BENICARLÓ

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
www.ajuntamentdebenicarlo.org • Època II • Núm. 14 • Desembre de 2007

Els tresors arqueològics
de Benicarló

El Mucbe mostra per primera vegada les restes
ibèriques més rellevants dels jaciments de la ciutat
EL MERCAT DE NADAL ANIMARÀ ELS CARRERS DE LA CIUTAT • BENICARLÓ
APOSTA PEL RECICLATGE • LA LUDOTECA AMPLIA EL SERVEI • ELS XIQUETS
I XIQUETES JA PODEN ESCRIURE LA CARTA ALS REIS • JA ESTAN EN MARXA
ELS CONCURSOS D’ENGALANAMENT DE FAÇANES I EL D’APARADORS
• TORNA EL PROGRAMA DE TERMALISME PER ALS MÉS GRANS • LA
RESIDÈNCIA DE DISCAPACITATS PROFUNDS CELEBRA EL CINQUÉ ANIVERSARI
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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

desembre

DIES

FARMÀCIA

1-2

Jorge Cid
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748
Ana Maria Badenes
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

Centre Geriàtric.............................964 471 867

Altres serveis

Centre Ocupacional IVADIS....964 474 979

administratius

3

Contribucions Diputació

4

Consuelo González

5

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

6

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

7

Mayte Febrer

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

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

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

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

8-9

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

10

Consuelo González

11

Maria Pilar San Feliu

12

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

13

Mayte Febrer

14

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

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

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

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

González
15-16 CC/onsuelo
Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

FCC-Oficina Atenció

Col·legi Marqués
de Benicarló.....................................964 471 937

17

Maria Pilar San Feliu

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

Col·legi Martínez Ródenas.........964 472 611

18

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

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

Emergències

Col·legi Ntra. Sra. de

Centre de Coordinació

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

19

Mayte Febrer

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

Conservatori de Música

Policia Local.....................................964 475 300

Mestre Feliu....................................964 472 748

20

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

Guàrdia Civil...................................964 465 010

Institut d’Educació

21

Francisco Santos

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

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

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

Institut d’Educació

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

FCC Serveis de neteja

C/ Major, 1. T. 964 471 897

aria Pilar San Feliu
22-23 M
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

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

25

Mayte Febrer

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

26

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

Altres telèfons d’interès

27

Francisco Santos

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

28

Jorge Cid

UNED (Universitat Nacional
d’Educació a Distància).................964 470 050

Parador de Turisme

Subministraments
i altres serveis

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

24

Secundària Ramón Cid............... 964 471 706

“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

Els tresors arqueològics
de Benicarló s’exposen
al Mucbe

Farmàcies
de guàrdia

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

C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

Amparo Carceller
29-30 Av.
de Iecla, 6. T. 964 471 143

31

Mayte Febrer

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

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.
Dipòsit Legal: CS-331-2006

E

l Mucbe-Centre Cultural
Convent de Sant Francesc
està d’enhorabona. Per
primera vegada s’exposen a les
seues sales les restes arqueològiques ibèriques més rellevants
que s’han pogut trobar als diferents jaciments del terme municipal de Benicarló. Fins als 24 de
febrer de 2008 es podrà visitar
aquesta exposició, que inclou
tota la ceràmica grega d’importació i el conegut tresoret. Totes
aquestes peces es troben actualment al Museu de Belles Arts
de Castelló i han estat cedides
al Mucbe amb motiu de l’exposició.

A l’acte van acudir les principals autoritats de Benicarló

La mostra està dividida en cinc
parts diferenciades que expliquen, a través de les peces arqueològiques, com era la vida
quotidiana dels ibers, els intercanvis comercials, la producció
de ceràmica, els rituals funeraris, la indumentària, les classes
socials, etc.
A més, també s’ha exposat una
maqueta amb la reproducció a
escala de l’estat actual del poblat ibèric del Puig de la Nau i un
audiovisual amb l’explicació dels
diferents espais del poblat.
L’exposició compta amb un servei de visites guiades completament gratuïtes durant els caps
de setmana. També hi haurà visites guiades i tallers didàctics
per a tots els centres educatius
de Benicarló.

L’exposició inclou les restes arqueològiques més rellevants que s’han trobat
als jaciments de Benicarló, com la cilix i el tresoret
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Urbanisme aprova
el Registre de Demandants
d’Habitatges Protegits

Els primers habitatges protegits promoguts per l’Ajuntament es construiran a Ciutat Sénior

L

a Regidoria d’Urbanisme
ha aprovat l’Ordenança
reguladora del Registre
de Demandants d’Habitatges
Protegits per tal de facilitar l’accés a l’habitatge a Benicarló.
L’Ajuntament utilitzarà les dades
d’aquest Registre per obtenir informació sobre la demanda d’habitatge i poder oferir així una
oferta ajustada a les necessitats
de les persones interessades a
optar a un habitatge protegit

promogut per l’Ajuntament.
Formar part d’aquest Registre
no és un requisit indispensable
per poder optar als habitatges
que promou l’Ajuntament. No
obstant, l’Ajuntament comunicarà a les persones que formen
part d’aquest Registre l’obertura
dels terminis de presentació de
sol·licitud de les promocions
que s’adjudiquen.
Formar part del Registre de Demandants d’Habitatges tampoc

no suposarà cap prioritat en els
procediments de selecció de les
promocions que s’adjudiquen ni
que l’Ajuntament accepte que la
persona interessada compleix
els requisits necessaris per accedir a un habitatge en règim de
protecció pública.
Podeu trobar més informació a
la pàgina web ajuntamentdebenicarlo.org a la secció “Urbanisme”.

?

Saps que...

Per escriure la carta als Reis Mags en valencià,
podeu consultar en línia el Diccionari de jocs i joguines
(http://www.termcat.cat/dicci/jocs_joguines/index.html)
del Termcat



Turisme prepara un
Nadal carregat d’activitats

L

a Regidoria de Turisme
està ultimant el programa
previst per a aquest Nadal,
que arribarà carregat d’activitats. El principal atractiu serà el
Mercat de Nadal (del 27 al 30 de
desembre), que s’instal·larà a la
plaça de Sant Bartomeu amb 22
casetes carregades d’una àmplia
oferta de productes nadalencs.
A banda dels estands amb la típica decoració de Nadal, també
hi haurà concursos de disfresses,
contacontes, tallers de decoració
nadalenca, etc. A banda del Mercat de Nadal, la Regidoria també ha organitzat per a aquestes
festes visites guiades a l’església
de Sant Bartomeu destinades
a un públic familiar. Les visites
tindran lloc del 27 al 30 de desembre a les 17.30 hores. A més,
l’església estarà oberta de 10.00
a 13.00 i de 16.00 a 20.00 hores.

Programació del
Mercat de Nadal
Dijous 27 de desembre
10.00h. Per als més menuts, atraccions de fira artesanal i ludoteca infantil. Per als adults mostres de cànters i de càmera antiga i Museu Luthien. A més, dromedaris, rècua
de burrets i la granja d’animals.
11.00h. Concurs de figures decoratives.
17.00h. Tallers infantils de decoració amb neu.
17.30h. Visita guiada a l’església de Sant Bartomeu.
19.00h. Contacontes dels germans Grimm.
Divendres 28 de desembre
11.00h. Concurs de disfresses.
17.00h. Tallers infantils de Nadal: elaboració de pastes nadalenques.
17.30h. Visita guiada a l’església de Sant Bartomeu.
19.00h. Contacontes dels germans Grimm.
19.30h. Actuació musical.

