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La comissaria de la policia 
autonòmica, més a prop
L’Ajuntament proposa l’edifici de la plaça del doctor Pera  
com a seu
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telèfons d’interés
serveis municipals
Ajuntament de Benicarló ........964 470 050

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

Brigada Municipal .......................964 470 �4�

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

Casal Municipal (Bar) ..................964 47� 716

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

Centre Ocupacional IVADIS ...964 474 979

Centre Social “La Farola” ..........964 47� 968

Club de la Tercera Edat ............. 964 471 �04

Jutjat de Pau ...................................964 470 146

Mercat Municipal ....................... 964 470 �28

Oficina de Turisme ...................... 964 47� 180

Pavelló Poliesportiu 

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

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

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

Pistes Esportives 

Passeig Marítim (Bar) ................667 906 805

Ràdio Benicarló 

(Emissora municipal) .................964 460 456

Residència-Alberg Juvenil .......964 470 500

SEAFI - Centre 

del Voluntariat .............................. 964 470 ��5

Centre Cultural Convent 

de Sant Francesc ........................964 460 448

FCC-Oficina Atenció 

al Ciutadà ......................................... 964 461 25�

Emergències
Centre de Coordinació 

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

Policia Local ....................................964 475 �00

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

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

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

................................................................................085

Centre de Salut. Urgències......964 474 505

Ambulàncies Creu 

Roja Benicarló ...............................964 222 222

Centre Provincial Coordinació 

Creu Roja ....................................... 964 244 �00

Associació Voluntaris de 

Protecció Civil .............................. 629 666 208

subministraments 

i altres serveis
FCC Serveis de neteja 

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

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

Repsol butà ..................................... 964 470 �41

Repsol butà 

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

SOREA (Servei 

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

SOREA (Avaries) ...........................902 250 �70

Altres serveis 

administratius
Contribucions Diputació 

de Castelló .....................................964 467 090

Correus i Telègrafs......................964 470 998

ITV de Vinaròs ...............................964 401 �20

Fundació Servei Valencià 

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

Tresoreria de la 

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

Centres de formació
CFIP (Centre Formació i 

Inserció Professional) ................ 964 461 840

Centre de Formació 

de Persones Adultes ..................964 460 289

Col·legi Francesc Català .............964 471 9�6

Col·legi La Salle ............................964 470 066

Col·legi Marqués 

de Benicarló ....................................964 471 9�7

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

Col·legi Ntra. Sra. de 

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

CEIP Número 4 ..............................964 472 182

Conservatori de Música 

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

Institut d’Educació 

Secundària Joan Coromines .....964 472 �55

Institut d’Educació 

Secundària Ramon Cid .............. 964 471 706

UNED (Universitat Nacional 

 d’Educació a Distància) ................964 470 050

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

Altres telèfons d’interès
Ermita de Sant Gregori .............964 47� 065

Parador de Turisme 

“Costa del Azahar” ..................... 964 470 100

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

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

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

Farmàcies
de guàrdia

abril
dIEs FARmàCIA

1 AmpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

2 pAblo SAStre 
Av. Catalunya, �1

� mAriA pilAr SAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

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

5-6 AnA mAriA bAdeneS 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

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

8 mAyte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

9 AmpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

10 pAblo SAStre 
Av. Catalunya, �1

11 mAriA pilAr SAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

12-1� ConSuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

14 FrAnCiSCo SAntoS 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

15 mAoreS Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

17 AmpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

18 pAblo SAStre 
Av. Catalunya, �1

19-20 mAriA pilAr SAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

21 JorGe Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

22 FrAnCiSCo SAntoS 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

24 mAyte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

25 AmpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

26-27 pAblo SAStre 
Av. Catalunya, �1

28 AnA mAriA bAdeneS 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

29 JorGe Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

�0 FrAnCiSCo SAntoS 
C/ Major, 1. T. 964 471 897
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La comissaria de la policia
autonòmica podria ubicar-se
a la plaça del doctor Pera

