñez 42
-ELECTRO-FRISOL. C/Del Crist de la Mar, 46
-Electrodomésticos Lores - Av. De Catalunya, 8
-ELECTRONICA CLIMEN. -C/Sant Joan, 21
-Electrodomèstics Miró -Centre Comercial Costa Azahar
Més informació a http://www.planrenoveaven.es
Oferta vàlida fins al 28 de novembre



Informació
municipal
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
NUM. 17 DEL 27 DE SETEMBRE

Punt 1r.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària
núms. 16/2007, de 6 de setembre.
Aprovat per unanimitat.
Punt 2n.- Proposta del portaveu del Grup Popular de canvi del seu representant en el Consell Municipal d’Esports.
Aprovat per unanimitat.
Punt 3r.- Dictamen a la proposta d’aprovació del conveni de col·
laboració entre el Consell Valencià de l’Esport de la Generalitat i l’Ajuntament de Benicarló, per a l’organització de la
Supercopa d’Espanya de Futbol Sala Benicarló 2007.
Aprovat per unanimitat.
Punt 4t.- Proposició d’aprovació de l’expedient per a la contractació
mitjançant concurs, procediment obert i tràmit ordinari de la
concessió del quiosc ubicat al jardí del carrer València.(Exp.
núm. 6/2006)
Aprovat per unanimitat.
Punt 5é.- Dictamens sobre la rectificació del compte detallat dels quotes d’urbanització del PAI Corts Valencianes II, aprovat pel
Ple de la Corporació de 13 de febrer de 2006 de:
5.1.- José Aguaviva Embi. Aprovat per unanimitat.
5.2.- Tomás Rodriguez Torres. Aprovat per unanimitat.
5.3.- Pedro Luis Gimeno López. Aprovat per unanimitat.
5.4.- Juan Antonio González Mèrida. Aprovat per unanimitat.
5.5.- Francisco Corral Mellén. Aprovat per unanimitat.
5.6.- Francisco Javier Marina Angulo. Aprovat per unanimitat.
5.7.- Encarnación Blanco Nieto. Aprovat per unanimitat.
5.8.- Caridad Méndez Vaamonde. Aprovat per unanimitat.
5.9.- Antonio Hervas Martínez. Aprovat per unanimitat.
Punt 6é.- Dictamen sobre l’informe municipal a la sol·licitud de Declaració d’Interès comunitari per a la implantació d’un centre
cultural-religiós “Ermita de la Rosada de Benicarló”, en sòl no
urbanitzable, nivell 4, promoguda per la Casa d’Andalusia de
Benicarló.
Aprovat per unanimitat.
Punt 7é.- Dictamen sobre l’aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora del Registre de Demandants d’Habitatge de
l’Ajuntament de Benicarló.
Aprovat per unanimitat.
Punt 8é.- Dictamen sobre l’aprovació definitiva dels Bases per a la sel·
lecció d’adquirents de vivendes protegides al Pla Parcial Sant
Gregori de Benicarló.
Aprovat per unanimitat.
Punt 9é.- Dictamen a la Moció formulada pel Grup Popular de l’Ajuntament de Benicarló, sobre els polítiques d’aigües i Pla Hidrològic Nacional.
Aprovat amb el vot favorable de 12 regidors (PP) i nou en
contra (PSPV-PSOE i Bloc).
Punt 10é.- Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i Tinències d’Alcaldia delegades dónes del 16 d’agost de 2007 al
15 de setembre de 2007.
Punt 11é.- Precs i preguntes.

DECRETS DE SETEMBRE

03/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en c. de Ramón i Cajal, 14-2n.
03/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en Av. de Catalunya, 61-Bl.1-4t-A.
03/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en Passeig Marítim, 19-9é-B.
03/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en c. del Puig de la Nau, 25-B-Bj-31.