Dissabte 29 de desembre
11.00h. Tallers infantils de decoració amb neu: boles de Nadal.
13.00h. Contacontes dels germans Grimm.
17.30h. Visita guiada a l’església de Sant Bartomeu.
20.00h. Actuació Coral Polifònica Benicarlanda.
Diumenge 30 de desembre
Durant tot el dia, animació a càrrec del personatge
Krampus (l’home del sac) al Mercat de Nadal.
11.00h. Tallers infantils de decoració amb neu: fanalets de
Nadal.
13.00h. Contacontes dels germans Grimm.
17.30h. Visita guiada a l’església de Sant Bartomeu.
18.00h. Cercavila dels patges de SSMM els Reis Mags d’Orient,
acompanyats per la Colla de Gegants i Cabuts i la Colla de Dolçainers. Recorregut: Pl. de Sant Bartomeu, c.
Major, c. Sant Joan, av. de Joan Carles I, ptge. de Sant
Agustí, c. de Pius XII, pl. de la Constitució, pg. de Ferreres Bretó i pl. de Sant Bartomeu.
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Gran èxit de la campanya
informativa sobre
el reciclatge

Imatge de la presentació als mitjans de la campanya

L

a Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Benicarló acaba de tancar
amb un important èxit de participació una campanya de comunicació a la ciutadania per promoure el reciclatge dels residus
domèstics.
Les claus de la campanya han
estat informar al públic sobre
l’ampliació i millora del servei
de recollida selectiva de residus urbans i convéncer la gent
que s’apropava als punts d’informació de la importància de
col·laborar en la protecció del
medi ambient i el reciclatge de
residus domèstics. Tot, explicant
de manera clara i senzilla quins
productes es poden reciclar i
com s’han de classificar per tal
de dispositar-los després als
contenidors corresponents.
La campanya ha tingut una duració de dos setmanes i durant
aquest temps els punts d’infor-

Els ciutadans de Benicarló han respost molt positivament a la campanya

mació s’han situat en diversos
llocs de la ciutat per tal d’arribar
al màxim dels ciutadans possible.
Un dels atractius de la campanya
han estat les bosses que l’Ajuntament ha distribuït de manera
gratuïta especialment dissenyades per facilitar als ciutadans la
tasca de separar a casa els diversos tipus de residus (paper i cartró, vidre i envasos lleugers).

La millora del servei de recollida
selectiva també inclou a partir
d’ara un nou servei d’atenció al
ciutadà. Tothom qui tinga algun
dubte en matèria de serveis municipals pot adreçar-se a l’oficina
ubicada a la plaça del Ministre
Marcelino Domingo, que està
oberta de dilluns a divendres de
9.00 a 15.00 hores. També es pot
contactar amb aquesta oficina al
telèfon 964 46 12 53.



Informació
municipal
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
18/2007 DE 25 D’OCTUBRE

Punt 1r.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm.
17/2007, de 27 de setembre.
Punt 2n.- Proposta de substitució del representats del Grup Popular en divers Consells Municipals.
Punt 3r.- Dictamen a la proposta de conveni a subscriure entre l’ Ajuntament de Benicarló i el Club Deportivo Futbol Sala “F.S. Maestrat”
Punt 4t.- Dictamen a la proposta de modificació del Pla d’Actuació Municipal Front al Risc d’Inundacions.
Punt 5é.- Dictamen a la ratificació de sengles decrets d’ alcaldia, sobre
l’exercici del dret de defensa en procediments jurisdiccionals.
Punt 6é.- Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, núm. 17/2007 per a la prestació del servei de vigilància i manteniment de la pista Barranquet i explotació del bar Club Petanca
de Benicarló.
Punt 7é.- Dictamen sobre la sol·licitud de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Benicarló proposada en data 7 d’agost
de 2007 (registre d’entrada núm. 13.687) per la mercantil MAVIPA
ALS TERRERS, S.L., per alterar la disposició volumètrica prevista
pel Pla entre entre el carrer de València i el carrer d’Eivissa.
Punt 8é.- Dictamen sobre la cessió de la condició d’agent urbanitzador del
Programa d’Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d’Execució núm. 1, del Pla de Reforma Interior de Millora núm.
6 del Pla General d’Ordenació Urbana de Benicarló, a favor de la
mercantil ARTE BENICARLÓ, S.L.
Punt 9é.- Dictamen sobre l’ aprovació provisional del Pla Especial de reserva de sòl per a la implantació d’equipament infraestructura-servei
urbà (EDAR) en la partida de Vilaperdig de Benicarló.
Punt 10é.- Dictamen sobre la l’ aprovació del Programa d’Actuació Integrada per gestió directa, per a l’ obertura del vial Los Ángeles, entre l’
avinguda del Papa Luna i l’ avinguda de València.
Punt 11é.- Dictamen sobre l’ aprovació de la modificació del Projecte d’Urbanització del Programa d’ Actuació Integrada U.A.-11 del Pla General d’ Ordenació Urbana de Benicarló.
Punt 12é.- Dictamen sobre l’acceptació de la subvenció del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a la millora dels camins de
Benicarló, inclosos en el protocol de camins subscrit entre el dit
Ministeri i la Mancomunitat de la Taula del Sénia.
Punt 13é.- Dictamen sobre la rectificació del compte detallat de les quotes
d’urbanització provisionals del PAI Corts Valencianes II, aprovat
per acord del Ple de la corporació de 13 de febrer de 2006, quant a
la titularitat de la finca situada en el carrer de Sant Ramon, núm. 5,
baix 2, sol·licitat per Maria Piñana Peña.
Punt 14é.- Dictamen sobre l’informe municipal sol·licitat per la Conselleria
d’Infraestructures i Transport, Servei Territorial d’Energia sobre
la sol·licitud a la dita administració per part de GAS NATURAL
CEGAS, S.A. d’autorització administrativa i aprovació del projecte
d’execució de la red de distribució de gas natural al terme municipal de Benicarló.
Punt 15é.- Dació de compte de l’informe tècnic municipal sol·licitat pel ple
de la corporació, sobre la possibilitat de construir un aparcament
subterrani a l’avinguda de Catalunya.
Punt 16é.- Dictàmens a les propostes de modificació de les ordenances
reguladores d’impostos municipals:
16.1.- Dictamen a la modificació de l’Ordenança fiscal I-3, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
16.2.- Dictamen a la modificació de l’Ordenança fisca I-4 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Punt 17é.- Dictàmens a les propostes de modificació de les ordenances
reguladores de taxes municipals:
17.1.- Dictamen a la modificació de l’Ordenança fiscal T-1, de la taxa
per expedició de documents administratius.
17.2.- Dictamen a la modificació de l’Ordenança fiscal T-2, de la
taxa del cementiri municipal.
17.3.- Dictamen a la modificació de l’Ordenança fiscal T-5, de la taxa
per llicencia de autoturisme.
17.4.- Dictamen a la modificació de l’Ordenança fiscal T-7, de la
taxa per Recollida de fem.
17.5.- Dictamen a la modificació de l’Ordenança fiscal T-8, de la

taxa per al subministre d’aigua i clavegueram.
17.6.- Dictamen a la modificació de l’Ordenança fiscal T-9, de la
taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall.
17.7.- Dictamen a la modificació de l’Ordenança fiscal T-10, de la
taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles iniciada o
completa de les vies públiques, subsegüent custòdia dels mateixos o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic.
17.8.- Dictamen a la modificació de l’Ordenança fiscal T-14, de la
taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local.
Punt 18é.- Dictàmens a les propostes de modificació de les ordenances
reguladores de preus públics.
18.1.- Dictamen a la modificació de l’Ordenança fiscal P-3, del preu
públic per a la prestació del servei de piscina municipal i instal·
lacions complementàries.
18.2.- Dictamen a la modificació de l’Ordenança fiscal P-7, del preu
públic per matricula en la Universitat Popular.
Punt 19é.- Proposició sobre la resolució de discrepàncies per objeccions
d’intervenció davant la inexistència de crèdit pressupostari.
Punt 20é.- Proposició a la modificació pressupostaria núm.6/2007
Punt 21é.- Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i Tinències d’Alcaldia delegades des del 16 de setembre al 15 d’octubre de
2007.
Punt 22é.- Precs i preguntes.

DECRETS OCTUBRE 2007.

