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PER ALS ANCIANS DEPENDENTS • SANT ANTONI, A PUNT DE COMENÇAR
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Telèfons d’interés
Serveis municipals
Ajuntament de Benicarló ........94 40 050

Repsol butà
(contestador automàtic)........... 94 41 48

Biblioteca Municipal.................. 94 45 0

SOREA (Servei

Brigada Municipal .......................94 40 343

d’Aigües Potables) .......................94 41 0

Cambra Agrària.............................94 40 59

SOREA (Avaries)...........................902 250 30

Casal Municipal (Bar)..................94 43 1
Centre Geriàtric.............................94 41 8

Altres serveis

gener

1

FARMÀCIA
Maores Febrer

C/ Mossèn Lajunta, 3. T. 94 41 15

Francisco Santos

Centre Ocupacional IVADIS ...94 44 99

administratius

2

Centre Social “La Farola” ..........94 43 98

Contribucions Diputació

3

Jorge Cid

Club de la Tercera Edat ............. 94 41 304

de Castelló .....................................94 4 090

4

Ana Maria Badenes

Jutjat de Pau ...................................94 40 14
Mercat Municipal ....................... 94 40 328
Oficina de Turisme ...................... 94 43 180
Pavelló Poliesportiu
Municipal.........................................94 45 202
Piscina Municipal ..........................94 4 114
Pistes Atletisme ............................94 41 888
Pistes Esportives
Passeig Marítim (Bar) ................ 90 805

Correus i Telègrafs......................94 40 998
ITV de Vinaròs ...............................94 401 320
Fundació Servei Valencià
d’Ocupació.......................................94 4 011
Tresoreria de la
Seguretat Social ...........................94 44 82

Centres de formació

Ràdio Benicarló

CFIP (Centre Formació i

(Emissora municipal).................94 40 45

Inserció Professional)................ 94 41 840

Residència-Alberg Juvenil .......94 40 500

Centre de Formació

SEAFI - Centre

de Persones Adultes ..................94 40 289

del Voluntariat .............................. 94 40 335

Col·legi Francesc Català.............94 41 93

Centre Cultural Convent

Col·legi La Salle............................94 40 0

de Sant Francesc ........................94 40 448

Col·legi Marqués

FCC·Oficina Atenció

de Benicarló ....................................94 41 93

al Ciutadà ......................................... 94 41 253

Col·legi Martínez Ródenas ........94 42 11

Emergències
Centre de Coordinació
d’Emergències ...................................................112
Policia Local....................................94 45 300
Guàrdia Civil ..................................94 45 010
...............................................................94 45 011
Bombers ..........................................94 40 222
................................................................................085
Centre de Salut. Urgències......94 44 505
Ambulàncies Creu

Col·legi Ntra. Sra. de
la Consolació ................................. 94 41 99
CEIP Número 4 ..............................94 42 182
Conservatori de Música

C/ Sant Joan, 33. T. 94 40 48
C/ Pius XII, 23. T. 94 40 99

Mayte Febrer

C/ Jacinto Benavente, 5. T. 94 40 102



Maores Febrer

8

Francisco Santos

9

Jorge Cid

10
11

C/ Mossèn Lajunta, 3. T. 94 41 15
C/ Major, 1. T. 94 41 89

C/ Sant Joan, 33. T. 94 40 48

Ana Maria Badenes
C/ Pius XII, 23. T. 94 40 99

Febrer
12-13 Maores
C/ Mossèn Lajunta, 3. T. 94 41 15

14

Francisco Santos

15

Jorge Cid

1

Ana Maria Badenes

1

Consuelo González

18

Maria Pilar San Feliu

C/ Major, 1. T. 94 41 89

C/ Sant Joan, 33. T. 94 40 48
C/ Pius XII, 23. T. 94 40 99

C/ Hernán Cortés, 45. T. 94 42 23
Av. del Papa Luna, 18 . T. 94 40 980

Francisco Santos
19-20 C/
Major, 1. T. 94 41 89

Jorge Cid

Institut d’Educació

23

Consuelo González

Secundària Ramon Cid .............. 94 41 0

24

Maria Pilar San Feliu

25

Amparo Carceller

Secundària Joan Coromines.....94 42 355

UNED (Universitat Nacional
d’Educació a Distància)................94 40 050

Centre Provincial Coordinació

..............................................................94 45 922

29

Consuelo González

30

Maria Pilar San Feliu

31

Amparo Carceller

RENFE (Despatx de bitllets)....94 40 212

Iberdrola...........................................94 45 28

RENFE (Informació) ...................94 240 202

Repsol butà..................................... 94 40 341

Taxis Benicarló .............................94 40 50

CA’N POVERO

LA SEQUIETA

BABILON

ENMI

KÍKARA

DAVANT DEL PORT

CASA BERLANGA

VIENA

COTTON CAFÉ

ANNA

EL RACÓ D’ENCARNI

PICAROL

REX

NUEVO RAYFE

L’OVELLA NEGRA

c/ del Crist de la Mar, 76
Pl. de Sant Bartomeu, 15
Ps. Marítim, 2
c/ de Mossen Lajunta, 14

Pl. del Mercat Vell

Pl. del Ministre Marcelino Domingo, 1
c/ de Sant Antoni, 4

Ps. de Ferreres Bretó, 44

c/ de Sant Francesc, 91
Avda. de Jacinto Benavente, 12
Avda. del Marqués de Benicarló, 34
Pl. de Sant Bartomeu, 16
c/ de Menorca, 8

Port esportiu, 1

c/ d’Hernan Cortés, 47
c/ d’Hernan Cortés, 45
c/ del Rei en Jaume I, 46
Pl. del Mercat Vell, 6

c/ d’en Pérez Pina, 22

Cartell de les Jornades del Pinxo,
on participen 22 locals

E

nguany, la Festa de la Carxofa de Benicarló celebra quinze anys amb un programa ben carregat d’activitats. Com en els darrers anys, les
exposicions, les xerrades, les degustacions i les competicions esportives marcaran els actes d’aquesta
quinzena edició, que tindrà lloc del 20 al 2 de gener.
Els actes (vegeu programa complet a la pàgina se-

Cid
2-2 Jorge
C/ Sant Joan, 33. T. 94 40 48

Ermita de Sant Gregori .............94 43 05

i jardins .............................................94 44 010

PA HABERSE MATAO

BAMBOO

Av. de Iecla, . T. 94 41 143

Protecció Civil .............................. 29  208

FCC Serveis de neteja

PORT VELL

RACÓ MERCAT VELL

c/ del Crist de la Mar, 8

Av. del Papa Luna, 18 . T. 94 40 980

Ana Maria Badenes

Transports

Avda. del Marqués de Benicarló, 32

FRANKFURT 10

C/ Hernán Cortés, 45. T. 94 42 23

28

“Costa del Azahar” ..................... 94 40 100

c/ de la Pau, 41

DEPENDE

Mercat Central

C/ Sant Joan, 33. T. 94 40 48

Altres telèfons d’interès

Subministraments
i altres serveis

JAIRO

EL MERCAT

güent) començaran diumenge 20 amb la tradicional
caminada pels aljubs del terme, al final de la qual
es repartirà a tots els participants la típica olleta
benicarlanda. L’endemà dilluns s’inauguraran les exposicions de cartells i de pintura i dimecres hi haurà una degustació de plats elaborats amb carxofa a
càrrec dels alumnes de l’Escola d’Hostaleria de l’IES
Joan Coromines.
Dijous 24 està prevista una conferència a càrrec del
famós naturòpata Txumari Alfaro i divendres 25 tindrà lloc el Sopar de Gala de la Carxofa al Parador de
Turisme, on es lliurarà la Carxofa d’Or al periodista,
escriptor i crític gastronòmic Antonio Vergara.
Per dissabte queden l’Open de Vela, el Concurs Gastronòmic, el Campionat d’Handbol i la Torrà Popular.
Diumenge, i per tancar els actes, tindrà lloc la XV
Demostració Gastronòmica de la Carxofa.
Enguany, com a novetat, la Regidoria de Turisme
s’ha apuntat a la Festa de la Carxofa i ha organitzat
les Jornades del Pinxo del 25 al 3 de febrer als 22 bars
que s’han volgut afegir a la iniciativa, on se servirà
una beguda + un pinxo de degustació de carxofa per
2 euros.
La Regidoria de Comerç, un any més, tornarà a sortejar menús per a les Jornades de la Carxofa que enguany seran del 28 de gener al 1 de febrer.