El conseller de Governació, 
Serafín Castellano, va vi-
sitar Benicarló la setmana 

passada per presentar oficial-
ment el projecte de construcció 
d’una comissaria de la policia 
autonòmica a la ciutat, prevista 
en el Pla d’Infraestructures de Se-
guretat i Emergències (Plise) de la 
Generalitat.
Segons el conseller, aquest Pla su-
posarà una inversió a la comarca 
de 2,5 milions d’euros i ampliarà 
significativament la cobertura 
policial a tota la zona.
La seu de la comissaria tindrà 500 
metres quadrats i estarà integra-
da per un mínim de 40 agents 
que realitzaran tasques d’àmbit 
comarcal en el marc de les com-
petències de la policia autonò-
mica (menors, atenció a la dona, 
mediambient, atenció al ciutadà, 
joc i establiments i espectacles 
públic i seguretat).
L’equip de govern, encapçalat per 
l’alcalde en funcions, Antonio 
Cuenca, va aprofitar la visita del 
conseller per oferir l’edifici admi-
nistratiu que s’està construint a la 
plaça del Doctor Pera (antigues 
cotxeres de Martínez) com a futu-
ra seu de la comissaria. D’aquesta 
manera, es guanyaria temps per 
a la posada en funcionament de 
la comissaria. L’alcalde en funci-
ons, acompanyat del regidor de 
Governació, Ramón Soriano, va 
mostrar al conseller i al seu equip 
els plànols d’aquest edifici i la 
comitiva en ple es va desplaçar 
fins al lloc de les obres per poder 
contemplar en directe la ubicació 
de l’edifici i les seues connexions 
amb els vials de comunicació més 
importants de la ciutat, un dels 

requisits essencials que la Con-
selleria estableix per a decidir la 
destinació final de la comissaria. 
Una vegada vista la proposta de 
l’Ajuntament, la Conselleria de 
Governació s’haurà de pronunciar 

sobre la idoneïtat de la ubicació.
Recordem que a més de Benicarló, 
també comptaran amb una seu de 
la comissaria de la policia autonò-
mica la Vall d’Alba, Llíria, Requena, 
Cullera, Xixona i Benissa.

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

L’alcalde en funcions mostra al conseller i el seu equip els plànols de l’edifici 
de la plaça del dotor Pera.

La comitiva es va desplaçar fins a les obres per comprovar la ubicació de 
l’edifici i la seua connexió amb els vials de comunicació de la ciutat.
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Des de fa uns dies ja fun-
cionen dos noves illes de 
contenidors soterrats a 

Benicarló. La primera, que va en-
trar en funcionament a primers 
de març, està ubicada a la plaça 
del Mercat Vell i està formada 
per 2 bústies per dipositar RSU 
(Residus Sòlids Urbans), una 
bústia per a envasos lleugers 
i una altra per a paper i cartró. 
L’altra, que acaba de posar-se en 
marxa, està ubicada a la plaça de 
Sant Vicent, darrere de l’església 
de Sant Bartomeu. Aquesta illa 
tindrà una bústia per a RSU, una 
per a paper i cartró i una per a 
envasos lleugers. 
Amb aquestes dos noves illes 
de contenidors soterrats, s’eli-
minaran tots els contenidors 
aeris que hi havia situats tant a 
al carrer de la Mare de Déu dels 
Dolors i al de la Mare de Déu 
del Pilar, així com els que s’ubi-
caven darrere de l’església, amb 
la qual cosa millorarà notable-

ment el paisatge urbà del centre 
de Benicarló. A més, aquest nou 
servei permetrà reduir l’impacte 
visual i reduir també el soroll i 
les molèsties que es produïen 
durant la càrrega dels residus.  
Amb l’entrada en funcionament 
d’aquestes dos illes, són ja cinc 

les illes de contenidors soter-
rats que funcionen a Benicarló: 
una al Passeig Marítim, una al-
tra a l’avinguda del Marqués de 
Benicarló, una altra a la plaça de 
la Constitució, i ara les de la pla-
ça del Mercat Vell i plaça de Sant 
Vicent.

més contenidors soterrats 
a Benicarló

Els propers 5 d’abril, 26 
d’abril i 17 de maig tindran 
lloc a Benicarló, Peníscola 

i Vinaròs la primeres Jonrades 
Comarcals d’Esports Escolars, 
una iniciativa de l’àrea d’Esports 
de l’Ajuntament de Benicarló a 
la qual s’han sumat els ajunta-
ments de Peníscola i Vinaròs. 
L’objectiu és desenvolupar el 
model d’esport escolar en cadas-
cun dels municipis i consensuar 
les bases per a la creació d’un 

model d’esport escolar a nivell 
comarcal.
Per això, s’han dissenyat aques-
tes jornades de promoció i cap-
tació de xiquets i xiquetes, con-
jugant-les amb tots els agents 
esportius que intervenen en l’es-
port municipal: col·legis, Ampes, 
professors d’Educació Física, 
ajuntaments i clubs esportius.
Les jornades es desenvoluparan 
cada dia en un municipi i estan 
dirigides en principi a escolars 

en edats de 7 a 11 anys, que parti-
ciparan en les activitats d’hand-
bol, bàsquet i futbol sala. Així i 
tot, està previst ampliar la franja 
d’edat, a partir del mes de se-
tembre, fins als 16 anys i també 
les activitats.