03/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a la vivenda amb emplaçament
en c. del Doctor Fléming, 38-4t.
04/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en Av. de Catalunya, 15-3r.
04/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en c. del Doctor Ferran, 12-4t-A.
04/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en c. de la Pau, 13-3r-A.
04/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en c. de l’Organista Coscollano, 8-àtic.
04/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en c. de Joan XXIII, 2n-D.
04/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en c. de Pius XII, 8-àtic A.
04/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en Urbanització Vistamar, 5.
04/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en Pl. de l’ Emperador Carles I, 3-3r-B.
04/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en Av. de Catalunya, 55-4t-2a.
04/09/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en c. de Tarragona, 8-2n-I.
04/09/07 . Requerir perquè se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la realització de l’obra situada en l’av. de Mallorca, núm. 38.
04/09/07. Atorgar llicència urbanística en l’av. de Magallanes, 98-100.
05/09/07. Iniciar procediment sancionador per exercir l’activitat de basar al Passeig Marítim, 9-11 sense la preceptiva llicència ambiental.
05/09/07. Iniciar procediment sancionador per exercir l’activitat de
basar a l’av. de Jacinto Benavente, 19 sense la preceptiva llicència ambiental.
05/09/07. Iniciar procediment sancionador per exercir l’activitat de
“bena “l detall de tot tipus d’articles” al carrer de València, 39 sense la
preceptiva llicència ambiental.
05/09/07. Requerir perquè regularitze l’activitat de bar que realitza al
c. de la Mare de Déu del Roser, 6 i iniciar procediment sancionador per
exercir l’activitat sense la preceptiva llicència ambiental.
05/09/07. Requerir Mare Nostrum perquè regularitze l’activitat d’immobiliària que realitza al carrer Major, 23 i iniciar procediment sancionador per exercir l’activitat sense la preceptiva autorització municipal.
05/09/07. Requerir a Proeor SA perquè regularitze l’activitat de magatzem d’embarcacions que realitza al camí de Sant Mateu, 1 i iniciar
procediment sancionador per exercir l’activitat sense la preceptiva autorització municipal.
05/09/07. Requerir a Sol i Platja Peníscola SL perquè regularitze l’activitat d’immobiliària que realitza al carrer del Crist de la Mar, 118-baixos i
iniciar procediment sancionador per exercir l’activitat sense la preceptiva autorització municipal.
05/09/07. Requerir a Org. Adm. Febrer SL perquè regularitze l’activitat
de gestoria que realitza al c. de Pius XII, núm. 4, 1r i iniciar procediment
sancionador per exercir l’activitat sense la preceptiva autorització municipal.
05/09/07. Requerir a Promabe SL perquè regularitze l’activitat de promotora-constructora que realitza a la plaça del Mercat Vell, 13 i iniciar
procediment sancionador per exercir l’activitat sense la preceptiva autorització municipal.
05/09/07. Requerir a la mercantil Autocollet, SL de legalització de l’activitat de venda i exposició de vehicles al polígon industrial El Collet,
parcel·ca 512, local B, i iniciar procediment sancionador.
05/09/07. Requerir perquè es legalitze l’activitat de dipòsit de GLP que
realitza a la partida El Puig, polígon 2, parcel·la 257 i iniciar procediment sancionador.
05/09/07. Requerir a Jolumali SL perquè legalitze l’activitat de bar-cafeteria que realitza al c. de Colón, 13 i iniciar procediment sancionador.
05/09/07. Requeriment a Distribucions Abella Verge SL perquè legalitze l’activitat d’emmagatzematge frigorífic de congelats que realitza
al polígon industrial El Collet, parcel·la 501, i iniciar procediment sancionador.
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06/09/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats en el c. del Vi de Carlón, 2.
06/09/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.086,57
euros.
06/09/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats en c. del 9 d’ Octubre, 12.
06/09/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats en c. del Doctor Coll, 11.
07/09/07. Aprovar el Plec de Càrrec núm. 30/2007, corresponent a les
liquidacions practicades per l’Impost sobre l’Increment de valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, compreses entre els núms. 3464 i 3738,
pels seus respectius imports i un total de 14.455,01 euros.
07/09/07. Retornar 39,93 euros que corresponen a 36,30 euros d’escombraries i 3,63 euros de recàrrecs de manca del rebut nº 514/07 i
referència 20429, per duplicitat al rebut 515.
07/09/07. Aprovar el Plec de Càrrecs núm. 32/2007, corresponent a la
liquidació núm. 7 de 2007, practicades pel concepte de Cànon Aprofitament Urbanístic, per import total de 13.195,39 euros.
07/09/07. No retornar la taxa per certificat d’empadronament a una
ciutadana ja que l’ordenança fiscal en vigor no contempla devolució
total o parcial de la mateixa.
07/09/07. Donar de baixa els rebuts relacionats per import de 2811,28
euros pels motius exposats.
07/09/07. Ordenar al propietari de la finca situada en la c. del Puig de la
Nau, 53 perquè es procedisca a la neteja de la citada finca.
07/09/07. Ordenar al propietari de la finca situada en la Pda. Solaes, 412
perquè es procedisca a la neteja de la citada finca.
07/09/07. Ordenar al propietari de la finca situada en l’Av. Magallanes,
118 perquè es procedisca a la neteja de la citada finca.
09/09/07. Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria en la
porta principal del Mercat al detall, durant els caps de setmana de setembre i octubre, a més dels dies de festa.
10/09/07. Aprovar la llista d’admesos i exclosos provisional per a la creació d’una borsa d’ocupació temporal per a proveir llocs de treball de
treballadors/es socials.
10/09/07. Aprovar el Plec de Càrrecs núm. 31/2007, corresponent a la
liquidació núm. 15 de 2007, practicada pel concepte de taxa escombraries, per import total de 9,08 euros.
10/09/07. Requerir a Fruites Casat i Fills perquè regularitze la situació
de l’activitat de magatzem i distribució a l’engròs de matèries primeres
agrícoles en el Polígon Industrial El Collet, parcel·la 407.
10/09/07. Requerir a Castelló Unidental SL perquè regularitze la situació de l’activitat de Clínica Dental en la c. del Crist de la Mar, 1.
10/09/07. Requerir a Lacados Barea SL perquè regularitze la situació
de l’activitat d’exposició i venda de mobles en l’av. de Juan Sebastián
Elcano, 6, de Benicarló.
10/09/07. Requerir a Construccions Fontanet Ortiz SL perquè regularitze la situació de l’activitat de magatzem al servei d’una empresa de
construcció en el Polígon Industrial El Collet, parcel·la núm. 411.
10/09/07 ¡. Requerir a Café Bar El Fòrum de Benicarló perquè regularitze la situació de l’activitat de bar-cafeteria, en la plaça del Mercat, 4.
10/09/07. Requerir a Diserta SA perquè regularitze la situació de l’activitat d’indústria productora de sucs per transformació de cítrics, en el
polígon 19, parcel·la 156 (CN-340, p.k. 1046).
11/09/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 9.251,49
euros.
11/09/07. Atorgar llicència urbanística per a la reforma d’un habitatge
unifamiliar en c. de la Mare de Déu del Pilar, 10.
11/09/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 81.878,24
euros.
11/09/07. Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat de pàrquing en el c. d’Alacant, 5.
11/09/07 . Declarar la baixa de l’activitat de muntatge de marqueteria
per a quadres i espills al c. de Vinaròs, 9.
11/09/07 . Declarar el desistiment de la sol·licitud per a l’activitat d’agència de publicitat en c. del Pintor Sorolla (Benicarló Centre-local 32).
12/09/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 5.928,93
euros.
12/09/07. Aprovar la certificació núm. 3 de les obres del Pla d’Accessibilitat de la Zona nord de Benicarló, per import de 31.399,24 euros Iva
inclòs a favor del contractista adjudicatari Jujosa.
12/09/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen
en Ptda. Foies, polig. 2 parcel·la 18.
12/09/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen
en Partida Mes del Rei, polig. 1, parcel·la 276.
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13/09/07. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa de
Contractació i Patrimoni per al 18 de setembre.
13/09/07. Aprovar la llista d’admesos i exclosos definitiva per a la creació d’una borsa d’ocupació temporal per a proveir llocs de treball de
treballadors/és socials.
13/09/07. Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Economia para el 17 de setembre.
13/09/07. Aprovar la certificació nombre 2 i liquidació dels obres de
construcció de 144 nínxols al cementiri municipal de Benicarló, per
import de 3.779,14 euros IVA inclòs a favor del contractista Construccions Julio Paulo, SL.
13/09/07. Sol·licitar a la Diputació de Castelló la delegació a favor del
Ajuntament de Benicarló de l’exercici de la facultat de contractar l’obra
de reurbanització de la calle Cristobal Colón, amb un pressupost de
507.512,07 euros, IVA inclòs, havent sol·licitat la inclusió de la citada
obra en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de competència Municipal i Carreteres per a l’any 2008.
13/09/07. Requerir perquè regularitze la situació de l’activitat d’immobiliària que ve realitzant en el carrer de l’Alqueria del Poaig, 11.
13/09/07. Requerir a Rive Impex, SL perquè regularitze la situació de
l’activitat de tenda de comestibles amb carnisseria que realitza en l’av.
de Catalunya, 15-baixos.
13/09/07. Requerir perquè es regularitze la situació de l’activitat de tenda de comestibles amb carnisseria en el carrer d’Ulldecona, 4-baix.
13/09/07. Requerir perquè es regularitze la situació de l’activitat de barcafeteria que es ve realitzant en el passeig Marítim, 118.
13/09/07. Sotmetre a informació pública durant el període d’un mes el
Projecte d’Urbanització per a l’execució del vial inclòs en l’àmbit de la
Unitat d’Execució núm. 4 del PAI “Papa Luna”, així com el document de
Modificació Puntual de l’O.I.-vial nº 4, del PAI “Papa Luna” del PGOU
de Benicarló.
14/09/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 48.000,00
euros.
14/09/07. Requerir perquè en el termini de dos mesos se sol·licite
l’oportuna autorització urbanística per a la realització de les obres de
canalització de la cuneta de les parcel·les 504, 532 i 558 situades en la
Partida Sanadorlí.
17/09/07. Rectificar el decret del regidor delegat de l’Àrea de Contractació de data 27 de juny de 2007.
17/09/07. Contractar amb Instamar- 46 SL l’execució de l’obra
d’instalació de projectors per reforçar la il·luminació del Pavelló Poliesportiu per import de 16.718,76 euros IVA inclòs.
17/09/07. Contractar amb Grup Seidor SA el subministrament d’un SAI
per import de 1.060,38 euros IVA inclòs.
17/09/07.Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència amb
la finalitat d’adquirir equips informàtics per a la Policia local, per l’import de 3.745,73 euros.
17/09/07 . Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada mitjançant escrit registre d’entrada núm. 8.686
de 22 de maig de 2007 per haver transcorregut el termini de deu dies
sense aportar la documentació preceptiva.
17/09/07 . Contractar amb Grup Seidor SA el subministrament de diferents equips informàtics per import de 2.685,35 euros IVA inclòs.
17/09/07. Contractar amb Connecta’t el subministrament d’una centraleta telefònica per import de 3.028,76 euros IVA inclòs.
17/09/07. Aprovar la convocatòria de subvencions per part de l’Ajuntament de Benicarló a associacions esportives que hagen realitzat activitats esportives en esport espectacle i subvenció anual. (any 2007).
17/09/07 . Expedir el certificat habilitant de l’activitat de serveis immobiliaris al c. d’Alcalà de Xivert, 50.
17/09/07. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de comerç al detall de bosses i complements al c. de Sant Joan, 26.
17/09/07. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de bar-cafeteria
en l’av. del Marquès de Benicarló, 34.
17/09/07. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de cafeteria
d’una tassa en l’av. de Méndez Núñez, 65-67.
18/09/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 23.913,59
euros.
18/09/07. Donar per finalitzada la tramitació de l’expedient 37/1993 de
Contractació, relatiu a la contractació per concurs públic de la redacció
del projecte, construcció i concessió d’un aparcament per a vehicles en
el subsòl de la Plaça Constitució de Benicarló.
18/09/07. Rectificar l’import dels rebuts abans referenciats del decret
de data 5 de setembre de 2007:
18/09/07 . Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per