01/10/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats al c. de Sever Ochoa, 4.
01/10/07 . Aprovar la devolució de l’aval que va dipositar la mercantil “Ferrer
Obras y Servicios, S.L.” per import de 1.117,88 euros per a la prestació dels
serveis de neteja del les platges del terme municipal de Benicarló.
01/10/07. Arxivar l’expedient núm. 104/2001 del Negociat de Contractació.
01/10/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats al c. del Doctor Coll, 14.
01/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament a
la partida d’Aiguadoliva, polígon 6, parcel·les 149-154.
02/10/07. Atorgar a la mercantil PROMOCIONES MOGGIA NOFRE BERNAT SL, llicència urbanística al c. dels Corts Valencianes, 14.
02/10/07 . Aprovar la devolució de la garantia definitiva per import de 525,77
euros dipositada per la mercantil Neteges Senar, S.L. per a la prestació del
servei de la xarxa de clavegueram i imbornales.
02/10/07. Arxivar l’expedient núm. 130/2000 del Negociat de Contractació.
02/10/07 . Contractar amb Innovacions Tecnològiques, SAL el subministrament de dos cadires de socorrista per als platges del Morrongo i de la Mar
Xica per import de 9.477,20 euros (IVA inclòs).
02/10/07. Desestimar la sol·licitud de devolució de la part proporcional dels
taxes satisfetes per dues assignatures del curs 2006/2007 del Conservatori
Municipal de Música per import de 128,43 euros de conformitat amb l’art. 4
de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
02/10/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats al c. del Doctor Coll, 12.
02/10/07 . Contractar amb Costa Mediterrania Comunicación S.L, el servei
de reportatge gràfic publicitari per a guies turístiques en diferents idiomes
per import de 4.350 euros (IVA inclòs).
02/10/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats al c. del 9 d’octubre, 6.
02/10/07. Concedir subvencions a entitats culturals.
02/10/07. Atorgar a la mercantil UNAI & FLAVIA 2.003 SL llicència urbanística per a l’enderrocament de dos edificis al c. de Sant Vicent, 1 i c. del
Carme, 42.
02/10/07. Contractar amb Germinal Producciones, SL, els serveis tècnics de
la representació teatral El enemigo de la clase.
02/10/07. Contractar amb Germinal Producciones, SL, els serveis tècnics de
l’obra Unes veus.
02/10/07 . Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa de Policia,
Seguretat i Participació Ciutadana per al dia 4 d’octubre.
02/10/07 . Admetre a tràmit l’expedient per a la concessió de llicència d’activitat de bar cafeteria.
03/10/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats al c. del 9 d’octubre, 6.
03/10/07. Delegar en el regidor de Joventut, Festes i Falles d’aquest Ajunta-
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ment, Carlos Salinas Llorach, l’autorització del matrimoni per al dia 6 d’octubre de 2007 a les 19.00 hores.
03/10/07. Estimar el recurs presentat per un alumne del Conservatori Professional de Música Mestre Feliu per la concessió d’ajudes a l’estudi.
03/10/07. Desestimar la sol·licitud de devolució de l’import dels taxes satisfetes per dues assignatures del curs 2006/2007 del Conservatori Municipal
de Música, per l’import de 192,64 de conformitat amb l’art. 4 de l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa.
03/10/07 . Arxivar l’expedient RP-9/2006 del Departament de Patrimoni.
03/10/07. Desestimar la sol·licitud de devolució del import dels taxes satisfetes per la prova d’accés al grau mitjà del curs 2006/2007 en el Conservatori Municipal de Música, per l’import de 48,99 de conformitat amb l’art. 4
de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa.
03/10/07. Arxivar l’expedient RP- 30/2005 del Departament de Patrimoni.
03/10/07. Atorgar a la mercantil EDIFICACIONES VILANOVA SA llicència
urbanística al c. d’Ulldecona, 90-A.
03/10/07. Desestimar la sol·licitud de devolució de l’import del preu públic
satisfet per la matrícula en la Universitat Popular, del curs de Dibuix i pintura, per l’import de 37,40 euros.
03/10/07 . Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial de 18 d’abril de 2007 per haver transcorregut el termini de deu dies
sense aportar la documentació preceptiva.
03/10/07. Atorgar a la mercantil ABUC I PROMOCIONS SL la llicència urbanística en l’immoble de l’av. de Mallorca, 53.
03/10/07. Desestimar la sol·licitud de devolució del import del preu públic
satisfet per la matrícula en la Universitat Popular, del curs de Fotografia de
conformitat amb l’art. 4 de l’Ordenança fiscal reguladora.
03/10/07. Atorgar a la mercantil ABUC I PROMOCIONS SL llicència urbanística per a l’enderrocament de dos habitatges al c. de César Cataldo, 88
i 90.
03/10/07. Anular els drets reconeguts pels motius que s’indiquen en les propostes del Servei Provincial de Gestió Tributària i Recaptació, dels impostos
sobre béns immobles de naturalesa urbana i d’activitats econòmiques, de
diversos exercicis.
03/10/07. Atorgar a la mercantil MÉNDEZ NÚÑEZ 2001 SL llicència urbanística a la pl. del Ministre Marcelino Domingo, escala 5.
03/10/07. Atorgar a la mercantil Sociedad Esatatal de Correos i Telégrafos,
SA la llicència urbanística per a les obres de reforma interior i adaptació
de local per a centre de repartiment de correus i telègrafs a l’av. de Jacinto
Benavente, 8 baixos.
03/10/07. Atorgar a la mercantil ABIAT PROMOCIÓ I HABITATGE SL la llicència urbanística al c. d’Ulldecona, 22-baixos.
03/10/07. Atorgar a la mercantil TALLER D’ARQUITECTURA MEDITERRÀNIA, SL llicència urbanística al c. de València, 16 baixos.
03/10/07. Atorgar una llicència urbanística a la partida de les Foyes, polígon
2, parcel·les 120 i 121.
03/10/07. Atorgar una llicència urbanística al c. del Mestre Serrano passatge
Montejurra, de Benicarló.
03/10/07. Atorgar a la mercantil CAFETERIA GURÚ CB llicència urbanística
per a les obres de condicionament de local per a activitat de bar cafeteria
al c. del 9 d’octubre, 21.
04/10/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats al c. del 9 d’octubre, 4 .
04/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 9.982,31 euros.
04/10/07. Assignar el servei d’ajuda a domicili i deixar en llista d’espera les
sol·licituds del servei presentades.
04/10/07. Aprovar la suspensió temporal del subministrament d’aigua als
abonats relacionats per Sorea, SA, la relació adjunta dels quals a la seu escrit RI núm. 16063/01.10.07 (de l’1 al 910), per impagament de rebuts.
04/10/07 . Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats al c. del 9 d’octubre, 10.
04/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 20.232,39 euros.
04/10/07. Atorgar a la mercantil PROMOCIÓN DE SOLARES PENÍSCOLA
2000 SL llicència urbanística al c. del Crist de la Mar, 7.
04/10/07. Atorgar a la mercantil BAR BUKOVINA SCP llicència urbanística
al c. del Crist de la Mar, 77-baixos.
04/10/07. Atorgar a la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA,
SAU llicència urbanística al c. de Sant Gener.
04/10/07. Atorgar una llicència urbanística a la partida del Puig, polígon 3,
parcel·la 68.
05/10/07. Ordenar al propietari de la finca situada al c. del Puig de la Nau, 53
perquè es procedisca a la neteja de la citada finca.
05/10/07. Ordenar al propietari de la finca situada a l’av. de Magallanes, 118
perquè es procedisca a la neteja de la citada finca.
05/10/07. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys patits en vehicle matrícula 1388 BFV estacionat al carrer
Doctor Fléming a causa dels forts vents durant la matinada del dia 8 de
març de 2007 donada la inexistència de nexe causal entre el dany causat i
el funcionament dels serveis públics.
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05/10/07. Contractar amb Gresely i Farré, SL el subministrament d’una aplicació informàtica (pantalla tàctil i programari) per import de 2.987 euros
(IVA inclòs).
05/10/07. Comptabilitar el reconeixement de drets per import de 69.000,00
euros, corresponent a la subvenció concedida per la Diputació Provincial
de Castelló, per a les obres incloses en el Pla Provincial de Cooperació a les
Obres i Serveis Municipals de l’any 2007, denominades reurbanització del
c. del Crist de la Mar Fase 3ª.
05/10/07. Atorgar a la mercantil TORMAR SL la llicència urbanística per a la
construcció d’una nau industrial en el Polígon Industrial el Collet parcel·la
315-316.
05/10/07. Contractar amb Matrix Electrónica, SL el subministrament d’un
emissor bluetooth per import de 2.869,11 euros (IVA inclòs).
05/10/07. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 14.128,60
euros, corresponents a la subvenció concedida per la Direcció general de
Família, Menor i Adopcions de la Consellería de Benestar Social.
05/10/07 . Ordenar a Inmosin 2003 SL que procedisca a reparar o iniciar el
procés de rehabilitació de l’edifici situat al c. de la Mare de Déu del Roser,
11 i 13.
05/10/07. Contractar amb Batura Mobile Solutions, SL el subministrament
d’una aplicació de telefonia mòbil import d’11.982,11 euros (IVA inclòs).
05/10/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, amb la
finalitat de realitzar accions de publicitat i propaganda del comerç local, per
l’import de 27.750,00 euros.
05/10/07. Tornar la fiança dipositada per a l’ús de l’Auditori Municipal.
05/10/07. Contractar el servei de l’Escola Matinera del col·legi Mestre
Francesc Català.
05/10/07. Contractar el servei dels Escoles Matineres del col·legi Marquès
de Benicarló.
05/10/07. Contractar el servei de l’Escola Matinera del col·legi E. M. Ródenas.
05/10/07 . No autoritzar a l’Associació Cultural Islàmica AL SALAM i l’Associació d’Integració Cultural Marroquina AMIC, l’ocupació de la pl. de la
Constitució els dies 8, 12 o 13 d’octubre de 2007, pels motius citats.
05/10/07 . Declarar restaurada la legalitat urbanística i ordenar l’alçament
de la suspensió dels subministraments de serveis a l’habitatge unifamiliar
entre mitgeres situada al c. de la Mare de Déu del Pilar, 10.10.2007.
10/10/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats al c. de Sant Josep, 13.
10/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total d’ 11.205,83 euros.
10/10/07 . Arxivar l’exp. núm. 30/2006 del Negociat de Contractació.
10/10/07. Aprovar amb caràcter provisional la relació de persones aspirants
admeses i excloses en el procés selectiu per a la constitució de diverses
borses d’ocupació de monitors esportius.
10/10/07. Contractar amb Connecta’t el subministrament de 12 terminals
telefònics per import de 416,21 euros (IVA inclòs).
10/10/07. Concedir llicència d’obertura de l’activitat del pàrquing de l’edifici
al passeig Marítim, 5B i 5C.
10/10/07. Ordenar la depesa i el pagament per un total de 339.804,26 euros.
10/10/07. Contractar amb Infor del Maestrat, SL el subministrament de tres
SAI per import de 400,20 euros (IVA inclòs).
10/10/07. Concedir una llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats a l’av. de Méndez Núñez, 113.
10/10/07 . Sotmetre a informació pública durant un mes l’estudi de detall per
a nova parcel·lació en la Unitat d’Execució núm. 4 del Sector 8A, Collet.
10/10/07. Ordenar al propietari de la finca situada a la part. de les Solades,
412 , perquè es procedisca a la neteja de la citada finca
10/10/07 . Concedir a la mercantil CAIGOR, SL un termini d’audiència de 15
dies perquè puga examinar un document en el departament d’Urbanisme.
11/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 7.685,51 euros.
11/10/07 . Aprovar la certificació núm. 3 de les obres d’urbanització del carrer
de Sant Magdalena per import de 55.816,10 euros, IVA inclòs, a favor del
contractista adjudicatari GILABERT MIRÓ, SA.
11/10/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a la Coral Polifònica
Benicarlanda per a diverses activitats.
11/10/07. Assignar el servei “Menjar a casa” als usuaris sol·licitants, deixar en
llista d’espera i resoldre les sol·licituds de renúncia del servei, corresponent
al període setembre 2007.
11/10/07. Concedir llicència d’entrada i eixida de vehicles a través de la vorera al c. del Doctor Fléming, 10.
11/10/07. C onvocar sessió ordinària de la Comissió informativa d’Economia
i Hisenda per al 15 d’octubre.
11/10/07. Arxivar l’expedient RP – 28/2007 de Patrimoni.
11/10/07. Aprovar la baixa de la liquidació nº 15/07 per 9,08 euros de la taxa
d’escombraries.
11/10/07. Aprovar les bases confeccionades corresponents al XII Concurs del
Cartell Anunciador de la Festa de la Carxofa 2008.
11/10/07. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni per al 16 d’octubre.
11/10/07. Autoritzar la Casa de Andalucía per a la utilització de l’Auditori