Aquesta serà la primera acció 
dins del Programa d’esport esco-
lar que preveu realitzar activiats 
periòdiques a partir del proper 
mes de setembre.

Benicarló promou unes 
jornades comarcals 
d’esports escolars

L’illa de contenidors de la plaça del mercat Vell va entrar en funcionament a 
primers de març.

Fins al �0 d’abril, podeu matricular-vos a les proves 
de la Junta Qualificadora de Coneixements de Va-
lencià. Aquestes proves, tindran lloc al juny, durant 
les següents dates:
•  Coneixements orals: �1 de maig a les 9:�0 h.
•  Grau elemental: 7 de juny a les 9:�0 h.
•  Grau mitjà: 14 de juny a les 9:�0 h.
•  Grau superior: 21 de juny a les 9:�0 h.
•  Llenguatge als mitjans de comunicació: 7 de juny 

a les 10:00 h.
•  Llenguatge administratiu: 14 de juny a les 10:00 h.
•  Correcció de textos: 21 de juny a les 10:00 h.

A Vinaròs, a l’IES Leopold Querol (Av. Gil d’Atrocillo, 
22), us podeu examinar de les proves de Coneixe-
ments orals, Grau elemental, Grau mitjà i Grau su-
perior. La resta de les proves es realitzen a València, 
a la Universitat Politècnica (Camí de Vera, s/n).
Tota la informació relativa a les proves (models 
d’examen, preguntes més freqüents, etc.) és a la pà-
gina web de la Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencià (http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv). 
Per a obtindre més informació, també podeu dirigir-
vos a l’Oficina de Normalització Lingüística (C. de 
Ferreres Bretó, 10/ tel. 964 470050) o escriure’ns un 
correu electrònic (bncnormalitzacio@cv.gva.es).

L’Oficina Municipal de Normalització 
Lingüística us recorda que...

L’Ajuntament de Benicarló 
ha volgut reconèixer els dar-
rers èxits de les gimnastes 

de l’equip infantil del Club Mabel 
amb una recepció que es va oferir 
el passat 26 de març.
Les sis gimnastes benicarlandes, 
que el passat mes de desembre 
es van proclamar subcampiones 
d’Espanya de gimnàstica rítmica, 
van recollir de mans de l’alcalde 
en funcions, Antonio Cuenca, un 
detall commemoratiu de l’acte. 
Tant l’alcalde com el regidor d’Es-
ports, José Joaquín Pérez Ollo, van 
destacar la feina feta per aquest 
club i la gran trajectòria que ha ca-
racteritzat les seues gimnastes en 
els últims anys. Per la seua banda, 
Manola Belda, directora tècnica 
del Club Mabel, va agrair el gest 

de l’Ajuntament i va anunciar fu-
turs èxits per a aquest equip in-
fantil. 
De fet, les gimnastes que ahir han 
rebut l’homenatge de l’Ajunta-
ment (les benicarlandes Inés Do-
mingo, Nuria Sancho, Cristina Ros, 
Lucía Llopis, Patricia Mustieles, 
Nuria Navarro i l’alacantina Brian-
da García), a més de proclamar-se 
subcampiones d’Espanya el pas-
sat desembre, han estat també 
campiones provincials (octubre 
de 2007) i subcampiones autonò-
miques (novembre de 2007). 
Paral·lelament, la gimnasta Inés 
Domingo també ha estat recent-
ment tercera d’Espanya en catego-
ria infantil, a pesar de ser el seu pri-
mer any en la categoria, i ha estat 

seleccionada per formar part de la 
Selecció Espanyola de Gimnàstica 
Rítmica. Domingo també va rebre 
el reconeixement de l’Ajuntament 
per haver-se proclamat campiona 
d’Espanya en categoria aleví indi-
vidual l’any 2006.