la mercantil Copisat Sistemes d’Oficina SL per un import de 184,63 euros.
18/09/07 . Aprovar la baixa en el padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de diversos vehicles.
18/09/07 . Donar de baixa de les liquidacions de plusvàlua números
2763 i 2764 per imports de 7.231,98 euros de quota i 9,55 euros de taxa
cadascuna d’elles.
18/09/07. Aprovar la devolució de 18,68 euros corresponent al quart
trimestre del present exercici referencia 24999 i núm. de rebut 9843.
18/09/07 . Aprovar la devolució del quart trimestre de la taxa d’escombraries/07 per un total de 35,53 euros per cessament en les activitats.
18/09/07 . Aprovar l’efectivitat de les liquidadiones trimestrals que en
el seu moment es van practicar i que corresponen als números del 4 al
08/07, per import de 9,08 euros cadascuna d’elles.
18/09/07 . Aprovar l’efectivitat de les liquidacions trimestrals que en el
seu moment es van practicar i que corresponen als números 1 i 2/07,
per import de 9, 08 euros cadascuna d’elles.
18/09/07 . Convocar Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana per al 20 de setembre.
18/09/07 . Concedir llicència ambiental per a l’activitat de bar-cafeteria
en l’av. de Mallorca, 53.
18/09/07 . Concedir llicència de funcionament de l’activitat de restaurant braseria en CN 340 pk. 133.
19/09/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 264.428,24
euros.
19/09/07 . Confiscar la garantia dipositada en la Tresoreria municipal
per a respondre de les obligacions derivades del contracte per a la
prestació del servei de neteja, vigilància, manteniment del recinte poliesportiu municipal i explotació del bar-cafeteria.
19/09/07. Concedir a Cafeteria Guru la instal·lació d’una terrassa de 9
m². en la c. de València, 21 durant el mes d’octubre novembre, desembre; al Bar Do Ribero la instal·lació d’una terrassa de 9 m². en el Passeig
Marítim, 104 durant el mes de setembre; a Brasería La Llotja la instal·
lació d’una terrassa de 18 m². en la Plaça dels Mestres del Tremp durant
els mesos de juny, juliol, agost i setembre.
19/09/07. Contractar interinament 8 professors del Conservatori Municipal de Música “Mestre Feliu”.
19/09/07. Aprovar el Plec de Càrrecs núm. 33/2007, corresponent a les
liquidacions núms. 16 i 17 de 2007, practicades pel concepte de Taxa
Escombraries, per import total de 9,36 euros.
19/09/07 . Declarar prescrita l’acció per a exigir el pagament dels danys
ocasionats el dia 27 d’abril de 2006 en béns municipals.
20/09/07. Denegar a la mercantil Cableuropa, SAU (ONO) llicència
municipal per a la realització d’obra civil per al Node Secundari BE1I,
corresponent als carrers Mariano Benlliure i Mare de Déu de Fátima.
20/09/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 24.812,59
euros.
20/09/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a la Coral Polifònica Benicarlanda.
20/09/07. Autoritzar l’ampliació de la llicència de gual núm. 1375, de 2
metres a 4 metres.
20/09/07. Assignar productivitat per la seua especial dedicació durant
els mesos d’abril i març.
20/09/07. Convocar sessió ordinària de la Comissió Especial de Comptes per al 24 de setembre.
20/09/07. Declarar prescrita l’acció per a exigir el pagament dels danys
ocasionats el dia 31 de maig de 2006 en béns municipals.
20/09/07 . Atorgar a la mercantil Cableuropa, SAU (ONO) llicència
municipal per a la realització d’obra civil per al Node Secundari BE1A,
corresponent al c. del Cronista Viciana nº 7.
20/09/07 . Aprovar modificació objecte dels bases de la Borsa de Tècnic Esportiu i obertura de nou termini per a presentar instàncies.
20/09/07 . Declarar prescrita l’acció per a exigir el pagament dels danys
ocasionats el dia 1 d’agost de 2006 en béns municipals.
20/09/07 . Atorgar a la mercantil Cableuropa, SAU (ONO) llicència
municipal per a la realització d’ampliació d’obra civil per al Node Secundari BE1B, corresponent a les c. del Doctor Fléming.
20/09/07 . Atorgar a la mercantil Invesal 3000 SL llicència urbanística
per a la col·locació de suports per al desviament de línia elèctrica amb
emplaçament en la c. d’Aragó, 10.
20/09/07 . Atorgar a la mercantil Floirac SL llicencia municipal para
realització dels treballs de construcció de les infraestructures elèctriques necessàries per a electrificar l’ampliació del Centre Comercial de
Benicarló “Costa Azahar”.
20/09/07. Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’exposició i bena