C/ Sant Joan, 33. T. 94 40 48

Associació Voluntaris de

Parador de Turisme

PISTA JARDÍN
Ps. Marítim, s/n

C/ Hernán Cortés, 45. T. 94 42 23

22

Institut d’Educació

establiments participants

Consuelo González

Jorge Cid

Roja Benicarló ...............................94 222 222
Creu Roja ....................................... 94 244 300

5-

C/ Major, 1. T. 94 41 89

21

Mestre Feliu ...................................94 42 48

La Festa de
la Carxofa
compleix 15 anys

Farmàcies
de guàrdia
DIES

3

C/ Pius XII, 23. T. 94 40 99

C/ Hernán Cortés, 45. T. 94 42 23
Av. del Papa Luna, 18 . T. 94 40 980
Av. de Iecla, . T. 94 41 143

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

La demostració gastronòmica de l’any passat va reunir milers de persones pels carrers de Benicarló

4

www.ajuntamentdebenicarlo.org
Gener de 2008

www.ajuntamentdebenicarlo.org
Gener de 2008

Programa d’actes de
la XV Festa de la Carxofa
Diumenge 20 de gener

Dissabte 26 de gener

6a Caminata pels aljubs del terme
Sortida | 8.00 h des del Convent de sant Francesc
Arribada | 13.30 h a la pista exterior del pavelló municipal
Inscripcions | Casal municipal, 9 i 10 de gener, de 20 a 21 h
Placeta dels Bous, 1 de gener, de 1 a 20 H
Al finalitzar | Es repartirà la típica olleta benicarlanda
Inscripció | 3 euros
Patrocinen | Ashland, Carns Ros, Confraria de S. Antoni Abad
Col·laboren | Benihort tenda, Panadería-Bollería Arnau,
Bodega Bar Miravet, Denominación de Origen
Alcachofa de Benicarló, Frutas y Verduras Quique, L’Arjup, Panadería Montse, Forn i Pastisseria T. Avila, Panadería y Bollería Sergio, Evasion
Sports, Electro-Mediterráneo Naval, S.L., Fruites
i Verdures Sergio. Náutica Oremar, Cazasport
Fonsa, Forn de Pa i Bolleria Santi, Benihort

VI Open de Vela Carxofa de Benicarló
VI Concurs Gastronòmic Terra i Mar
Hora | 10.00 h
Lloc | Port Esportiu de Benicarló
Organitza | Club de Vela Benicarló
III Campionat d’Handbol Carxofa de Benicarló
Horari | De 10.00 a 13.00 h
Lloc | Pavelló Poliesportiu municipal, pista central
Categories | Partits benjamí i aleví
Organitza | Club Handbol Benicarló
Torrà popular de carxofes
Venda anticipada de tiquets per a la torrà, als baixos de la cambra
agrària al preu simbòlic d’1 euro
Hora | 20.00 h
Encesa de barbacoes a partir de les 1.00 h.
Lloc | Plaça de la Constitució, davant de la cambra agrària

Dilluns 21 de gener

Dissabte 26 i diumenge 27 de gener

Inauguració de l’exposició de cartells del
XII Concurs de la Festa de la Carxofa
Inauguració de l’exposició de pintura temàtica “la Carxofa” organitzada per l’Associació Benicarló Art
Hora | 20.00 h
Lloc | Antiga presó (Museu Arqueològic) c. Major
Horari | De 18.00 a 20.00 h, de dilluns a dissabte
L’exposició romandrà oberta fins al dissabte dia
2 de gener

Dimarts 22, dimecres 23 i dijous 24 de gener
Degustació de platets de carxofa a càrrec de l’alumnat
de l’Escola d’Hostaleria de Benicarló de l’Institut “Joan
Coromimes”
Horari | De 20.00 a 23.00 h
Lloc | A la cambra agrària, davant la plaça Constitució.
CASAL DE LA CARXOFA
Organitza | Consell Regulador de la Denominació d’Origen
Col·laboren | IES Joan Coromines i Hosvenma, S.L.

Dijous 24 de gener
Conferència col·loqui a càrrec del famós naturòpata
Txumari Alfaro
Hora | 20.00 h
Lloc | Al saló d’actes del col·legi la Salle

Divendres 25 de gener
Sopar de Gala de la Carxofa de Benicarló
Entrega de premis als guanyadors del XII Concurs de Cartells i
Presentació del Llibre de la XIV Demostració Gastronòmica. Homenatge reconeixement a la Cooperativa Agrícola Sant Isidre i entrega del Trofeu Carxofa d’Or 2007 al famós periodista, escriptor i
crític gastrònom Antonio Vergara del Toro. Sopar amenitzat per el
quartet simfònic de corda i actuació del mag El Yunke.
Hora | 21.30 h
Lloc | Parador de Turisme de Benicarlo
Venda de tiquets en el Parador de Turisme

Cartells dels ossos
i els músculs

F

èmur, ròtula, tíbia i peroné.
Oblics, glutis, adductors i
bíceps. Tota aquesta terminologia correspon als ossos i
músculs del cos humà i ara està
recollida als cartells que l’Ofici·
na Municipal de Normalització
Lingüística (OMNL) ha editat

juntament amb altres ajuntaments valencians.
Concretament, s’han editat dos
cartells, un per il·lustrar les parts
de l’esquelet i l’altre la musculatura. Els cartells dels músculs i
els ossos s’ha repartit a tots els

centres educatius, centres de
fisioteràpia i gimnasos de la ciu·
tat. Tot i això, també estan a la
disposició de tots els ciutadans
que en vulguen un exemplar,
que només han de passar a recollir-lo per l’OMNL (plaça de
l’Ajuntament, s/n).

III Concurs de Tir i Arrossegament Festa de la Carxofa
Proves puntuables de la Comunitat Valenciana
Horari | De 10.00 a 14.00 h i de 1.00 a 20.00 h
Lloc | C. dels Boters
Organitza | Amics del Cavall (Guinnes 2004)
Kedada de Càmping-Caravaning
Lloc | Explanada de l’ermita de Sant Gregori
Organitza | Caravanas Benimar

Diumenge 27 de gener
Exposició temàtica sobre la Carxofa de Benicarló
A càrrec de l’associació Benicarló Art
Horari | De 10.00 a 14.00 h
Lloc | Plaça Sant Bertomeu
Celebració de Missa Major
Ofrenes de carxofa, aigua i terra. Missa presidida per la Reina de les
Festes i Cort d’Honor, Fallera Major i Cort d’Honor, Dama de l’associació de Dones Agricultores i Dama de Sant Antoni, acompanyades per la corporació municipal, autoritats autonòmiques i provincials, a més de visitants de les ciutats de Cupelo i Ladispoli (Itàlia).
Anirà acompanyats per la Colla de Dolçainers de Benicarló.
Hora | 10.00 h
Visita al Tir i Arrossegament
Hora | 11.00 h
Lloc | C. dels Boters
Inauguració de la XV Demostració Gastronòmica
de la Carxofa de Benicarló
Hora | 12.00 h
Lloc | Als carrers cèntrics de la ciutat, av. de Joan
Carles I, c. de Sant Joan i pl. de la Constitució),
oferida pels millors restaurants de la província.
Començament de la degustació gastronòmica
després del dispar del coet anunciador
Hora | 12.30 h
Gran mascletà
Hora | 14:00 h
Lloc | Plaça de la Constitució a càrrec de Pirotécnica
Tomás

5

?

Saps que...

Els adjectius afamat i famós tenen significats diferents.
L’adjectiu afamat (amb la seua ﬂexió, afamada, afamats, afamades) és
sinònim de ‘famolenc, que té fam’:
Trobaren el nàufrag afamat i pràcticament deshidratat.
Per la seua banda, l’adjectiu famós (amb la seua ﬂexió, famosa, famosos, famoses) significa ‘que té fama’:
És una pianista molt famosa
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La rehabilitació de
l’avinguda de Catalunya
entra als pressupostos de
la Generalitat

L

a rehabilitació de l’avinguda de Catalunya, un
dels projectes de l’equip de govern de l’Ajuntament, comptarà amb una partida pressupostària de 100.000 euros dins dels pressupostos de la
Generalitat per al 2008. En total la Generalitat pagarà fins al 80% del cost de l’obra.
Aquesta partida s’ha incorporat després que l’Ajuntament va presentar algunes esmenes als pressupostos de la Generalitat, que en un primer moment
no contemplaven aquesta obra. En un principi, el
projecte preveu renovar completament les voreres
i eliminar la mitjana que té actualment l’avinguda.
D’aquesta manera, els fanals anirien damunt les voreres. L’objectiu d’aquesta reurbanització seria donar un aire nou a l’entrada nord de Benicarló.