Municipal.
11/10/07. Denegar la sol·licitud efectuada per Forn Pastisseria T. Avila de concessió de llicència de gual al c. de Sant Isidre, 20.
11/10/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant generació per l’import
de 298,18 euros per a l’adquisició de llibres per a la Biblioteca.
11/10/07 . Aprovar la baixa en el padró de vehicles de la referència 46729 per
duplicitat a la referència 46363.
11/10/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal.
11/10/07. Autoritzar a la Banda de Música Ciutat de Benicarló la utilització
de l’Auditori Municipal.
11/10/07 . Aprovar el projecte de reparcel·lació del vial en sòl urbà entre el
carrer Peníscola i el carrer de València.
15/10/07. Atorgar una llicència urbanística al c. del Pubill, 15.
15/10/07. Elevar a definitiva la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procés selectiu per a la constitució de diverses borses
d’ocupació de monitors esportius.
15/10/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència per l’import de 44.804,00 euros per contractar monitors per a l’OP i esportius, així
com professors de valencià.
15/10/07. Atorgar a la mercantil AUGIMAR EMPRESA PROMOTORA, SA llicència urbanística al c. de César Cataldo, 104.
15/10/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges al c. de Sant Ramon, 5-17.
15/10/07 . Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen en
partida del Mas del Rei, polígon 1, parcel·la 276.
15/10/07 . Ordenar a la comunitat de propietaris de c. de Cristóbal Colon, 11
perquè procedisca a la reparació i manteniment de la citada barana.
15/10/07. Deixar sense efecte la notificació realitzada i seguir amb les actuacions d’aquest procediment al nou titular registral de la finca.
16/10/07. Concedir una llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats al c. del Doctor Severo Ochoa, 6.
16/10/07. Delegar en la regidora delegada de Turisme, Platges i Personal, M.
Carmen Iruretagoyena Fernández, l’autorització de matrimoni per al dia 20
d’octubre de 2007.
16/10/07 . Contractar en règim de dret laboral als següents persones com a
monitors per impartir els cursos 2007-2008 de la Universitat Popular.
16/10/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant generació, per l’import
de 7.405,42 euros, per a la contractació d’una treballadora social per al Servei de Dependència.
17/10/07. Convocar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al 19
d’octubre.
17/10/07. Rectificar els dispositius primer i segon del decret del tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme de data 5 de setembre de 2007.
17/10/07. Requerir perquè regularitze la situació de l’activitat de bar cafeteria que es realitza en la carretera de Càlig-Sant Mateu, amb el nom comercial de “Club de Tennis Benicarló”, d’acord amb el procediment de concessió
de llicència ambiental.
17/10/07. Requerir que es regularitze la situació de l’activitat d’oficina financera que realitza al carrer Major, cantonada c. de la Mare de Déu del Roser.
19/10/07. Requerir a PRIXMOBILE-AUTOMOCIÓ, SL perquè regularitze la
situació de l’activitat de compravenda de vehicles que realitza a la CN-340,
p.k. 1047,6.
17/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament al
c. de César Cataldo, 63.
17/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 92.613,37 euros.
17/10/07 . Comptabilitat els següents drets reconeguts, d’acord amb la documentació rebuda de la Diputació provincial.
17/10/07 . Atorgar una llicència urbanística a la partida de la Carrasca, polígon 4, parcel·la 189.
17/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 700,00 euros.
17/10/07. Aprovar la modificació d’un crèdit mitjançant ampliació, per l’import de 200,00 euros, per a préstecs del personal.
17/10/07. Requerir a la mercantil FUTURAMA, SL perquè en el termini de dos
mesos sol·liciten l’oportuna autorització municipal per a la realització de les
obres en les finques de referències cadastrals 1074316 i 10774317.
18/10/07. Aprovar la certificació núm. 14 i final de les obres d’urbanització
per al desenvolupament de la UE Corts Valencianes II de Benicarló, per import de 62.646,44 euros a favor del contractista adjudicatari LUIS BATALLA,
S.A.O.
18/10/07. Contractar en règim de dret laboral les següents persones com a
monitors/es esportius per impartir els activitats de la Campanya esportiva
d’hivern 2007-2008.
18/10/07. Atorgar a la mercantil POBLET DE PENÍSCOLA SL llicència municipal al c. de Vinaròs cantonada amb el c. de Sant Josep fins al c. de Pere
de Thous.
18/10/07. Atorgar una llicència urbanística en la parcel·la R1 de de la partida
Sant Gregori Ciutat Sènior de Benicarló.
18/10/07. Denegar una llicència urbanística a la partida de Sant Gregori, polígon 13, parcel·la 150.
18/10/07 . Atorgar una llicència urbanística al c. d’Hernán Cortés, 34-baixos.