al detall de ports i finestres d’alumini al c. de César Cataldo, 58-baixos.
20/09/07 . Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’agència de viatges a l’av. de Joan Carles I, 20-baixos.
20/09/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/46 L.A, iniciat
per al desenvolupament de l’activitat de bar cafeteria situada en un
local situat en el centre comercial Costa Azahar local 111.
21/09/07 . Atorgar llicència urbanística en la Partida Bovalar, polígon
14, parcel·les 434 i 435.
21/09/07 . Deixar sense efecte el decret de 26 de març de 2007, del
tinent d’alcalde de contractació, que regulava els condicions d’accés al
mercat no sedentari de productes no alimentaris i establir el següent
ordre de prioritats per a l’entrada de nous venedors: 1er grup: Productes que puguen millorar l’ofereix i el mix comercial del mercat no sedentari; 2on grup: Productes no presents a l’actual oferta del mercat no
sedentari; 3er: Resta de productes.
21/09/07 . Requerir a la Comunitat de Veïns de l’edifici situat en c. del
Dr. Coll, 7 perquè procedisca amb caràcter immediat a la retirada de la
placa de gual il·legal col·locada en la porta dels baixos.
21/09/07. Aprovar els bases reguladors de borses d’ocupació temporal
per a proveir llocs de treball de monitors per a la campanya esportiva
d’hivern.
21/09/07. Anul·lar les liquidacions núms. 2378/05.03.07 i 2381/05.03.07.
21/09/07. Requerir a l’empresa Vidre i Foc perquè en el termini de 48
hores procedisca amb caràcter immediat a la retirada de la placa de
gual il·legal col·locada en la porta dels baixos A de l’edifici núm. 17 de
la/c . del Dr. Coll.
21/09/07 . Nomenar tresorera accidental durant els dies 26, 27 i 28 de
setembre de 2007.
21/09/07 . Anul·lar les liquidacions núms. 2273, 2274 i 2275 de 19 de
febrer de 2007.
21/09/07 . Requerir a l’empresa Solasa perquè en el termini de 48 hores
procedisca amb caràcter immediat a la retirada de la placa de gual
il·legal col·locada en la porta dels baixos B de l’edifici núm. 17 de la/c
.del Dr. Coll.
21/09/07 . Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen en la Partida Riu, polígon 19, parcel·la 89.
24/09/07 . Requerir a la mercantil Futurama SL perquè regularitze la situació de dipòsit i emmagatzematge de mercaderies que ve realitzant
en el carrer Alcalà de Xivert.
24/09/07 . Aprovar el projecte d’urbanització del c. del Comerç nº 25.
24/09/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 697.413,17
euros.
24/09/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal al Centre
Aragonès.
24/09/07. Concedir ajudes econòmiques proposades per la Comissió
de Valoració de Prestacions Econòmiques Individuals.
24/09/07 . Autoritzar el canvi d’ubicació del gual placa núm. 525 situat
en c/ . de la Pau, núm. 36 passant a situar-se a la/c . de César Cataldo,
80.
24/09/07 . Nomenar Cap accidental de la Policia local de Benicarló
durant el període de vacances del titular.
24/09/07 . Declarar prescrita l’acció per a exigir el pagament dels danys
ocasionats el 9 de juny de 2006.
24/09/07 . Retornar 116,36 euros per duplicitat de pagament del rebut
núm. 12724.
24/09/07 . Retornar 134,74 euros per duplicitat de pagament del rebut
núm. 12167.
24/09/07. Convocar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament per al
dia 27 de setembre de 2007.
24/09/07 . Atorgar llicència urbanística en el c. del Comerç, 25.
24/09/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 95.118,25
euros.
24/09/07 . Declarar prescrita l’acció per a exigir el pagament dels danys
ocasionats el dia 5 de juny de 2006 en béns municipals.
24/09/07 . Concedir llicència de segona ocupació en l’Av. Maestrat, 22,
1r.
24/09/07 . Atorgar a la mercantil Cableuropa, SAU (ONO) llicència
municipal per a la realització d’ampliació d’obra civil per al Node Secundari BE1D, corresponent al c. de Joan Carles I, 29 i Passeig de José
Febrer Soriano, 1.
24/09/07 . Atorgar llicència urbanística per a les obres d’adequació
d’un local destinat a l’activitat sotmesa al règim de comunicació ambiental de comerç al detall de roba en el c. de Pubill, 2.
24/09/07 . Requerir a la mercantil Poblet de Peníscola, SL perquè re-
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gularitze la situació de l’activitat d’aparcament de vehicles en el local
situat en el c. de l’Alqueria del Poaig, 13.
24/09/07 . Requerir a la mercantil Promocions i Construccions Escarcena SL perquè regularitze la situació de l’activitat d’aparcament de
vehicles en plaça del Mercat, s/n.
24/09/07 . Requerir a la mercantil Vimisco, SA perquè regularitze la
situació de l’activitat d’aparcament de vehicles en c. del Port, 10.
24/09/07 . Requerir perquè es regularitze la situació de l’activitat de
comerç al detall de roba en c. de Joan XXIII.
24/09/07 . Concedir audiència a la Comunitat de Propietaris de c. de
Colon, 11 perquè al·legue i present els documents que considere oportuns.
24/09/07 . Concedir audiència a la propietària de la finca situada en
c. d’Alcalà de Xivert, 101 perquè al·legue i present els documents que
considere oportuns.
25/09/07 . Concedir llicència municipal de primera ocupació per als
habitatges situats en c. del Doctor Fléming, 6.
25/09/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a la Casa de
Andalucia.
25/09/07 . Desestimar la concessió de llicència de gual en c. del 9 d’octubre, 11.
25/09/07 . Declarar constituïda la Borsa d’ocupació de Treballadors/és
Socials amb els opositors que tot seguit és relacionen.
25/09/07 . Contractar amb Er-Soft, SA el subministrament de dos termòmetres per al control tèrmic dels diferents sals de servidors per import de 333,27 euros (IVA inclòs).
25/09/07 . Atorgar llicència de ocupacion a l’habitatge en c. del Doctor
Fléming, 6.
25/09/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a l’associació
Afanias.
25/09/07. Contractar amb Mirton el subministrament de mobiliari
d’oficina per al Departament d’Informàtica per import de 1.031,94 euros (IVA inclòs).
25/09/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge en c. Major, 8-2n.
25/09/07 . Contractar amb Tecnocom SA el subministrament del servei
de manteniment dels equips informàtics Citrix per import de 394,40
euros (IVA inclòs).
25/09/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge en c. Major, 8-3r.