Imatge actual de l’avinguda de Catalunya

Informació
municipal
Sessió plenària ordinària
de 29 de novembre de 2007
Punt 1r.

Punt 2n.
Punt 3r.
Punt 4t.
Punt 5é.
Punt 6é.
Punt 7é.
Punt 8é.

Punt 9é.

Punt 10é.

La urbanització del
carrer del Crist
afronta l’última fase

L

a III fase de reurbanització del carrer del Crist
de la Mar, que inclou el tram entre el carrer de
Sant Elm i l’avinguda del Marqués de Benicarló,

Està previst que les obres fianlitzen a primers de febrer

ja està en marxa. Les obres, que aniran a càrrec de
l’empresa Ecisa, Compañía General de Construcciones SA, tenen un pressupost de 463.506,13 euros,
dels quals, 69.000 procedeixen de la subvenció de
la Diputació de Castelló inclosa en els plans provincials de 2007.
La reurbanització consisteix concretament a canviar
l’enllumenat, la pavimentació, la geometria de les
voreres i la xarxa d’aigua i els col·lectors. Pel que fa al
trànsit, els carrers començaran a tallar-se la setmana que ve i afectaran, a banda del tram de les obres,
al carrer de València i al carrer del Port.
Amb la tercera fase es donarà per acabada la urbanització del carrer del Crist de la Mar. Recordem que
la primera fase va començar a finals de 2005 i la segona a finals de 2006. Les obres d’aquesta tercera
fase està previst que finalitzen a primers de febrer
de 2008.



Punt 11é.
Punt 12é.
Punt 13é.
Punt 14é.
Punt 15é.
Punt 16é.
Punt 17é.
Punt 18é.
Punt 19é.
Punt 20é.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària
núm. 18/2007, de 25 d’octubre.
Dictamen a la proposta de nomenament de representant
de la corporació al centre escolar del col·legi número 4
d’aquesta ciutat.
Dictamen a la proposta de conveni a subscriure entre
l’Ajuntament de Benicarló i el Club Deportivo Benicarló.
Dictamen a la proposta d’adhesió al Pla de Dinamització
del Producte Turístic.
Dictamen a la proposta d’incorporació de municipis a la
Mancomunitat Taula del Sénia.
Dictamen a la proposta d’adjudicació de la concessió del
quiosc de propietat municipal ubicat al jardí del carrer València de Benicarló.
Dictamen a la proposta d’aprovació de la resolució contractual del servei de gestió i explotació de la piscina municipal.
Dictamen sobre la proposta de subscripció de conveni per
a l’adquisició de terrenys en sòl no urbanitzable del PGOU
de Benicarló, afectats pel projecte d’ampliació i millora de
la CV-135, tram Benicarló-Càlig.
Dictamen sobre la proposta de subscripció de conveni per
a l’adquisició de terrenys en sòl no urbanitzable del PGOU
de Benicarló, afectats pel projecte de canalització del barranc del barranc de La Sotà.
Dictamen sobre la suspensió cautelar de la tramitació i
atorgament de llicència en els àmbits dels elements patrimonials amb Declaració de Bé d’Interès Cultural, així com,
en aquelles àrees delimitades com a zones peatonals.
Dictamen sobre l’aprovació definitiva de la relació de bens
afectats per l’expropiació forçosa d’un immoble en el passatge de la plaça de l’Emperador Carles I.
Dictamen sobre l’aprovació provisional de l’Ordenança reguladora de les infraestructures radioelèctriques al terme
municipal de Benicarló.
Dictamen sobre el conveni entre l’Ajuntament de Benicarló
i la mercantil PROEOR, S.A. per a la creació d’un centre geriàtric a Benicarló.
Dictamen a l’expedient d’incorporació de la categoria de
nous carrers a efectes tributaris.
Dictamen a l’expedient del compte general de l’exercici
2006.
Dictamen a l’expedient del compte general de l’exercici
2005, desprès de resoldre una incidència a l’OACSE.
Dictamen a la modificació de l’ordenança reguladora del
preu públic per estada i allotjament al Centre Geriàtric Assistencial.
Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i Tinències d’Alcaldia delegades des del 16 d’octubre al 16 de
novembre de 2007.
Dació de compte de sentències de diversos ordres jurisdiccionals.
Precs i preguntes.

Decrets novembre 2007

02/11/07. Ampliació de la jornada de treball a la professora de castellà
per a àrabs.
02/11/07. Executar sentència recurs contenciós administratiu 548/2006,
interposat per Platja Park Peníscola, SL, amb reintegrament de la fiança
confiscada per 472,54 euros, més interessos.
02/11/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de restaurant d’un tenedor en la plaça dels Mestres del Temple, 3 Local 6.