18/10/07 . Requerir a la mercantil ESLUCAVI, SL perquè regularitze la situació de l’activitat de venda i exposició de mobles de cuina al c. d’Alacant, 1.
18/10/07. Requerir a BANCO VITALICIO DE ESPANYA, SA perquè regularitze
la situació de l’activitat d’oficina de serveis administratius que ve realitzant
al c. de Francisco Pizarro, 15.
18/10/07 . Requerir perquè regularitze la situació de l’activitat de dipòsit de
GLP aeri en el Polígon Industrial el Collet, parcel·la 310.
18/10/07 . Requerir a la mercantil GRUAS ROBLES, SL perquè regularitze la
situació de lloguer de grues per a la construcció que realitza en la partida
de les Covatelles, polígon 18, parcel·la 197.
18/10/07. Atorgar una llicència urbanística al c. de Vinaròs, 15.
19/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament al
c. de la Mare de Déu de Montserrat, 12.
19/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament al
c. dels Germans de les Escoles Cristianes, 47.
19/10/07 . Atorgar a a la mercantil EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE
VALÈNCIA SA (EDICOVALSA) llicència urbanística al c. de Jacinto Benavente, 29.
19/10/07 . Atorgar a la mercantil PROMOCIONES BAIX MAESTRAT 2, SL una
llicència municipal al c. de Mossén Lajunta des del Passege Febrer Soriano.
19/10/07 . Atorgar una llicència urbanística al c. de Navarra, 1.
19/10/07 . Atorgar a la mercantil TASICO PLANT, SL una llicència urbanística
a la partida d’Aiguadoliva, polígon 6 parcel·les 49-50C-52.
19/10/07 . Requerir que es regularitze la situació de l’activitat de bar cafeteria que es realitza a l’av. del Papa Lluna, 3.
19/10/07 . Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen al
c. de César Cataldo, 45, pis 3r.
19/10/07. Requerir a la mercantil GRUAS MARTÍNEZ, SA que regularitze la
situació de l’activitat de lloguer de grues per a la construcció i indústria i
dipòsit de GLP que realitza a la CN-340, p.k. 1043.
22/10/07. Denegar una llicència urbanística a la partida de les Solades, 69.
22/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 359.297,96 euros.
22/10/07 . Contractar amb Gráficas Grafisa SL el servei de difusió de 12
anuncis de promoció genèrica del comerç Benicarló a la revista El Dissabte
per un import total de 2.579’84 euros, IVA inclòs.
22/10/07 . Concedir llicència d’entrada de vehicles a través de les voreres al
c. del Doctor Severo Ochoa, 40; c. de Santa Bàrbara, 40; c. del Pubill, 17; c/.
de la Mare de Déu de Fàtima, 6; c. del Doctor Coll, 10.
22/10/07 . Desestimar la reclamació de quantitat prèvia a la via jurisdiccional social interposada per import de 938,19 euros en concepte de salaris
de liquidació.
22/10/07. Convocar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament per al dia 25
d’octubre.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge al c. de Joan XXIII,
4.
22/10/07. Contractar amb GFK Emer Ad hoc Research SL el servei de realització d’enquestes d’hàbits de consum de la clientela del Mercat Central de
Benicarló, per import de 8.700 euros, IVA inclòs.
22/10/07. Concedir a Sidrería La Madreña la instal·lació d’una terrassa de
9 m². al c. del Doctor Fléming, 46 durant els mesos d’octubre, novembre i
desembre de 2007.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge al c. de Tarragona,
11.
22/10/07 . Contractar amb Publicitat de Benicarló SL el servei de difusió
de 24 anuncis de promoció genèrica per un import total de 2.601’65 euros,
IVA inclòs.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
a l’av.. del Papa Lluna, 148.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. de Pere de Thous, 1.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. de Cessar Cataldo, 22.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en Passege Febrer Soriano, 91.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. del Mestre Miguel García Ochoa, 7.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. del Doctor Fléming, 18.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. dels Llauradors , 15.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. de Cessar Cataldo, 28.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. d’Alcalá de Xivert, 46.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
en Passeig Febrer Soriano, 16.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. del Ministre Bayarri, 3.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
a l’av.. del Maestrat, 22.
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22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. d’Hernán Cortés, 41.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. del Crist de la Mar, 19.
22/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament a
l’av. del Marquès de Benicarló, 13.
22/10/07 . Determinar que la proposta presentada per la mercantil SARBELLS, SL compleix els criteris urbanístics i territorials establits i que supera
el mínim fixat per a poder optar a l’adjudicació del programa.
22/10/07. Atorgar a la mercantil SIMDOM SL una llicència urbanística al c.
de Vinaròs, 87.
22/10/07 . Determinar que la proposta presentada per la mercantil ZYSSA
BENICARLÓ, SL ha obtingut la puntuació de 34,5 punts.
22/10/07 . Determinar que la proposta presentada per la mercantil MECANO DEL MEDITERRANEO, SL no ha obtingut una puntuació superior a la
mínima establida.
22/10/07. Aprovar el Projecte d’urbanització del vial núm. 30 de la partida
de les Solades.
23/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 2.092,99 euros.
23/10/07 . Prestar conformitat a la reincorporació del funcionari amb habilitació de caràcter estatal al lloc de tresorer amb efectes del dia 1 de novembre de 2007.
23/10/07 . Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a la
partida del Mas del Rei, pol. 1, parcel·la 276.
24/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. d’Ulldecona, 19.
24/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.679,85 euros.
24/10/07. Retornar l’import de les liquidacions núm. 2379/05.03.07 i
2382/05.03.07, practicades pel concepte de l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana.
24/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. de Sant Telm, 3.
24/10/07 . Aprovar el Plec de càrrecs en executiva núm. 01/2007, corresponent a les liquidacions , practicades pel concepte de Taxa d’escombraries,
per import total de 10.023,68 euros.
25/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 820,00 euros.
25/10/07. Contractar amb Publicitat de Benicarló SL, el servei de programa
de televisió Temps lliure de Canal56, per import de 2.992’80 euros, IVA inclòs.
25/10/07. Contractar amb Of Roadsite, S.L la campanya publicitària de
Benicarló amb motiu de la participació de Jose Manuel Pellicer al Campionat d’Espanya de Cross-Country, Campionat d’Espanya de Ral·lis-TT i Campionat del Mon de Ral·lis, temporada 2007 per import de 5.000 euros (IVA
inclòs).
25/10/07. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 10.578,00
euros, corresponents a la subvenció concedida per la Direcció General de
Família, Menor i Adopcions de la Conselleria de Benestar Social.
25/10/07 . Contractar amb EMCON ASESSORES,SL la campanya informativa i sensibilització en recollida selectiva de residus urbans, per un import
d’11.976,88 euros. (IVA inclòs).
25/10/07 . Executar la sentència del recurs contenciós administratiu
519/2006, amb indemnització de 4.768,40 euros més interessos legals des
de 27 d’octubre de 2005.
25/10/07. Atorgar a la mercantil ZYSSA RESORTS, SL una llicència urbanística a l’av.. de Magallanes, 4 i c. d’Euskadi, 5.
25/10/07. Contractar el servei de realització dels treballs de manteniment
del sistema de gestió de qualitat de l’Agència per al Foment d’Iniciatives
Comercials (AFIC) de l’Ajuntament de Benicarló.
25/10/07. Contractar amb Turisme i Oci, Societat Editorial el reportatge
publicitari a la revista Turisme&Oci International Magazine, núm. 90, per
import de 2008 euros (IVA inclòs).
25/10/07. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 29.479,13
euros, corresponents a la subvenció concedida per la Direcció General de la
Família, Menor i Adopcions de la Conselleria de Benestar Social.
25/10/07 . Contractar el servei de consultoria, assessorament, formació auditories i manteniment servei de gestió (setembre 2007 a agost de 2008),
per un import de 5.916,00 euros. (IVA inclòs).
25/10/07. Aprovar la Campanya Esportiva d’Hivern 2007.
25/10/07. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 161.204,42
euros, corresponents a l’ajuda econòmica concedida per la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport, destinada al manteniment del Conservatori de
Música Mestre Feliu, exercici 2007.
25/10/07. Aprovar els bases del XIX Concurs de Targes Nadalenques.
25/10/07. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 138.294,77
euros, corresponents a la subvenció concedida per la Direcció General de
Serveis Socials de la Conselleria de Benestar Social.
25/10/07. Aprovar els bases del III Concurs d’Engalanament de Façanes.
25/10/07. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 640,63
euros, corresponent a la subvenció concedida per la Diputació Provincial de
Castelló, per a la prestació del servei de desratització, desinfecció i desin-
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sectació, durant l’any 2007.
25/10/07. Alliberar un crèdit duplicat per error.
25/10/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen al c.
de Juan Sebastián Elcano, 32.
26/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
a l’av..del Papa Lluna, 11.
26/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 486.309,16 euros.
26/10/07. Requerir que es procedisca a abonar la quantitat de 13,58 euros,
pels treballs d’execució subsidiària de retirada de la placa de gual núm.
1601.
26/10/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per import de 39.847,80 euros, amb la finalitat de procedir al pagament de gratificacions al personal municipal que ha realitzat serveis extraordinaris durant
el mes d’octubre.
26/10/07. Denegar la pròrroga sol·licitada en relació amb la llicència municipal per a la reforma i ampliació d’un habitatge amb emplaçament al carrer
de Peníscola núm. 34.
26/10/07. Iniciar el procediment per a declarar la caducitat de la llicència
d’obres concedida en data 29 de juny de 2004, per a la reforma i ampliació
d’una habitatges amb emplaçament al carrer de Peníscola, 34.
29/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 192.196,43 euros.
29/10/07. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per haver transcorregut el termini sense que haja aportat la documentació preceptiva.
29/10/07. Convocar la sessió de la Junta de Govern Local per al 2 de novembre de 2007.
29/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 12.585,76 euros.
29/10/07. Concedint llicència de funcionament de l’activitat de taller de manyeria i mecanitzat en el POLÍGON INDUSTRIAL EL COLLET PARCEL·LA
504.
29/10/07. Desestimar la sol·licitud de declaració de caducitat de l’expedient
sancionador núm. Esa/04/2007.
29/10/07. Imposar una multa, amb caràcter coercitiu, per import de 601
euros, per l’incompliment del Decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea
d’Urbanisme de data 31 de juliol de 2006, mitjançant el qual s’ordenava la
immediata suspensió de les obres que realitza en la partida d’Aiguadoliva,
polígon 6, parcel·la 202.
29/10/07. Atorgar una llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament a
l’av.. dels Corts Valencianes, 5.
30/10/07 . Atorgar a la mercantil TELEFÒNICA DE ESPANYA, SAU llicència
municipal en la vorera del carrer de Peníscola cantonada amb el carrer de
Sant Ramón.
30/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 307.000,00 euros.
30/10/07. Modificar el Decret d’Alcaldia de data 28.08.2007, perquè el complement atorgat quede fixat en euros bruts en lloc d’euros nets.
30/10/07. Aprovar el Plec de càrrec núm. 35/2007, corresponent a les liquidacions practicades per l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, compreses entre els núm. 3741 i 3859, pels seus respectius imports i un total de 36.871,54 euros.
30/10/07. Atorgar una llicència urbanística al c. de Méndez Núñez, 2.
30/10/07. Concedir una llicència de funcionament de l’activitat de tenda de
comestibles a carnisseria al c. d’Hernán Cortés, 34.
30/10/07. Concedir la llicència de canvi de titularitat de l’activitat de pub
amb ambient musical a favor de la mercantil MIRIAM I NOELIA SÁNCHEZ
SC.
30/10/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a la
partida del Mas del Rei, polígon 1, parcel·la 276.
31/10/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament al c.
del 9 d’Octubre, 6.
31/10/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 559,11 euros.
31/10/07. Concedir una beca per a l’assistència als Premis d’Octubre organitzats per la Fundació Ausiàs March.
31/10/07. Concedir llicència d’entrada de vehicles a través de les voreres al c.
de Madrid, 29; passeig Marítim, 5.
31/10/07. Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Economia
i Hisenda per al dia 5 de novembre.
31/10/07. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per haver transcorregut el termini sense aportar la documentació
preceptiva.
31/10/07. Arxivar l’expedient RP – 13/2007 de Patrimoni.
31/10/07. Convocar sessió ordinària de la Comissió Especial de Comptes per
al dia 5 de novembre.
31/10/07. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 36/2007, corresponent a les liquidacions núm. 3 i4 de 2007, practicades pel concepte d’infracció urbanística,
i la liquidació núm. 11 de 2007 per multa coercitiva, pels seus respectius
imports i un total de 2.827,20 euros.
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La ludoteca municipal
amplia el servei als xiquets
i xiquetes de 3 anys