25/09/07. Autoritzar a l’Associació Musical Ciutat de Benicarló la utilització de l’Auditori Municipal.
25/09/07 . Contractar amb Grup Seidor, SA el subministrament de dos
servidors informàtics per import de 1640,87 euros (IVA inclòs).
25/09/07 . Concedir llicència municipal de primera ocupació per als
habitatges eni l Passeig Marítim, 5B.
25/09/07 . Atorgar llicència urbanística per a la construcció de dos habitatges unifamiliars adossats en la Partida Solaes, 147.
25/09/07 . Atorgar llicència urbanística provisional per a les obres
d’ampliació de la instal·lació de la planta d’energia solar fotovoltaica,
situada en la Partida Sotà, 140.
25/09/07 . Complementar la llicència urbanística atorgada per a la
construcció de dos habitatges unifamiliars adossades en la Partida Solaes, 147, de Benicarló.
25/09/07. Decretar altes al padró municipal d’habitants fins el 31
d’agost de 2007.
25/09/07 . Contractar el subministrament de 1.000 títols de concessió
de dret funerari per import de 2.552’- euros (IVA inclòs).
25/09/07 . Concedir llicència ambiental per a l’activitat de pàrquing en
c. de l’Alqueria del Poaig, 7.
25/09/07 . Concedir la llicència de canvi de titularitat de l’activitat de
referència en c. d’Alcalà de Xivert, 11-bxs.
25/09/07 . Ordenar la demolició del clos de la finca realitzat il·legalment
en la partida Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 207.
26/09/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge en c. de Morella,
5-1º izda.
26/09/07 . Concedir llicència d’entrada i eixida de vehicles a través
de les voreres en c. dels Moreres, 8; Passeig de Febrer Soriano, 54; c.
d’Isaac Albéniz, 15; Av. de d’Iecla; c/. de la Pau; c. de Madrid; Partida
Solaes, 139.
26/09/07 . Aprovar la certificació nombre 4 de les obres d’execució
d’un edifici administratiu i enderrocament de la nau existent, situat en
c. del Mestre Serrano amb c. del Dr. Pera, per import de 70.374,73.
26/09/07 . Atorgar a la mercantil Abiat Promocions i Habitatge SL llicencia municipal en c. de Morella.
26/09/07 . Aprovar la modificació quantitativa i qualitativa del contracte subscrit amb la mercantil constructora Incoex BS, SL relatiu a les
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obres de construcció d’una oficina de turisme ascendint l’import total
del contracte modificat a la quantitat de 205.324,23 IVA inclòs.
26/09/07 . Atorgar llicència urbanística per a les obres d’acondicionament de local per a activitat de bar cafeteria en l’immoble en c. dels
Alemanys, 3.
26/09/07 . Concedir llicència ambiental per a l’activitat de cafeteria
d’una tassa en c. de Joan XXIII, 8.
26/09/07 . Concedir llicència ambiental per a l’activitat de bar cafeteria
en c. del Crist de la Mar, 77.
26/09/07 . Concedint llicència ambiental per a l’activitat de bar cafeteria en c. dels Alemanys, 3.
26/09/07 . Incoar expedient sancionador a les persones responsables
de realitzar obres en c. del Pilar, 10 consistents en la reforma integral
d’habitatge entre mitgera sense la preceptiva autorització municipal.
26/09/07 . Denegar la llicència de segregació sol·licitada en data 17 de
setembre de 2007.
26/09/07. Declarar provats els següents fets: iniciació d’una obra de
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en la partida Puig, polígon
2, parcel·la 196 de Benicarló, sense la corresponent llicència municipal.
26/09/07 . Denegar la llicència de segregació sol·licitada d’una porció
de 2.828 m2 d’una finca situada en la Partida Palmar o Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 253 a) i b).
26/09/07 . Atorgar la llicència de segregació sol·licitada d’una porció de
229’61 m2 d’una finca situada en c. d’Aragó, 10.
27/09/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.069,97 euros.
27/09/07. Aprovar la modificació qualitativa del contracte relatiu a les
obres d’adaptació per a l’oficina de mediació per a la integració i la
convivència social AMICS.
27/09/07. Denegar la sol·licitud de concessió de llicència de càrrega i
descàrrega per a l’emplaçament en c. de Peníscola, enfront del núm.
35.
27/09/07. Deixar sense efecte a partir del dia 1 d’octubre de 2007 l’increment en el complement de productivitat assignat en el seu moment a una funcionària.
27/09/07.Convocar sessió ordinària de la Comissió informativa d’Economia i Hisendaper al dia 1 d’octubre.
27/09/07. Declarar la inexistència de responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament de Benicarló, havent de desestimar-se la pretensió deduïda.
27/09/07 . Ordenar la despesa i el pagament per un total de 447.738,53
euros.
27/09/07 . Resoldre la discrepància manifestada en l’informe d’Intervenció de data 27 de setembre de 2007.
27/09/07 . Concedir llicència per a l’entrada i eixida de vehicles a través
de les voreres fins a la fi de les obres en c. de Mossén Lajunta, 32.
27/09/07 . Nomenar Interventora accidental durant els dies 1 al 6 d’octubre de 2007.
27/09/07 . Sotmetre a informació pública el reformat del Projecte d’Urbanització del Programa d’Actuació Integrada en sòl urbà, entre av. del
Papa Lluna i c. de Peníscola.
27/09/07 . Requerir perquè en el termini de dos mesos se sol·licite
l’oportuna autorització municipal per a la realització de l’obra situada
en un apartament consistent en la instal·lació d’un aparell d’aire condicionat i obres de l’estructura que suporta aquesta instal·lació.
27/09/07 . Atorgar a la mercantil Synergy SL llicencia municipal para
construcció d’un edifici per a 4 habitatges entre mitgeres en c. de Prades, 28.
28/09/07.Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència,
per import de 10.000,00 euros, amb la finalitat de realitzar els Escoles
matineres.
28/09/07 . Atorgar a llicència urbanística per a la construcció d’un habitatge unifamiliar en c. de Mallorca, 21.
28/09/07. Acceptar la renúncia presentada per la treballadora social
del Centre de Voluntariat de Benicarló.
28/09/07. Aprovar el Plec de Càrrecs núm. 34/2007, corresponent a les
liquidacions núm. 1 i 2 de 2007, practicades per concepte d’Infracció
Urbanística ,i la liquidació núm. 10 per multa coercitiva.pels seus respectius imports i un total de 2.200 euros.
28/09/07 . Concedir llicència ambiental per a l’activitat de restaurant
en av. del Marquès de Benicarló, 44.
28/09/07. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de restaurant
en c. de Vinaròs, 71.