02/11/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de bar cafeteria a l’av. de la Llibertat, 39.
05/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 23.365,90
euros.
05/11/07. Atorgar llicència d’ocupació al pàrquing amb emplaçament a
la partida de les Solades, 796.
05/11/07. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per la
mercantil Automoció La Pista, SA per import de 2.368 euros.
05/11/07. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses de la borsa de tècnics esportius.
05/11/07 . Aprovar la facturació presentada per Sorea, SA, r.i.
17647/31.10.07.
05/11/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació a la partida
de les Solades, 796.
05/11/07. Contractar una monitora esportiva.
05/11/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per
l’import de 3.170,00 euros, amb la finalitat de procedir a la contractació
temporal d’un informador/a turístic.
05/11/07. Atorgar llicència urbanística per a obres de reforma a la partida del Riu, 349, polígon 19, parcel·la 49.
05/11/07. Autoritzar la devolució a Augimar Obras y Contratas, SA de
l’aval dipositat en data 25 de juny de 2003, per import de 2.365 euros.
05/11/07. Denegar la llicència sol·licitada per la mercantil Oremar, SA
d’obertura per a l’exercici de l’activitat exposició i venda d’articles nàutics en el local C-2 del port esportiu.
06/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament
al c. del 9 d’octubre, 10-Esc, 3-4t-C.
06/11/07. Contractar amb Iver Tecnologias de la Informació SA la programació d’aplicació informàtica per a actualitzar el cens de comerços
a través de PDA, per import de 5.500 euros, IVA inclòs.
06/11/07. Aprovar la revisió de preus referent a la prestació del servei
de Ludoteca a Benicarló.
06/11/07. Autoritzar la realització del bombardeig aeri en Centre Comerical Costa Flor de Azahar per al 19 de novembre.
06/11/07. Contractar auxiliar administrativa d’oficina de turisme per un
període de 3 mesos.
06/11/07. Aprovar el Plec de Càrrec núm. 37/2007, corresponent a les
liquidacions practicades per l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, compreses entre els núm. 3860 i 4181,
pels seus respectius imports i un total de 15.392,52 euros.
06/11/07. Declarar que la mercantil Proeor, SA ha obtingut la llicència
municipal d’obres per a la construcció d’una nau industrial en el camí
de Sant Mateu, 1 per silenci administratiu positiu.
06/11/07. Aprovar la revisió de preus sol·licitada referent a la prestació
del servei d’Escola d’Estiu a Benicarló.
06/11/07. Ampliar jornada de treball a una monitora esportiva.
06/11/07. Rectificar el decret de data 11 d’abril de 2007.
06/11/07. Atorgar millora de jubilació prevista en l’art. 21.1 de l’Acord
col·lectiu i condicions de treball dels funcionaris.
06/11/07. Autoritzar la devolució a Construcciones Flos y Ruiz de la fiança en metàl·lic dipositada per import de 3.703,88 euros.
06/11/07. Atorgar llicència urbanística a l’av. de Joan Carles I, 19 i 21.
06/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Toledo, 2.
07/11/07. Atorgar llicència municipal per a la realització d’obra civil per
al node secundari BE1I, corresponent a l’av. de Iecla, 39-41.
07/11/07. Atorgar llicència municipal per a la realització d’obra civil per
al node Secundari BE1D, corresponent al c. de Sant Joan, 9.
07/11/07. Atorgar llicència municipal per a la realització d’obra civil per
al node secundari BE1I, corresponent al c. de Vinaròs, 37, cantonada
amb el c. de Pere Bretó.
07/11/07. Atorgar llicència municipal per a la realització d’obra civil per
al node secundari BE1I, corresponent al c. de la Mare de Déu del Carme,
22, cantonada amb el c. de Morella.
07/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de la Companyia del Port,
8 i 10.
07/11/07. Ordenar a la mercantil Dar Promociones Immobiliarias, SL
que procedisca a sanejar l’esvoranc al passeig de Febrer Soriano, 43.
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07/11/07. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de basar al c. de
la Companyia del Port, 8 i 10.
07/11/07. Ordenar a la mercantil DIPRAIN, SL la immediata suspensió
de les obres que es realitzen sense llicència municipal a la partida del
Bovalar, polígon 14, parcel·les 35, 46, 47, 100 i 101, consistents en moviment de terres.
07/11/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen
sense llicència municipal a la partida del Puig, polígon 3, parcel·la 216,
consistents en moviment de terres.
07/11/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen
a la partida del Puig, polígon 3, parcel·les 35, 46, 47, 100 i 101, consistents en moviment de terres.
07/11/07. Incoar expedient sancionador a les persones responsables
dels següents fets: realitzar obres en la partida Sanadorlí, núm. 303
(polígon 11, parcel·la 207) sense autorització municipal.
07/11/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats al c. del Crist de la Mar, 29.
07/11/07. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de
1.500,00 euros, corresponent a la subvenció concedida per la Caixa
Rural Benicarló, per a la programació prevista amb motiu de la celebració del II Festival Big Bands durant els dies 31 de maig al 3 de juny
de 2007.
07/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de César Cataldo, 45.
07/11/07. Atorgar llicència urbanística a l’av. de Méndez Núñez, 104.
07/11/07. Concedir a la mercantil Confecciones Pruñonosa SL llicència
municipal d’activitat de comerç al detall de peces de vestir (ampliació)
per silenci administratiu positiu.
07/11/07. Concedir a la mercantil Correduría de Seguros Febrer SL llicència municipal d’activitat de corredoria d’assegurances per silenci
administratiu positiu.
07/11/07 . Determinar que la proposta presentada per la mercantil
INVESAL 3000, SL compleix els criteris urbanístics i territorials establerts.
07/11/07. Determinar que la proposta presentada per la mercantil POVET INDUSTRIAL, SL supera la puntuació mínima fixada quant al document d’ordenació proposat, i pot optar a l’adjudicació del Programa
d’Actuació Integrada per al desenvolupament del Sector Industrial 8-B
“Collet” per complir amb les bases que regulen el concurs.
08/11/07. Atorgar a EOC d’Obres i Serveis, SA llicència urbanística per
a la col·locació d’un suport per al desviament d’una línia aèria de baixa
tensió al c. del Port, 43.
08/11/07. Donar de baixa llicències de gual amb efectes del dia 31 de
desembre de 2007.
08/11/07. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 5.250,00 euros, corresponent a la subvenció concedida per la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de la GV, destinada a la realització d’estudis i
investigacions sobre el sector comercial: Estudi sobre mercats municipals, 2007.
08/11/07. Actualitzar el domicili en el padró de l’impost de vehicles, segons indica la sol·licitant.
08/11/07. Concedir llicència d’obertura de l’activitat del pàrquing de
l’edifici situat a la partida de les Solades, 796.
08/11/07. Comptabilitzar el dret reconegut per importi de 13.400,00 euros, corresponent a la subvenció concedida per la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de la GV, destinada a la realització activitats
de promoció i animació de les àrees comercials: 6.000,00 euros, i a
la realització d’activitats genèriques a la xarxa AFIC: 7.400,00 euros,
exercici 2007.
08/11/07. Aprovar la baixa en el padró de vehicles del turisme B-8434KK.
08/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Ramón i Cajal, 18.
08/11/07. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 6.800,00
euros, corresponent a la subvenció concedida per la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de la GV, destinada a la potenciació de
sistemes informàtics que possibiliten la connexió de la xarxa AFIC,
exercici 2007.
08/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. d’Ulldecona, 15.
08/11/07 . Minorar del dret reconegut, amb motiu de la subvenció
concedida per la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, Direcció
General d’Indústria i Comerç per un import total de 10.602,00 euros,
destinada a actuacions de promoció i animació de les àrees comercials
i realització d’activitats genèriques a la xarxa Afic, exercici 2006, l’import de 500,00 euros no justificats per l’Ajuntament.
08/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de la Rabosa, 15.
08/11/07. Anul·lar el reconeixement de drets ref. 29.541/07.11.07, per im-
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port de 1.500,00 euros, corresponent a la subvenció concedida per la
Caixa Rural Benicarló.
08/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. del botànic Cavanilles, 5.
08/11/07. Aprovar el plec de càrrecs en executiva núm. 02/2007, corresponent a les liquidacions practicades pel concepte de taxa d’escombraries, per import total de 1.187,52 euros.
08/11/07. Atorgar llicència urbanística a la partida del Riu, 151.
08/11/07. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 12.000,00 euros, corresponent a l’aportació efectuada per la Diputació de Castelló.
08/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Jacinto Benavente, 25.
08/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Pere Bretó, 18.
08/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. d’Olivella, 30.
08/11/07. Declarar el desistiment i arxiu d’activitat d’escola de música
en plaça de l’Emperador Carles I, local C.
08/11/07. Habilitar l’activitat d’oficina d’instal·lacions elèctriques al c.
de Sant Francesc, 91.
08/11/07. Concedir llicència municipal per a l’activitat de farmàcia al c.
d’Hernan Cortes, 45.
08/11/07. Habilitar l’activitat d’acadèmia d’idiomes a la plaça del Ministre Marcelino Domingo, 2 Local C.
09/11/07. Retornar la garantia definitiva dipositada per la mercantil GELATS COSTA DORADA, SL per import de 6.010 euros.
09/11/07. Aprovar amb caràcter definitiu la següent relació de persones
aspirants admeses i excloses en el procés selectiu per a la constitució
d’una borsa d’ocupació de tècnic Esportiu.
09/11/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per
l’import de 348,33 euros.
09/11/07. Aprovar la certificació núm. 5 de les obres d’execució d’un
edifici administratiu i enderrocament de la nau existent, situat al c. del
Mestre Serrano amb el c. del Dr. Pera, per import de 17.127,28 euros.
09/11/07. Desestimar reclamació interposada sobre el procés de constitució de la borsa de treball de tècnic esportiu.
09/11/07. Autoritzar a ocupar l’espai públic a la plaça de la Constitució,
c. de Sant Joan i av. del Rei Joan Carles I, des del 10 al 23 de desembre
de 2007.
09/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. del Doctor Fléming, 10.
12/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 21.820,29
euros.
12/11/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal al Departament
de Comerç.
12/11/07. Contractar el subministrament d’una fotocopiadora digital
SAMSUNG 5530 per import de 1.374’60 euros (IVA inclòs).
12/11/07. Contractar l’arranjament i condicionament del jardí de l’Estació, per valor de 14.546,86 euros. (IVA inclòs).
12/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. d’Hernán Cortés, 13.
12/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 165.635,23 euros.
12/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Càlig, 5.
12/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Méndez Núñez, 46.
12/11/07. Concedir llicència municipal d’activitat de centre d’estètica i
bellesa a l’av. de la Llibertat.
12/11/07. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de centre de fisioteràpia a l’av. de la Llibertat.
12/11/07. Requerir a la mercantil AUTOS NIETO, SL perquè regularitze
l’activitat de taller de reparació de vehicles automòbils que realitza en
la CN-340, pk 1047.
13/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Sant Sebastià, 24.
13/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.926,52 euros.
13/11/07 . Donar conformitat a una pròrroga de la comissió de serveis.
13/11/07. Aprovar una transferència de crèdit per import de 5.849,67 euros, per a la compra de les cistelles de Nadal-07.
13/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Pérez Pina, 22.
13/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.523,76 euros.
13/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Clapisa, 11.
13/11/07. Denegar llicència urbanística en el polígon 19, partida del Riu.
13/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. d’Hernán Cortés, 2.
13/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. del Ministre Bayarri, 85.
13/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Toledo, 3.
13/11/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/110 C.A.
13/11/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/117 C.A.
13/11/07. Declarar-la caducitat de l’expedient núm. 2006/4 C.A.
13/11/07. Ordenar a la propietària de la finca al c. d’Alcalà de Xivert, 101
que procedisca a la neteja de la citada finca.