L

a Regidoria de Benestar
Social de l’Ajuntament de
Benicarló ha ampliat la
franja d’edat dels xiquets i xiquetes que fins ara acudien a la
Ludoteca Municipal per tal que
a partir dels 3 anys i fins als 12
puguen fer ús d’aquest servei
municipal. Fins ara, el límit era
de quatre anys però la demanda dels pares i mares ha fet que
la Regidoria haja reduït l’edat

d’entrada a la Ludoteca fins als
3 anys.
La Ludoteca és un dels serveis
municipals que ofereix el Centre
Social Municipal La Farola. És
un servei de lleure gratuït que
té com a principal objectiu afavorir la conciliació entre la vida
laboral i familiar, ja que la franja
horària del servei complementa
l’atenció de la infància en horari
extraescolar (vesprades i vacan-

ces lectives).
L’ampliació del servei comportarà algunes modificacions en l’espai físic de la Ludoteca i a més
caldrà contractar un monitor o
monitora més per a l’atenció als
més menuts.
El servei entrarà en funcionament una vegada s’hagen fet
efectives les modificacions,
abans de finals d’any.

L’OMNL ajuda
a escriure la carta
als Reis
en valencià

L

’Oficina Municipal de Normalització Lingüística

(OMNL) ha repartit a tots els centres d’educació
primària de la ciutat cartes i un vocabulari dels jo-

guets per tal que els xiquets i xiquetes de Benicarló puguen escriure la seua carta als Reis Mags en valencià.
La campanya La carta als Reis Mags, en valencià es presenta com una campanya de promoció del valencià
destinada a fomentar la il·lusió d’aquestes dates nadalenques al mateix temps que afavorir l’ús del valencià.
Tot i això, aquells xiquets i xiquetes que no hagen pogut recollir la seua carta a escola, en trobaran a l’OMNL (plaça de l’Ajuntament).
A més, els patges dels Reis visitaran el dia 30 de desembre el Mercat de Nadal a la plaça de Sant Bartomeu per
repartir personalment aquestes cartes.
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Ja estan en marxa
el Concurs d’Engalanament
de Façanes i el Concurs
d’Aparadors

Es convoquen ajudes
per al lloguer adreçades
als jubilats

E

l passat 29 d’octubre es van
publicar les normes perquè els pensionistes que
viuen de lloguer i no tenen cap
habitatge en propietat puguen
accedir a rebre un complement
de 350 euros.
Per a poder accedir a aquesta
ajuda, els demandants han de
tindre reconeguda una pensió
de jubilació o invalidesa de la

Seguretat Social en la seua modalitat no contributiva i han de
tindre fixada la seua residència
habitual en l’habitatge llogat.
En cas de que convisquen dos o
més persones amb dret a rebre
aquest complement només el
titular de l’arrendament o el primer d’ells podran rebre l’ajuda.
La documentació que cal aportar és una fotocòpia compulsada

del contracte d’arrendament, el
certificat cadastral que acredite
que no té vivenda en propietat
i el certificat d’empadronament
amb especificació d’antiguitat.
Les sol·licituds es poden presentar fins el 31 de desembre
de 2007. Per a més informació,
tramitació i presentació de sol·
licituds poden adreçar-se a l’Oficina PROP, a Vinaròs.