La temporada de teatre
continua amb espectacles
d’alt nivell

D

esprés de la satisfacció i
el luxe d’haver comptat
amb la presència de l’espectacle El enemigo de la clase, la
temporada de teatre a Benicarló
segueix amb un alt nivell de qualitat.
En aquest tram final de la temporada de tardor destaca la
tornada de l’obra El hombre que
intentó cruzar el Titicaca, produïda per Factoría Los Sánchez i
interpretada per Rafa Sánchez el
divendres 2 de novembre.
El dia 10, la mostra de teatre
Reclam porta una de les millors
clowns del món, la suïsa Gardi
Hutter amb l’espectacle Juana
de Arco.
I el 23 de novembre, un altre
dels plats forts de la temporada, l’obra Unes veus, dirigida
per Marta Angelat, que arriba
a Benicarló després de fer temporada a Barcelona i de ser nominada a 4 Premis Butaca que
atorga la crítica.
La temporada de tardor finalitzarà amb Valentí Piñot i l’obra
August, un espectacle de xicotet
format que es representarà al
Mucbe.

Cartell d’Unes veus, que arriba a Benicarló el 23 de novembre
després de fer temporada a Barcelona

Renovació del DNI
Els dies 14 i 30 de novembre, una unitat de la Policia Nacional s’instal·larà al Casal
Municipal (c. de Sant Francesc, 95) per expedir el carnet d’identitat.
Els carnets s’expediran seguint l’ordre dels números que es repartiran el 7 de novembre a partir de les 8:00 h al Registre General de l’Ajuntament (c. de Ferreres
Bretó, 10).
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Turisme ofereix informació
per als usuaris de mòbils
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L’Ajuntament
renova el conveni
de Menjar
a casa

L

D

urant el mes de novembre la Regidoria de
Turisme posarà en funcionament un dispositiu mòbil
a l’oficina Tourist Info Benicarló
que transmetrà tot tipus d’informació com ara la guia turística
de la ciutat, l’agenda d’activitats,
plànols, horaris, directoris, transports, gastronomia, etc.