14/11/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges al c. del Doctor Fléming, 40.
14/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 14.546,86
euros.
14/11/07. Canviar la titularitat de la llicència de gual al c. de Sant Isidre,
10.
14/11/07. Aprovar el plec de càrrecs núm. 39/2007, corresponent a la
liquidació núm. 12, practicada per concepte de multa coercitiva, per
imports total de 601,00 euros.
14/11/07. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa de
Benestar Social per al dia 19 de novembre de 2007.
14/11/07. Contractar el servei de redacció d’Estudi d’Integració Paissagístic: Pla parcial residencial sector 7 de Benicarló.
14/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 349.268,24
euros.
14/11/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/55 CA.
14/11/07 . Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/37 CA.
14/11/07. Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·legalment a la
partida del Collet, pol. 21, parc. 159.
14/11/07. Requerir a la mercantil GRÚAS ROBLES, SL perquè sol·licite
l’oportuna autorització municipal per a la realització de les obres realitzades a la partida de les Covatelles, polígon 18, parcel·la 197.
14/11/07. Ordenar el cessament definitiu de l’ús de l’habitatge unifamiliar realitzat sense llicència a la partida del Collet cooperativa, núm. 53,
en el polígon 12, parcel·la 143.
15/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb emplaçament a
la partida d’Aiguadoliva, polígon 7-parcel·la 16.
15/11/07 . Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa de
Contractació i Patrimoni per al 20 de novembre.
15/11/07. Sol·licitar a la Fundació Caixa Catalunya ajuda per al Projecte
Cultural de Benicarló.
15/11/07. Requerir al president de la Comunitat de Veïns de l’Edifici de
l’av. de la Llibertat, 5 per a la retirada de la placa d’un gual il·legal.
15/11/07. Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda per al dia 19 de novembre.
15/11/07. Atorgar a la mercantil GRUPO ANISPE, S.L., llicència urbanística per a l’enderrocament de dos edificis.
15/11/07. Atorgar a la mercantil GRUPO ANISPE, S.L. llicència urbanística per a la col·locació de pals en la via pública.
15/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de la Mare de Déu dels Dolors, 2.
15/11/07. Atorgar llicència urbanística a la partida de les Solades, 524.
15/11/07. Atorgar llicència urbanística a la partida del Collet, 96.
15/11/07. Atorgar a la mercantil ABIAT PROMOCIÓ I HABITATGE, SL
llicència urbanística al c. de Sant Tomàs, 5.
15/11/07. Requerir al Registre de la Propietat de Vinaròs la cancel·lació
de l’afecció al pagament del saldo del compte de liquidació provisional
del projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució 20-bis del PGOU
de Benicarló.
16/11/07. Contractar amb Unimat Prevención Sociedad de Prevención,
SL el servei de vigilància de la salut per l’import de 6.957 euros.
16/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. d’Hernán Cortés,
56.
16/11/07. Contractar amb Unimat Prevención Sociedad de Prevención,
S.L. el servei de prevenció de riscos laborals aliè per l’import de 7.952,56
euros.
16/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. del Puig de la
Nau, 14.
16/11/07. Atorgar llicència urbanística a l’av. de la Llibertat, 39.
16/11/07. Atorgar llicència urbanística a la partida de Vilaperdig, parcel·
la 70.
16/11/07. Concedir la llicència sol·licitada de canvi de titularitat d’activitat.
16/11/07. Nomenar el jurat qualificador del XII Concurs del Cartell
Anunciador de la Festa de la Carxofa 2008.
19/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge c. del Grau, 20.
19/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 5.075,53 euros.
19/11/07. Aprovar la revisió de preus sol·licitada per Fomento de Construcciones y Contratas, SA., en relació amb el contracte subscrit amb
aquest Ajuntament en data 3 d’agost de 2006, relatiu a la prestació del
servei de manteniment, neteja i reg de zones enjardinades.
19/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 2.282,45 euros.
19/11/07. Atorgar llicència d’ocupació per a l’habitatge al c. dels Boters, 6.



19/11/07. Aprovar el plec de càrrecs núm. 40/2007, corresponent a les
liquidacions compreses entre els núm. 98 i 107 de 2007 , practicades
pel concepte de taxa d’escombraries, pels seus respectius imports i un
total de 602,77 euros.
19/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. d’Alcalà de
Xivert, 95.
19/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge del passeig de Febrer
Soriano, 100.
19/11/07. Autoritzar la devolució a Benicarló 2000 S.L. de l’aval dipositat
en data 30 de maig de 265 per import de 2.688,30 euros.
19/11/07. Autoritzar la devolució a Invesal 3000 S.L., de l’aval dipositat
en data 30 de maig de 2006 per import de 2.716,98 euros.
19/11/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/44 C.A.
19/11/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/42 L.A.
19/11/07. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de serveis tècnics
al passeig Marítim, 14.
20/11/07. Arxivar l’exp. núm. 12/2002 del Negociat de Contractació.
20/11/07. Concedir les ajudes proposades per la Comissió de Valoració
de Prestacions Econòmiques Individuals, acta 10/07.
20/11/07. Autoritzar la realització de bombardeig aeri a l’Auditori Municipal que a continuació s’indica.
20/11/07. Rectificar el Decret de data 18 d’octubre de 2007 de contractació.
20/11/07. Modificar el pressupost de despeses amb una ampliació de
crèdit per import de 3.000,00 euros, a la partida pressupostària de
préstecs al personal.
20/11/07. Declarar prescrita l’acció per a exigir el pagament dels danys
ocasionats el dia 26 de setembre de 2006 en bens municipals.
20/11/07. Aprovar la devolució de 141,41 euros corresponents al segon
semestre de 2007 de la taxa d’escombraries.
20/11/07. Atorgar un llicència d’ocupació a l’habitatge al c. de Navarra,
2.
20/11/07. Modificar el pressupost mitjançant transferència, per import
de 6.000,00 euros, amb motiu d’incrementar la partida de despeses de
Prestacions Econòmiques Individuals (PEI).
20/11/07. Donar de baixa en el padró de la taxa d’escombraries la referència 20373.
20/11/07. Donar de baixa el rebut de l’impost de vehicles núm. 5674.
20/11/07. Aprovar la baixa del rebut núm. 7334 de l’impost de vehicles.
20/11/07. Autoritzar la devolució a Invesal 3000 S.L., de l’aval dipositat
en data 30 de maig de 2006 per import de 2.716,98 euros.
20/11/07. Aprovar la devolució de 44,57 euros corresponents a la taxa
d’escombraries de 2006 rebut núm. 11801.
20/11/07. Atorgar llicència urbanística a la partida del Puig, polígon 3,
parcel·la 68.
20/11/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/49 CA.
21/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 12.953,27
euros.
21/11/07. Autoritzar a l’Associació Diabolus la utilització de l’Auditori
Municipal.
21/11/07. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 3.108,64 euros.
21/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. de Severo Ochoa, 18.
21/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 16.870,37
euros.
21/11/07. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 9.000,00 euros.
21/11/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de magatzem
de pneumàtics i olis minerals sintètics en el Polígon industrial el Collet,
parcel·la 401.
22/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. de Joan XXII, 4.
22/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 5.206,57
euros.
22/11/07. Aprovar l’expedient de contractació núm. 20/2007.
22/11/07. Aprovar el plec de càrrec núm. 41/2007, corresponent a les
liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts Valencianes II.
22/11/07. Autoritzar l’obertura i constitució d’una bestreta de caixa fixa
per a l’atenció d’obligacions corrents de caràcter periòdic o repetitiu.
22/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge del c. dels Vinaters, 1.
22/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 3.308,31 euros.
22/11/07. Aprovar la devolució de les liquidacions núm. 1126/2006 i
1127/2006.
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22/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge del c. de Vinaròs,
88.
22/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge del c. de la Mare de
Déu dels Desemparats, 10.
22/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge del c. de Joan Fuster,
6.
22/11/07. Considerar desistit a Administración Fincas Victoria S.L., del
procediment administratiu per a l’obtenció de llicència municipal per
a la construcció d’edifici de 6 habitatges i 2 apartaments al c. de Sever
Ochoa, 43.
22/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Vinaròs, 28.
22/11/07. Atorgar llicència urbanística a la partida de Covatelles, polígon 18 parcel·la 197.
22/11/07. Atorgar a la mercantil Promociones Miralvent, SA llicència
municipal a la plaça dels Mestres de Montesa.
22/11/07. Atorgar a la mercantil BENICARBO, S.L. llicència municipal al
c. de Vinaròs, 66.
22/11/07. Atorgar llicència urbanística al c. del Rei En Jaume, 35.
22/11/07. Atorgar la llicència de segregació sol·licitada en data 16 de
novembre de 2007.
23/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge del c. de la Companyia del Port, 7.
23/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge a l’av. de Iecla, 39.
23/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge del c. de Sant Valeri,
2.
23/11/07. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de
la llicència sol·licitada en data 23 d’agost de 2006.
23/11/07. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de bar-cafeteria
al c. de Sant Francesc, 91.
23/11/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de taller d’estructures metàl·liques i manyeria a la mercantil en el polígon industrial
el Collet parcel·les 708, 709 i 710.
23/11/07. Concedint llicència de funcionament de l’activitat de planta
de gestió i tractament de residus a la partida dels Clotals, polígon 13,
parcel·la 1.
23/11/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges a l’av. de Catalunya 43-45, i c. de la Mare de Déu de Montserrat,
18.
26/11/07. Arxivar l’exp. núm. 4/2002 del Negociat de Contractació.
26/11/07. Resoldre la baixa d’associacions al Llibre Registre Municipal.
26/11/07. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de
16.609,89 euros.
26/11/07. Donar de baixa la liquidació de plusvàlua núm. 2346/07.
26/11/07. Convocar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament per al 29
de novembre.
26/11/07. Concedir llicència d’obertura de l’activitat del pàrquing a l’av.
de Catalunya, 43 i c. de la Mare de Déu de Montserrat, 18.
26/11/07. Donar de baixa les liquidacions de plusvàlua de 2007 núm.
2078 i 2079.
26/11/07. Rectificar el Decret de data 22 d’octubre de 2007.
26/11/07. Declarar la baixa l’activitat d’acadèmia d’ensenyament al c. de
Cristóbal Colón, 8.
26/11/07. Declarant la baixa l’activitat de venda de mobles a l’av. del
Papa Lluna, 3.
26/11/07. Desistir la sol·licitud de tenda de regals a l’av. de Jacinto Benavente, 15.
26/11/07. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de serveis immobiliaris a l’av. del Marquès de Benicarló, 40.
26/11/07. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de venda al detall
de productes alimentaris i begudes al c. de César Cataldo, 18.
26/11/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. de Clapissa, 29.
27/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 414.296,31
euros.
27/11/07. Arxivar l’expedient núm. 48/2002 del Negociat de Contractació.
27/11/07. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de
4.100,22 euros.
27/11/07. Executar l’acta de compareixença en incident d’execució
de data 26 de novembre del 2007 davant el Jutjat Social núm. 3 de
Castelló.
27/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 2.249,66
euros.
27/11/07. Aprovar la segona i última certificació de les obres d’il·
luminació d’accés de CN-340 a Benicarló (Zona Nord), per import de
10.617,19 euros.