Comença el Programa
de termalisme per
a l’any 2008

E

l Ministeri de Treball i Assumptes Socials ja ha
posat en marxa el Programa de termalisme social per a l’any 2008, dirigit a pensionistes pels
conceptes de jubilació i d’invalidesa o pel concepte
de viduïtat o d’altres pensions, sempre que hagen
complit els 60 anys.
Una de les façanes que es va
presentar l’any passat

A

mb motiu de l’arribada de
les Festes de Nadal i Reis,
la Regidoria de Festes
convoca un concurs d’engalanament de façanes on podrà participar qualsevol façana feta o en
construcció de Benicarló, excepte els aparadors comercials. La
temàtica és absolutament lliure
i es repartiran fins a 500 euros
per al guanyador, 300 euros per
al segon premi i 200 euros per al

L’aparador que va guanyar l’any passat va ser el de la
Floristeria La Orquídea

tercer premi.
El termini de presentació de
sol·licituds per participar en el
concurs finalitza dimecres 12 de
desembre a les 14.00 h. Posteriorment, dissabte 15 i diumenge
16 de desembre, a partir de les
18.00 h, el jurat visitarà totes les
façanes participants, per tal de
puntuar-les.
Coincidint també amb el Nadal,
la Regidoria de Comerç i les as-

sociacions de comerciants de
la ciutat organitzen el Concurs
d’Aparadors de Nadal. La inscripció pot fer-se a l’Ajuntament
(AFIC, 3r pis), personalment, per
telèfon (964470050) o per email (bncafic@cv.gva.es) fins el
14 de desembre.
Es repartiran un total de 1.200
euros en premis entre els comerços que el jurat visitarà el
dissabte 15 de desembre.
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Les sol·licituds es poden presentar per carta directament al Ministeri o bé adreçant-se al Centre Social
Municipal La Farola (Tel. 964 47 39 68) en horari de
9.00 a 14.00 hores.
Els serveis que ofereix el Programa de termalisme
inclouen allotjament i manutenció en règimen de
pensió completa i en habitacions dobles per a 12
dies, tractaments termals bàsics, seguiment mèdic i
una pòlissa col·lectiva d’assegurança turística. En tot
cas, els desplaçaments a les estacions termals anirà
a càrrec dels usuaris.
Els qui vulguen reservar places per als mesos de gener i febrer tenen de 2008 de temps fins al 12 de
desembre.
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La Residència de
Discapacitats Psíquics
Profunds celebra el
cinqué aniversari

Agenda Cultural
EXPOSICIONS

Exposició de ﬂors seques “Nadal al Mucbe”, d’Elena Alsina (fins al 16 de desembre). Centre Cultural Convent de
Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i
Mucbe.
Exposició de pintura “Zig-zag”, de Joan Josep Fontanet (fins al 6 de gener). Centre Cultural Convent de Sant
Francesc - Mucbe.
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.
Exposició d’arqueologia “Tresors arqueològics”, on es
mostrarà la cílix i el tresoret (fins al 24 de febrer). Centre
Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

DESEMBRE 2007
Dissabte

1
Festa del carrer de Santa Barbara. Organitza: Associació
de veïns.
19.00 h Presentació de les Falleres Majors de Benicarló. Auditori. Organitza: Junta Local Fallera.

Diumenge

2
10.00 h Art al carrer (fins a les 14.00 h). Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Associació Benicarló Art i Regidoria de Turisme.
12.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

Dilluns

3
10.00 h Jornada de portes obertes al CO Ivadis – El Maestrat
(fins les 13.00 h). Organitza: CO Ivadis.

Divendres

7
19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

Dissabte

8
09.30 h VIII Certamen d’Intèrprets Ciutat de Benicarló. Prova
eliminatòria de clarinet. Local de l’Associació Musical
Ciutat de Benicarló al carrer de Cabanes, 16. Organitza: Regidoria de Cultura.
18.30 h XIX Certamen Internacional de Poesia Andalusa. Auditori. Organitza: Casa de Andalucía.
19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

L

a Residència de Discapacitats Psíquics Profunds de
Benicarló acaba de complir cinc anys. Els treballadors,
els usuaris i els familiars s’han
volcat en la celebració d’aquest
aniversari organitzant i participant en totes les activitats que
s’han preparat des del centre:
jornades de portes obertes, tallers, exposicions, visionats de
pel·lícules, etc.
També les autoritats van voler
participar d’aquest aniversari i
l’acte central de la celebració
va comptar amb la presència de
l’alcalde de Benicarló, Marcelino
Domingo, la directora territorial de Benestar Social, Rosario
Vicent, la regidora de Benestar
Social, Sarah Vallés, i molts dels
que durant aquests cinc anys
han sigut regidors de l’àrea.
Durant l’acte, tots els presents
es van felicitar per la celebració

Diumenge

9
10.00 h Concurs de Pesca de Nadal. Selecte – Varis. Infantil, Juvenil, Dames (fins les 13.00 h). Escullera del Port. Organitza:
Club de Pesca Esportiva El Mero.
12.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
18.00 h VIII Certamen d’Intèrprets Ciutat de Benicarló. Prova
ﬁnal de clarinet. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dijous

13
21.00 h Xarrada “Claves para una educación inteligente y en valores” a càrrec del psicòleg i escriptor Bernabé Tierno. Saló
d’actes de la Salle. Organitza: AMPES del IES La Salle i del
Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació.

Divendres

Les autoritats van participar en els actes de l’aniversari i després
van fer una visita a les seues instal·lacions

de l’aniversari del centre, l’únic
de tota la província que està
gestionat per un ajuntament, i
es van anunciar més ajudes i millores per al centre.
A pesar de les necessitats constants d’aquests tipus de centres,
durant aquests cinc anys la Re-

sidència ha treballat insistentment en la integració social i
cultural dels 8 usuaris que hi
viuen. Facilitar tot tipus de prestacions i tractaments i, en definitiva, millorar la seua qualitat
de vida han estat els principals
objectius del centre.
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14
17.00 h Exposició de Nadal (fins a les 20.30 h). Saló de la Caixa
Rural. Organitza: CO Ivadis – El Maestrat.
19.00 h Inauguració i lliurament de premis del XXVII Certamen
de Poesia Ciutat de Benicarló. Centre Cultural Convent
de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura.
19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
21.00 h Futbol sala. Comissió de Festes i corporació municipal. Pavelló Poliesportiu. Organitza: Comissió de Festes.

Dissabte

10.00 h
18.00 h
19.00 h
19.00 h
20.00 h

15
V Meeting Internacional de Natació Adaptada. Piscina
curta. Piscina Municipal. Organitza: Federació d’Esports
Adaptats de la Comunitat Valenciana.
Exposició de Nadal (fins a les 13.30h i de 17.00 a 20.30 h).
Saló de la Caixa Rural. Organitza: CO Ivadis – El Maestrat.
Visita del jurat qualiﬁcador del III Concurs d’Engalanament de Façanes de Nadal 2007-2008. Organitza: Comissió de Festes.
Concert de la secció de fusta de l’Escola de Música Ciutat de Benicarló. Seu de l’Associació al carrer de Cabanes,
16. Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.
Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
X Edició de l’Estel del Collet, Nadal a Benicarló. Auditori.
Organitza: Assoc Cultural L’estel del Collet.