A través d’un emissor que escaneja continuament els mòbils
que tenen el port Bluetooth
obert (i es troben en l’opció visible), se li oferirà al usuari la
descàrrega de l’aplicació. Si el
usuari ho accepta, es descarrega
i s’instal·la automàticament al
mòbil. La transferència i l’ús de
l’aplicació és totalment gratuït

’Ajuntament de Benicarló ha renovat el conveni de
col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social
per a la prestació del servei de Menjar a Casa.
El nou conveni manté la xifra de 20 places i estén la seua
vigència des del dia 1 d’octubre de 2007 fins el 30 de setembre de 2010, amb un cost de 26.560,30 euros.
El servei es presta de dilluns a divendres (excepte els dies
festius de caràcter nacional o autonòmic) i consisteix a
lliurar el menjar en el domicili de la persona usuària a una
hora prefixada, tenint en compte, entre d’altres, les indicacions mèdiques.
El cost del programa és finançat per la Conselleria de Benestar Social (42%), l’Ajuntament (24 %) i l’aportació de la
persona beneficiària (34 %), que paga un preu diari de 2,48
euros.
Les persones interessades poden dirigir-se al Centre Social
Municipal La Farola on l’Equip Social de Base informarà del
funcionament del programa.
També es pot demanar informació al telèfon d’atenció del
programa Menjar a Casa 900 123 103.

per a l’usuari. Pel que fa a l’abast,
l’emissor llança la senyal a uns
100 metres de distància, encara
que generalment els mòbils sols
poden rebre la senyal in situ. Per
últim, cal dir que la informació
estarà disponible en diferents
idiomes i que s’ha previst per al
proper any adquirir altres unitats
en altres punts de Benicarló.

Els comerciants analitzen
la satisfacció del client

U

Una trentena de comerciants van
participar en la jornada

ns trenta comerciants
van assistir el 23 d’octubre a l’Ajuntament a una
jornada tècnica d’anàlisi i millora
de la satisfacció del client.
Aquesta jornada, de caràcter
gratuït, la va organitzar la Cambra de Comerç de Castelló, a
través de la seua oficina local a
Benicarló, amb la col·laboració
de la Regidoria de Comerç i Mercats i l’Agència per al Foment de
la Innovació Comercial (AFIC).
Els assistents, responsables de
comerços, i persones interessa-

des un tema tan fonamental per
a tota empresa que tinga contacte directe amb el client final, van
rebre formació específica sobre
com conèixer les expectatives i
necessitats dels clients, els sistemes de mesura, anàlisi i millora
la satisfacció del client, i les seues tècniques de fidelització.
La Regidoria de Comerç i Mercats va fer una valoració molt
positiva i va remarcar que precisament el tracte personalitzat i
diferenciat és un dels valors afegits del comerç tradicional.

Comença el servei
d’atenció a la dependència

L

’Àrea de Benestar Social de
Benicarló compta des de
l’1 d’ocubre amb un Servei
Municipal d’Atenció a la Dependència. La posada en marxa
d’aquest servei s’inscriu en el
marc del desplegament del nou
sistema de protecció social promulgat per la Llei 39/2006 de 14
de desembre, de Promoció de
l’Autonomia Personal i Atenció a
les persones en situació de dependència, desplegament que

implica la col·laboració de les
administracions estatal, autonòmica i local per tal d’aconseguir
un adequat desenvolupament de
l’acció protectora del Sistema.
En el cas de l’administració local,
s’ha considerat necessari reforçar els serveis socials municipals
creant nous serveis locals específis. El de Benicarló és un dels 16
serveis que de la província que
obre les portes en aquest darrer
quatrimestre de 2007 i es tro-

ba ubicat al Centre Social Municipal La Farola. Les persones
interessades s’hi poden adreçar
personalment o contactant per
telèfon (964 47 39 68) o correu
electrònic (bncserveis.socials@
cv.gva.es).
Per la seua part, la Conselleria de
Benestar Social ofereix informació sobre el Sistema d’Atenció a
la Dependència en el telèfon
900 100 880 i en www.todoloquenecesites.com.
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L’Ajuntament de Benicarló
aposta per l’escolarització
al tercer món

L

a Regidora de Benestar
Social de l’Ajuntament de
Benicarló, Sarah Vallés, i
la presidenta de Mans Unides
Benicarló, Elena Tortajada, han
firmat aquest matí un conveni per a millorar les condicions educatives a Bemaneviky
(Madagascar), una zona destruïda per la persistència de ciclons
i amb una gran inestabilitat política.
La nova construcció de centres
educatius es nesessària per a
l’àrea de Bemaneviky, ja que permetrà no solament augmentar
les posibilitats de matriculació
en primària, cosa ara mateixa
està limitada per les poques
places disponibles, sinó també
perquè millorarà les condicions
d’estudi per als alumnes matriculats que en aquests moments
no disposen dels mínims necessaris per rebre una educació de
qualitat.
La presidenta de Mans Unides ha agraït la col·laboració
de l’Ajuntament i ha assenyalat
que el Projecte de Millora de
les Condicions Educatives de la
Infancia i Joventud de Bemaneviky (Madagascar) contribuirà a

Agenda Cultural
NOVEMBRE

DIVENDRES 2
19.00 h Inauguració de l’exposició i
lliurament de premis del IX
Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló (fins al dia 25).
Mucbe. Organitza: Regidoria
de Cultura i Mucbe.
22.30 h Cicle de Teatre de Tardor.
Representació de l’obra El
hombre que intentó cruzar el
Titicaca, a càrrec de la companyia Factoría Los sánchez.
Obra en castellà. Preu: 5€.
Auditori. Col·labora: Regidoria
de Cultura.
DIUMENGE 4
10.00 h Art al carrer (fins a les 14.00
h). Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Associació Benicarló Art
i Regidoria de Turisme.