www.ajuntamentdebenicarlo.org
Gener de 2008

27/11/07. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de
4.338,11 euros.
27/11/07. Aprovar la segona i última certificació de les obres d’il·
luminació d’accés de CN-340 a Benicarló (Zona Sud), per import de
7.460,54 euros.
27/11/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per
l’import de 4.351,93 euros, amb la finalitat de procedir al pagament de
gratificacions al personal municipal que ha realitzat serveis extraordinaris durant el mes de novembre.
28/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 18.910,35
euros.
28/11/07. Resoldre la discrepància en relació a l’objecció efectuada per
Intervenció sobre l’aprovació de l’expedient de contractació de la concessió de la gestió de la piscina municipal.
28/11/07. Aprovar el plec de càrrec núm. 42/2007, corresponent a les
liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts Valencianes II.
28/11/07. Contractar amb NETICONT, SL la compra de 2.536 jocs de 3
borses de ràfia, per a la Campanya de recollida selectiva de residus en
la ciutat, des del 19 al 25 de novembre per un import d’11.999,04 euros.
28/11/07. Convocar la sessió ordinària núm. 6/2007 de la Comissió Informativa de Benestar Social per al 3 de desembre.
28/11/07. Retornar l’aval núm. de referència 12.529 de l’exercici de 2007
per import de 9.000,00 euros en Bancaixa.
28/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 36.500,00
euros.
28/11/07. Modificar el pressupost amb una generació de crèdit per l’import de 12.000,00 euros, per a l’organització de la Supercopa d’Espanya
de Futbol Sala-2007.
28/11/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per
l’import de 1.200,00 euros, amb la finalitat de fer front al pagament
dels premis del XIII Concurs Aparadors Nadal 2007.
28/11/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per
l’import de 36.500,00 euros, amb la finalitat d’indemnitzar a professors
del Conservatori.
28/11/07. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/15 C.A.
28/11/07. Declarar la baixa de l’activitat de venda de vídeo jocs al c. de
Cristóbal Colón, 17.
28/11/07. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de nau d’ús agrícola a la partida del Puig, polígon 4, parcel·la 20.
28/11/07. Declarar que PROMABE S.L., exerceix l’activitat de promotora-constructora sense comptar amb la preceptiva llicència municipal.
28/11/07. Declarar que CASTELLÓ UNIDENTAL, S.L., exerceix l’activitat
de clínica dental sense comptar amb la preceptiva llicència de funcionament.
28/11/07. Declarar que AHMED EL SAADY exerceix l’activitat de tenda
de comestibles amb carnisseria sense comptar amb la preceptiva llicència de funcionament.
28/11/07. Declarar que PROEOR, SA exerceix l’activitat de magatzem
d’hibernació d’embarcacions sense comptar amb la preceptiva llicència
de funcionament.
29/11/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 2.916,52
euros.
29/11/07. Nomenar interventora accidental durant els dies 3, 4 i 5 de
desembre de 2007.
29/11/07. Aprovar la celebració de la Festa de la Carxofa de Benicarló,
per als dies 20 al 27 de gener de 2008, en la seua XV edició.
29/11/07. Atorgar a la mercantil Penya Setrill llicència municipal al c. de
Pere Boques, 5.
30/11/07. Aprovar els bases que han de regir el VIII Certamen d’Intèrprets Ciutat de Benicarló.
30/11/07. Adscriure mitjançant comissió de serveis al lloc de treball
d’agent de la Policia Local en situació de serveis especials.
30/11/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per
l’import de 7.300,00 euros, amb la finalitat de l’adquisició de mobiliari
per a la Ludoteca i oficines dels Serveis Socials.
30/11/07. Estimar el recurs de reposició interposat en data 12 de novembre de 2007.
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L’atleta Cristina Ferrando
rep el reconeixement
de l’Ajuntament

L

a jove atleta benicarlanda
Cristina Ferrando va rebre
el passat 3 de gener l’homenatge de l’Ajuntament de
Benicarló en reconeixement als
èxits aconseguits en els darrers
mesos. No debades, Cristina
s’ha proclamat recentment campiona d’Espanya de salt d’altura
en categoria cadet i és la primera del rànquing nacional a l’aire
lliure amb un salt de 1,68 metres,
a més de tindre el títol de campiona autonòmica en pista coberta i a l’aire lliure.
L’alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo va presidir l’acte,
acompanyat del regidor d’Esports, José Joaquín Pérez Ollo, i
el president del Club d’Atletisme
Grupo Poblet Baix Maestrat, Pedro Martínez. Els tres van destacar la importància dels èxits
aconseguits per l’atleta i el seu
esperit de sacrifici. La protagonista també va prendre la paraula per agrair el reconeixement

de l’Ajuntament i també va donar les gràcies al club que l’ha
format esportivament. Cristina
es va comprometre a continuar lluitant per aconseguir nous

èxits. L’acte va comptar amb la
presència de familiars i amics
de l’atleta i dels portaveus dels
grups de l’oposició, Enric Escuder i José Luis Guzmán.

L’alcalde va lliurar un record a l’atleta en representació de tot l’Ajuntament.
El regidor d’Esports i el president del Club d’Atletisme també van participar
activament de l’acte. FOTOS: VICENT FERRER
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La nova moto de
Pellicer porta la imatge
de Benicarló

T

Pellicer, amb la nova motocicleta KTM 690

ot i que l’aventura del rally
Lisboa-Dakar s’ha hagut de
suspendre a última hora, el
pilot benicarlando José Manuel
Pellicer continuarà la temporada
participant en altres carreres i
portant el nom de Benicarló en
la seua moto. L’equip de Pellicer
va presentar el nou equip per
a la temporada i la seua motocicleta KTM 690 en un acte ple

d’aficionats que va comptar amb
la presència de les autoritats de
l’Ajuntament de Benicarló, atès
que l’Ajuntament col·labora econòmicament amb l’equip de Pellicer.
D’aquesta manera, el pilot
benicarlando portarà arreu del
món el nom de la seua ciutat
natal.