Diumenge

16
V Meeting Internacional de Natació Adaptada. Piscina
curta. Piscina Municipal. Organitza: Federació d’Esports
Adaptats de la Comunitat Valenciana.
08.00 h Concurs de Pesca de Nadal. Selecte – Varis. Sèniors (fins
les 1.00 h). Escullera del Port. Organitza: Club de Pesca Esportiva El Mero.
10.00 h Exposició de Nadal (fins a les 13.30h i de 17.00 a 20.30 h).
Saló de la Caixa Rural. Organitza: CO Ivadis – El Maestrat.
10.00 h XXVII Cross Ciutat de Benicarló. Fase local-escolar . Categories escolars i federades. Circuit del Polígon el Collet.
Organitza: Club d’Atletisme Baix Maestrat.
12.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
18.00 h Visita del jurat qualiﬁcador del III Concurs d’Engalanament de Façanes de Nadal 2007-2008.
Organitza: Comissió de Festes.
19.00 h Concert de la secció de clarinet de l’Escola de Música
Ciutat de Benicarló. Seu de l’Associació al carrer de Cabanes, 16. Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.
19.30 h X Edició de l’Estel del Collet, Nadal a Benicarló. Auditori.
Organitza: Assoc Cultural L’estel del Collet.

Divendres

21
09.00 h Aplec de Nadales a càrrec de la coral infantil. Auditori. Organitza: Coral Sambori
19.00 h Aplec de Nadales a càrrec de la coral Sambori. Auditori.
Organitza: Coral Sambori
19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

19.00 h VII Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra El
pequeño animal salvaje a càrrec de Zum Zum Teatre. Organitza: Regidoria de Cultura.
19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
19.00 h Visita de la Reina, Dulcinea i Dames de la Cort d’Honor de les Festes i autoritats als pessebres de la ciutat,
acompanyats per la Colla de Dolçainers de Benicarló. Es
convida a tothom a participar de la visita amb degustació de
vi dolcet i pastissets. Organitza: Comissió de Festes.
19.00 h Actuació Cuarteto. Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Regidoria de Turisme.

Dissabte

29
11.00 h Tallers infantils de decoració amb neu: boles de Nadal.
Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Regidoria de Turisme.
13.00 h Contacontes dels germans Grimm.
Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Regidoria de Turisme.
17.30 h Visita guiada per a públic familiar a l’església de Sant
Bertomeu. Organitza. Regidoria de Turisme i Mucbe.
19.00 h VII Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra
Uuhhh a càrrec de Màgic 6. Organitza: Regidoria de Cultura.
19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
20.00 h Actuació de la Coral Polifònica Benicarlanda. Pl. de Sant
Bertomeu. Organitza: Regidoria de Turisme.

Diumenge

Dissabte

22
19.00 h Concert de la secció de percussió de l’Escola de Música
Ciutat de Benicarló. Seu de l’Associació al carrer de Cabanes, 16. Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.
19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

11.00 h

12.00 h

23
12.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
19.00 h Concert de Nadal a càrrec dels alumnes de llenguatge
musical de l’Escola de Música Ciutat de Benicarló. Auditori. Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló

13.00 h

Dilluns

19.00 h

Diumenge

24
17.00 h Gran Xocolatada infantil. Pl. de Sant Bertomeu. Organitza:
Comissió de Festes. Col·labora: Restaurant Los tres fogones.
18.00 h Arribada del Pare Noel a la ciutat. Pl. de la Constitució.
Organitza: Comissió de Festes.

Dimecres

26
17.30 h Inauguració de l’exposició del XXIX Concurs de Targes
Nadalenques i lliurament de premis. Lliurament de
premis del II Concurs d’Engalanament de Façanes de Nadal
2007-2008. Centre Cultural Convent de Sant Francesc
– Mucbe. Organitza: Comissió de Festes.
18.00 h Inauguració de Benicarlàndia 2007.
Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
19.00 h VII Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra
Pinocho a càrrec de Teatre de la Resistència. Organitza:
Regidoria de Cultura.

Del dijous

27 al diumenge 30
10.oo h Jornades de portes obertes a l’església de Sant Bertomeu (fins les 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h)
Mercat de Nadal. Per als més menuts: atraccions de fira
(cavallets) artesanals i ludoteca infantil. Per als adults: mostres de cànters, de càmera antiga i Museu Luthier. A més,
dromedaris, rècua de burrets i granja d’animals. Pl. de Sant
Bertomeu. Organitza: Regidoria de Turisme.

Dijous

27

11.00 h Concurs de ﬁgures decoratives. Pl. de Sant Bertomeu.
Organitza: Regidoria de Turisme.
17.00 h Tallers infantils de decoració amb neu: boles de Nadal.
Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Regidoria de Turisme.
17.30 h Visita guiada per a públic familiar a l’església de Sant
Bertomeu. Organitza. Regidoria de Turisme i Mucbe.
19.00 h Contacontes dels germans Grimm.
Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Regidoria de Turisme.
19.00 h VII Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra
Hansel i Gretel a càrrec de Zum Zum Teatre. Organitza: Regidoria de Cultura.

Divendres 28
11.00 h Concurs de disfresses. Pl. de Sant Bertomeu. Organitza:
Regidoria de Turisme.
17.00 h Tallers infantils de Nadal: elaboració de pastes nadalenques. Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Regidoria de
Turisme.
17.30 h Visita guiada per a públic familiar a l’església de Sant
Bertomeu. Organitza. Regidoria de Turisme i Mucbe.
19.00 h Contacontes dels germans Grimm. Pl. de Sant Bertomeu.
Organitza: Regidoria de Turisme.

17.30 h
18.00 h

30
Durant tot el dia, animació a càrrec del personatge Krampus (l’home del sac) al Mercat de Nadal.
Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Regidoria de Turisme.
Tallers infantils de decoració amb neu: fanalets de
Nadal. Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Regidoria de Turisme.
Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Lògia
del Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
Contacontes dels germans Grimm. Pl. de Sant Bertomeu.
Organitza: Regidoria de Turisme.
Visita guiada per a públic familiar a l’església de Sant
Bertomeu. Organitza. Regidoria de Turisme i Mucbe.
Cercavila dels patges de SSMM els Reis Mags d’Orient,
acompanyats per la Colla de Gegants i Cabuts i la Colla de
Dolçainers. Sortida de la pl. de Sant Bertomeu. Organitza:
Comissió de Festes.
VII Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra
La Cenicienta a càrrec de L’Horta Teatre. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dilluns 31
19.30 h XXX Sant Silvestre Benicarló 2007. Recorregut: pl. de
Sant Bertomeu, pg. de Ferreres Bretó, pl. de la Constitució,
c. de César Cataldo, av. del Marqués de Benicarló, c. del Crist
de la Mar, c. del Rei en Jaume, c. Major i pl.de Sant Bertomeu.
Organitza: Club d’Atletisme Baix Maestrat.
00.00 h Felicitació de l’any nou amb les dotze campanades. Pl.
de Sant Bertomeu.

GENER 2008
Dimecres

2
19.00 h VII Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra
Mi amigo Bart a càrrec de Jàcara Teatre. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dijous

3
18.00 h Pessebre vivent a càrrec de la classe de manteniment de la
3ª Edat (fins a les 21.00 h). Pl. de Sant Bertomeu. Organitza:
Comissió de Festes i Club de la Tercera Edat.
19.00 h VII Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra
Story Board a càrrec de Patas Arriba. Organitza: Regidoria
de Cultura.

Divendres

4
18.00 h Pessebre vivent a càrrec de la classe de manteniment de la
3ª Edat (fins a les 21.00 h). Pl. de Sant Bertomeu. Organitza:
Comissió de Festes i Club de la Tercera Edat.
19.00 h VII Setmana de Teatre Familiar. Representació de l’obra
Et regale la lluna a càrrec de Nanà Teatre. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte

5
17.00 h Pessebre vivent a càrrec de la classe de manteniment de la
3ª Edat (fins a les 20.00 h). Pl. de Sant Bertomeu. Organitza:
Comissió de Festes i Club de la Tercera Edat.
17.00 h Cantada de Nadales al Pessebre vivent a càrrec de la Coral
de la Gent Gran. Organitza: Club de la ª Edat.
18.00 h Arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient. Castell de
focs d'artiﬁci. Recepció i benvinguda per part de l’alcalde i
la resta d’autoritats. Pl. de la Constitució. Organitza: Comissió de Festes.
18.15 h Cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient, acompanyada per la companyia Visitants amb l’espectacle Paradefoc.
Organitza: Comissió de Festes.

www.ajuntamentdebenicarlo.org
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