La regidora Sarah Vallés i la Presidenta de Mans Unides van firmar el conveni

l’augment de l’escolarització en
un 10%, de manera ques’arribarà als 1.000 alumnes. Tortajada
també ha dit que les obres del
nou centre educatiu a Bemaneviky ja han començat i que és
previst que estiguen acabades
d’aquí a un any.
El conveni, que suposa una aportació per part de l’Ajuntament
de 1.000 euros, s’emmarca en
la línia de cooperació internacional que el consistori manté
amb entitats d’abast internacional que tenen seu a la ciutat.

De fet, enguany es compleixen
deu anys de la col·laboració de
l’Ajuntament amb Mans Unides,
una col·laboració que s’ha enfocat sobretot a projectes d’escolarització per al tercer món. Sarah Vallés, regidora de Benestar
Social, ha valorat positivament
aquest tipus de convenis internacionals, per als quals l’Ajuntament ha reservat enguany fins a
2.000 euros: 1.000 euros per a
aquest conveni amb Mans Unides i 10.000 per a altres projectes internacionals que s’han presentat al llarg de l’exercici.

Concurs de cartells de la Festa de la Carxofa
Fins al 0 de novembre es poden lliurar a l’Ajuntament els treballs per participar
en el concurs de cartells de la Festa de la Carxofa.
Podeu consultar les bases en la pàgina web de l’Ajuntament
www.ajuntamentdebenicarlo.org a la secció “Agricultura”.
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DIMARTS 6
XIII Mostra de Bonsai
de Tardor (fins al dia 18).
Centre Cultural Convent de
Sant Francesc - Mucbe.
Organitza: Associació Bonsai
Benicarló.
DISSABTE 10
10.00 h Inauguració de la VI Mostra
provincial de Bonsai (fins al
dia 18 ). Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Associació Bonsai Benicarló.
18.00 h Torneig professional de Kick
Boxing. Pista Central del Pavelló Poliesportiu. Organitza:
Kick Boxing Benicarló.
22.30 h Cicle de Teatre de Tardor.
Representació de l’obra Juana
de Arco a càrrec de Gardi Hutter. Obra en valencià. Preu: 5 €.
Auditori. Organitza: Regidoria
de Cultura i Mostra de Teatre
Reclam.
DIUMENGE 11
16.00 h Desfilada de la Banda de Música Ciutat de Benicarló per
recollir els nous músics que
s’incorporen a la Banda. Sortida del Carrer de Cabanes, 16.
Organitza: Associació Musical
“Ciutat de Benicarló”.

DIVENDRES 16
20.30 h Presentació del Cartell de la
X Edició de l’Estel del Collet.
Saló Social Caixa Benicarló.
Organitza: Associació Cultural
l’Estel del Collet.
22.00 h Concert de Sarsuela a càrrec
de Venus de Cambra. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura i Diputació de Castelló.
DISSABTE 17
17.00 h Jornada de portes obertes
a l’estudi del pintor i escultor
Joan Josep Fontanet (fins
a les 21.00 h). C. de Sant Gener, 8. Organitza: Associació
Benicarló Art i Regidoria de
Cultura.
19.00 h Inauguració de l’exposició
“L’Estel del Collet 10 anys” (fins
a les 21.00 h). L’exposició romandrà oberta fins al dia 25.
Saló Social Caixa Benicarló.
Organitza: Associació Cultural
L’Estel del Collet.
DIUMENGE 18
19.00 h Concert de Santa Cecília
amb la Banda Juvenil, la Coral
Juvenil Kylix i el Cor Petiquillo. Auditori. Organitza: Assoc.
Musical “Ciutat de Benicarló” i
Coral Polifònica Benicarlanda.
DIJOUS 22
19.00 h Inauguració de l’exposició
etnològica “Barrets, màscares
i lligadures”, de Mario Onieva (fins al 24 de febrer). Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza:
Regidoria de Cultura i Mucbe.
19.00 h Missa Cantada en honor a
Santa Cecília a càrrec de la Coral de la Gent Gran. Parròquia
de Sant Pere. Organitza: Club
de la Tercera Edat.
DIVENDRES 23
22.30 h Cicle de Teatre de Tardor.
Representació de l’obra Unes
veus, a càrrec de la companyia
La Lluna Nova. Obra en valencià. Preu: 7 €. Venda anticipada
d’entrades a partir del dilluns
12 a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament. Auditori. Organitza:
Regidoria de Cultura i Circuit
Teatral Valencià.

DISSABTE 24
19.00 h Concert de Santa Cecília
amb la Banda “Ciutat de
Benicarló” i la Coral Polifònica Benicarlanda. Auditori. Organitza: Assoc. Musical
“Ciutat de Benicarló” i Coral
Polifònica Benicarlanda.
19.00 h Inauguració de l’exposició
“Tresors Arqueològics”, on es
mostrarà la cílix i el tresoret,
troballes de les excavacions al
Poblat Iber del Puig (fins al
24 de febrer). Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
DIJOUS 29
19.00 h Inauguració de l’exposició
de flors seques “Nadal al
Mucbe”, d’Elena Alsina. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza:
Regidoria de Cultura i Mucbe.
DIVENDRES 30
19.00 h Inauguració de l’exposició
de pintura “Ziga-Zaga”, de
Joan Josep Fontanet (fins
al 6 de gener). Centre Cultural Convent de Sant Francesc
– Mucbe. Organitza: Regidoria
de Cultura i Mucbe.
20.30 h Els divendres del Setrill.
Xarrada cultural amb el títol
“Los aromas del vino” a càrrec
de Vicent Segara. Seu de la
Penya. Organitza: Penya Setrill.
22.30 h Cicle de Teatre de Tardor.
Representació de l’obra August
i el teatre del teatre, a càrrec de
la Companyia Pimpinelles
de Valentí Pinyot. Obra en
valencià.
Centre Cultural Convent de
Sant Francesc - Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i
Diputació de Castelló.

DESEMBRE
DISSABTE 1
19.00 h Presentació de la Fallera
Major i Fallera Major Infantil Benicarló 2008. Auditori.
Organitza: Junta Local Fallera.
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