L’expedició Himàlaia
Maestrat comptarà amb
el suport de l’Ajuntament

P

oc més d’un any després
d’haver aconseguit el cim
de l’Everest, el benicarlando David Ferrer ja té la motxilla
a punt per tornar a l’Himàlaia.
En aquesta nova aventura, batejada com a expedició Himàlaia Maestrat, l’acompanyaran
tres alpinistes experts: Agustí
Pallarés, Rafael Guillem i Ferran
Escrivà. Tots quatre, juntament
amb el benicarlando Marc Flos,

ja van integrar l’expedició que
el maig de 2006 va fer el cim de
l’Everest.
Aquesta vegada, però, l’objectiu és diferent: assolir el cim del
Dhaulagiri, una muntanya de
8.167 metres que és la setena
més alta del món. El cim es troba
a la cordillera de l’Himàlaia, en
territori nepalí, i està considerat
molt exigent tècnicament.

Segons els plans previstos, la
sortida es realitzarà entre el 22
i 26 de març i la tornada tindrà
lloc entre el 8 i 15 de maig.
L’Ajuntament de Benicarló ha
col·laborat econòmicament en
aquest nou projecte i, de la mà
del seu alcalde, Marcelino Domingo, va desitjar a l’expedició
“tota la sort del món” durant
l’acte de presentació que va tenir lloc aquest Nadal passat.

El benicarlando David Ferrer (entre l’alcalde i el regidor) torna a emprendre una aventura a l’Himàlaia.
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La Generalitat convoca
ajudes per a persones
amb ancians dependents
al seu càrrec

D

es d’aquesta mateixa
setmana ja poden començar a tramitar-se les
ajudes corresponents a l’exercici
2008 que ha convocat la Generalitat amb l’objectiu de fomentar l’estada dels ancians a la llar
i de prestar atenció econòmica
a les persones que els atenen.
El termini per a presentar les
ajudes finalitza el 4 de febrer
de 2008 i els interessats poden
adreçar-se al Centre Social Municipal “La Farola” o a l’Oficina
PROP de Vinaròs. Per a poder
optar a aquestes ajudes, tant la
persona sol·licitant com l’ancià

o anciana han de complir una
sèrie de requisits. Pel que fa a la
persona sol·licitant, ha de residir
a la Comunitat Valenciana i estar empadronada en algun municipi d’aquesta; tindre complits
45 anys o més; no exercir cap
treball remunerat; conviure amb
l’ancià o anciana, o viure en domicili que no diste més de 10 quilòmetres; no haver percebut, durant l’exercici 2006, rendiments
del treball personal ni d’activitats professionals, empresarials,
agrícoles i ramaderes; i no haver
obtingut, durant l’ exercici 2006,
ingressos superiors a 3.875 euros

per altres conceptes.
Respecte als ancians o ancianes,
han de tindre nacionalitat espanyola i resident a la Comunitat
Valenciana; han de tenir 75 anys
o més; han de ser dependents;
residir en el domicili de la persona sol·licitant; i no han d’haver
percebut en l’exercici 2006 ingressos superiors a 7.920,36 euros anuals. L’import de les ajudes
econòmiques serà de 212 euros al
mes i 180 euros al mes en funció
del nivell de renda de la unitat
familiar de la persona sol·licitats.
D’aquesta manera, es pot arribar
als 2.900 euros anuals.

La Generalitat ofereix
estades als balnearis
de la Comunitat

L

a Generalitat ha fet públic
el seu Programa de Termalisme per a l’exercici 20072008 que permet la possibilitat
de gaudir de 8 dies d’estada,
amb tractament termal inclòs,
en qualsevol balneari de la Comunitat. La Generalitat Valenciana contribuirà al finançament
del cost amb una aportació de
120 euros per plaça a cada una
de les persones beneficiàries
del programa, en concepte de
tractaments termals i consultes
mèdiques. La resta de l’import
anirà a càrrec de la persona termalista.
Els balnearis que entren dins dels

programa són els de Cofrents,
Chulilla, Montanejos, Verche, la
Vilavella i el Cabriel.
Els beneficiaris han de ser persones de 65 anys o més que residisquen en qualsevol municipi
de la Comunitat Valenciana i han
de necessitar els tractaments
termals i no tindre cap contraindicació mèdica. A més, s’han de
valdre per elles mateixes per a
les activitats de la vida diària, excepte en el cas de les persones
discapacitades que necessite
acompanyant.
Les sol·licituds es formularan
segons el model i inclouran informe/s mèdics, la fotocòpia del

document d’identitat del titular
de la sol·licitud i, si és el cas, del
cònjuge o acompanyant. Les sol·
licituds podran presentar-se als
registres de les direccions territorial de Benestar Social i de la
Direcció General d’Acció Social i
Majors, les oficines PROP, a través de la pàgina www.bsocial.
gva.es o en qualsevol oficina de
correus. Per al primer torn (mesos d’abril i agost), les sol·licituds
s’han de presentar abans del 31
de gener i per al segon torn (mesos de setembre a desembre), el
termini és de l’1 de febrer al 31 de
març de 2008.
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Calendari dels actes de la
Festa de Sant Antoni Abat
de Benicarló 2008
12 de gener de 2008

A les 12.00 h
Inauguració de la XXI Fira de Sant Antoni Abat
de Benicarló, situada a l’avinguda de Catalunya,
Pistes annexes del Pavelló Poliesportiu i carrers
adjacents. Entrada lliure.
A partir de les 15.00 h
III Concentració de Tuning Sant Antoni Abat organitzat per EXPRESSION TUNING CLUB.
A les 18.00 h
Exhibició de gossos a càrrec del CENTRE CANÍ
BAIX MAESTRAT.
A les 21.30 h
Sopar de germanor al restaurant El Cortijo.

13 de gener de 2008

A les 10.00 h
Obertura de la Fira.
A partir de les 10.00 h
Continuació de la III Concentració de Tuning
Sant Antoni Abat organitzada per EXPRESSION
TUNING CLUB.
A les 16.00 h
Exhibició de doma lliure. Participació oberta.
Escoles Hípiques de “CENTRE HÍPIC BENICARLÓ”
i de “CUADRAS SAN GREGORIO”.
A les 18.00 h
Entrega de trofeus III Concentració de Tuning
Sant Antoni Abat de Benicarló.
A les 18.30 h
Exhibició de gossos a càrrec del CENTRE CANÍ
BAIX MAESTRAT.
A les 21.00 h
Cloenda de la XXI Fira de Sant Antoni Abat.

16 de gener de 2008

Al migdia
Campanes al vol amb llançament de coets.
A les 18.00 h
Campanes al vol, llançament de focs d’artifici i
tradicional foguera (crema del dimoni), a la Plaça
de Sant Bartomeu. Tot seguit començarà la tradicional cavalcada amb sèries de típiques lloes i la
tirada de coques.

En el recorregut es farà un acte d’homenatge
al personatge escollit per la Confraria, en reconeixement a l’aportació a la festa de Sant
Antoni. Aquest any, el reconeixement és per a
JOAQUÍN LLORACH VERGE i ANTONIA CALVET LLORACH.

Agenda Cultural
EXPOSICIONS

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.

A les 10.30 h
Missa major i sermó en honor al nostre patró.
Finalitzada la missa, tindrà lloc la tradicional benedicció d’animals.
A continuació, el Club Colombòfil Missatger de
Benicarló ens obsequiarà amb una gran soltada
de coloms.
A les 12.00 h
Lliurament de premis del concurs escolar de dibuix i de lloes.
A continuació, sorteig del cavallet, la cistella i el
porquet.
A les 13.30 h
Magnífica Mascletada a la plaça de la Constitu·
ció, disparada per Pirotècnia Tomás. Patrocina:
Ajuntament de Benicarló.
A les 16.00 h.
Espectacular Joia-concurs.
A les 18.30 h
Sortida de la cavalcada, amb la segona sèrie de
les típiques lloes i tirada de coques.

GENER 2008

Dijous

Diumenge

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 3ª 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
17.00 h

5

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 3ª Edat.
17.00 h Cantada de Nadales al Pessebre vivent a càrrec
de la Coral de la Gent Gran. Organitza: Club de la
3ª 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. Recorregut: C. del Pintor
Sorolla, c. de Jacinto Benavante, c. de Pius XII, c.
del Crist de la Mar, av. de Joan Carles I i pg. de
Ferreres Bretó. Organitza: Comissió de Festes.

15.00 h

17.30 h

Dijous
17.30 h

8

Trobada per embolicar coques de Sant Antoni.
Poden participar totes les persones que vulguen
col·laborar amb la Confraria per embolicar les coques que es llançaran a les cavalcades, només cal
portar un davantal (fins a les 20.00 hores). Local
de la Cambra Agrària. Organitza: Confraria de Sant
Antoni.
Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu
(màxim 20 persones). Concertar visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria
de Turisme i Mucbe.

10

Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu
(màxim 20 persones). Concertar visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria
de Turisme i Mucbe.
19.00 h Inauguració de l’exposició de pintures
“(Auto)retrats” de Paz Buñuel (fins al 10 de fe·
brer). Centre Cultural Convent de Sant Francesc
– Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura.
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10.00 h Fira de Sant Antoni (cloenda a les 21.00 hores).
Av. de Catalunya, c. de Manuel Alvar, c. d’Andalusia
i annex del pavelló poliesportiu. Organitza: Confraria de Sant Antoni.
17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu
(màxim 20 persones). Concertar visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria
de Turisme i Mucbe.
17.30 h

15

Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu
(màxim 20 persones). Concertar visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria
de Turisme i Mucbe.

Dimecres

16

18.30 h

Campanes al vol, foguera, lloes i cavalcada de
Sant Antoni. Homenatge a Joaquim Llorach
Verge i Antonia Calvet Llorach. Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Confraria de Sant Antoni.

Dijous

17, Festa de Sant Antoni

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 3ª Edat.
19.00 h VII Setmana de Teatre Familiar. Representació
de l’obra Story Board a càrrec de Patas Arriba.
Organitza: Regidoria de Cultura.

12

12.00 h Inauguració de la XXI Fira de Sant Antoni. Av.
de Catalunya, c. de Manuel Alvar, c. d’Andalusia i
annex del pavelló poliesportiu. Organitza: Confraria de Sant Antoni.
19.00 h Presentació de la falla Nou Barri. Auditori.

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.

Dimarts

**LA CAVALCADA sortirà des de la seu de la
Confraria, carrer Vinaròs, 9, en l’horari previst al
programa, i s’acabarà al mateix lloc.
En el primer dia de la cavalcada es faran dues parades, una a la casa de la persona homenatjada
(Carrer de Lluís Vives) i l’altra a casa de la Dama
(Avinguda de Catalunya).
**ESCOLES. El dimarts dia 15 de gener es repartiran durant tot el matí coquetes de Sant Antoni
a tots els xiquets i xiquetes de les escoles de primària.

Dissabte

Dimarts
Dimecres

17 de gener de 2008

15

Actes organitzats per la Confraria de Sant Antoni.
10.30 h Missa de Sant Antoni. Església de Sant Bertomeu. En acabar la missa, benedicció dels animals i solta de coloms a càrrec del Club Colombófil Missatger de Benicarló.
12.00 h Lliurament de premis del concurs escolar de
dibuix i lloes. Rifa del cavallet, de la cistella i del
porquet de Sant Antoni. Pl. de Sant Bertomeu
13.30 h Mascletà a càrrec de Pirotècnia Tomàs. Pl. de la
Constitució. Organitza: Confraria de Sant Antoni.
Patrocina: Ajuntament de Benicarló.
16.00 h Espectacular joia. Terrenys adjacents a l’av. de
Méndez Núñez.
17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu
(màxim 20 persones). Concertar visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria
de Turisme i Mucbe.
18.30h Cavalcada i lloes de Sant Antoni. Ajuntament i
carrers de la ciutat.

Dissabte
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19.00 h Presentació de la falla Els Conquistadors. Auditori.

Diumenge

20

08.00 h VI Volta a Peu pels Aljubs (20 Km). Inscripció al
Casal Municipal els dies 9 i 10 de gener de 20.00
a 21.00 hores i a la Plaçeta dels Bous el dia 1 de
gener Preu inscripció 3 €. Sortida des de la pl. del
Convent de Sant Francesc. Al finalitzar la volta
s’oferirà un plat d’olleta Benicarlanda a tots els
participants. Organitza: Regidoria de Agricultura.
17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu
(màxim 20 persones). Concertar visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria
de Turisme i Mucbe.

Dilluns

17.30 h

Del diumenge 20 al diumenge
XV Festa de la Carxofa.
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Dimarts

22, dimecres 23 i dijous 24

Dimarts

22

20.00 h Casal de la Carxofa (fins les 23.00
h). Baixos de la Cambra Agrària. Organitza: Consell Regulador de la DO.
Col·labora: IES Joan Coromines.
Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu
(màxim 20 persones). Concertar visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria
de Turisme i Mucbe.
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Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu
(màxim 20 persones). Concertar visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria
de Turisme i Mucbe.
20.00 h Xerrada col·loqui a càrrec del naturòpata Txumari Alfaro.

Divendres
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20.30 h Els divendres del Setrill. Xerrada cultural “Las
algas en nuestras vidas y en nuestra historia” a càrrec de Juan Carlos Lino biòleg i botànic marí. Seu
de la Penya. Organitza: Penya Setrill.
21.30 h Sopar de gala en el Parador de Turisme. Lliurament de premis als guanyadors del XII concurs
de cartells. Presentació del llibre de la XIV Demostració Gastronòmica 200. Lliurament de la
Carxofa d’Or 2008. Organitza: Regidoria d’Agricultura.
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Dissabte

10.00 i 16.00 h
III Concurs de tir i arrossegament “Festa de la
Carxofa de Benicarló” (puntuable per al Campionat de la CV). C. dels Boters. Organitza: Assoc.
Amics del Cavall Guinness 2004.
10.00 h VI Open de Vela “Carxofa de Benicarló” i VI
Concurs Gastronòmic “Terra i Mar”. Port esportiu. Organitza: Club de Vela Benicarló i Consell
Regulador de la DOP.
17.00 h III Campionat (infantil y juvenil) d’Handbol
“Carxofa de Benicarló”. Pavelló Poliesportiu.
Organitza: Club Handbol Benicarló.
19.00 h Presentació de la falla L’Embut. Auditori.
20.00 h Torrà popular de carxofes. Venda anticipada de
tiquets als baixos de la Cambra Agrària. Preu: 1€.
Pl. de la Constitució. Organitza: Regidoria d’Agricultura i Consell Regulador de la DOP.

Diumenge
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Del dilluns

28 de gener al 17 de febrer

10.00 h Art al carrer amb obres relacionades amb la carxofa (fins a les 14.00 hores). Pl de Sant Bertomeu.
Organitza: Associació Benicarló Art.
10.00 i 16.00 h
III Concurs de Tir i Arrossegament “Festa de la
Carxofa de Benicarló” (puntuable per al campionat de la CV).
C. dels Boters. Organitza: Associació Amics del
Cavall Guines 2004.
10.00 h Missa Major amb les ofrenes de carxofes, aigua i
terra, a l’església de Sant Bertomeu.
12.00 h Inauguració de la XV Demostració Gastronòmica de la Carxofa de Benicarló. Degustació
del plats preparats pels millors restauradors de la
província. Pl. de la Constitució, av. de Joan Carles I i
c. de Sant Joan. Organitza: Regidoria d’Agricultura.
14.00 h Mascletà a càrrec de Pirotècnia Tomás de
Benicarló. Pl. de la Constitució.
17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu
(màxim 20 persones). Concertar visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria
de Turisme i Mucbe.
XII Jornades Gastronòmiques de la Carxofa,
als restaurants de la ciutat.
Consulteu la guia de les jornades. Organitza: Regidoria d’Agricultura.
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20.00 h Inauguració de l’exposició de cartells presentats al XII concurs de la Carxofa 2008 (fins al dia
2).
Inauguració de la mostra de pintura sobre
el tema de la carxofa a càrrec de l’associació
Benicarló Art. Museu Arqueològic (c. major). Organitza: Regidoria d’Agricultura

17.30 h

Dijous

Dimarts
17.30 h

Dijous
17.30 h
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Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu
(màxim 20 persones). Concertar visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria
de Turisme i Mucbe.

31

Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu
(màxim 20 persones). Concertar visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria
de Turisme i Mucbe.
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Dissabte
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19.00 h Presentació falla El Grill. Auditori.

Diumenge

3

12.00 h Presentació falla Mercat Vell. Auditori.

www.ajuntamentdebenicarlo.org
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