Les gimnastes del 
Club mabel reben el 
reconeixement de 
l’Ajuntament

Les gimnastes van rebre un 
detall commemoratiu pels èxits 
aconseguits.
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El Conservatori Superior 
de Música Mestre Feliu 
de Benicarló ha preparat 

per a finals d’abril unes jor-
nades plenes d’activitats amb 
motiu de la celebració de la 
Setmana Cultural. 
Les activitats, que estaran 
obertes a tots els públics, co-
mençaran dilluns 28 d’abril a 
les 17.00  amb la projecció del 
dvd Les Luthiers al vestíbul del 
Conservatori i a les 18.00 h  
amb una jornada de portes 
obertes de la classe de con-
junt instrumental. Després, hi 
haurà una conferència a càr-
rec del compositor i director 
internacionalment reconegut  

Ferrer Ferran, en la qual ex-
plicarà tots els procediments 
compositius des de les seues 
primeres obres fins a les més 
contemporànies, com per 
exemple la seua tercera sim-
fonia El gaudir del geni.
L’endemà dimarts a les 17.00 
h es projectarà l’espectacle 
Blast, un musical instrumen-
tal de Broadway en què inter-
venen intèrprets de totes les 
famílies dels instruments de 
vent metall i percussió amb 
coreografies molt innovado-
res. Més tard, a les 17.�0 h es 
projectarà la pel·lícula Calle 
54, de  Fernando Trueba, on 
s’explica l’origen i la història 

del Jazz Cubà. I a partir de les 
18.00 h hi haurà concerts a 
càrrec de Canyes Rico i Veró-
nica Ruiz i la presentació del 
CD Trio Romàntic, amb música 
per a soprano (Marta Mathéu), 
clarinet ( Josep Vicent Arnau) i 
piano (Marisa Blanes).

L’últim dia, dimecres �0, hi 
haurà classe de consciència 
corporal i relaxació i concert 
de conjunts de corda, de l’or-
questra del Conservatori, dels 
ensembles de saxòfon i del 
grup de metalls. Tot, al vestí-
bul interior del Conservatori. 
Si voleu consultar horaris ho 
podeu fer a la pàgina 15.

Informació 
municipal

Ple extraordinari 11 de febrer de 2008
Punt únic.  Sorteig per a la composició de les meses electorals amb 

motiu de les eleccions a les Corts Generals, previstes per-
què tinguen lloc el 9 de maç de 2008.

Ple extraordinari 18 de febrer de 2008
Punt únic.  Dictamen de la resolució d’al·legacions i aprovació defini-

tiva del Pressupost general de l’Ajuntament, plantilla de 
personal i relació de llocs de treball per a l’any 2008.

 Aprovat amb el vot favorable d’11 dels membres assistents 
(PP) i 9 en contra (PSPV-PSOE i Bloc).

Ple ordinari 28 de febrer de 2008
Punt 1r.  Aprovació, si escau, de les actes de les sessions extraordi-

nàries núm. 2/2008, de 5 de febrer, i �/2008, d’11 de febrer. 
Aprovat per unanimitat.

Punt 2n.  Dictamen a la proposta de concessió de la Medalla d’Or 
de la Ciutat al Sr. Luis Burgos Espín. Aprovat amb el vot 
favorable dels 19 membres presents (majoria absoluta).

Punt 3r.  Dictamen a la proposta de modificació de plantilla i rela-
ció de llocs de treball, any 2008. Aprovat amb el vot fa-
vorable de 1� dels membres presents i 6 en contra (PSPV-
PSOE).

Punt 4t.  Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança de 
venda no sedentària. Aprovat per unanimitat.

Punt 5é.  Dictamen sobre l’aprovació de la modificació del Projec-
te d’Urbanització del Programa d’Actuació Integrada en 
sòl urbà, entre av. del Papa Luna i c. de Peníscola, per a 
la instal·lació d’un nou transformador i línies de baixa 
tensió, així com, la corresponent retaxació de càrregues. 
Aprovat per unanimitat.

Punt 6é.  Dictamen sobre l’aprovació de la cessió a Iberdrola Distri-
bución eléctrica S.A.U. del centre de transformació CT CS-
778/06, previst en el Projecte d’Urbanització del Programa 
d’Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE2 
de la UA2. Aprovat per unanimitat.

Punt 7é.  Dictamen sobre l’aprovació del Projecte de rehabilitació 
de l’antic magatzem del mar. Aprovat per unanimitat.

Punt 8é.  Dictamen sobre l’aprovació del model de contracte per 
al desenvolupament i execució de Programes d’Actuació 
Integrada per gestió indirecta. Aprovat per unanimitat.

Punt 9é.  Dictamen sobre l’aprovació de la Memòria valorada per a 
la renovació de voreres i jardí al passeig del Marqués de 
Benicarló. Aprovat per unanimitat.

Punt 10é.  Dictamen a l’expedient del compte de recaptació del ser-
vei municipal d’aigües potables, exercici 2006. Aprovat 
per unanimitat.

Punt 11é.  Dictamen a l’expedient de la liquidació de recaptació 
d’ocupació de via pública per aprofitaments especials, 
exercici 2006. Aprovat per unanimitat.

Punt 12é.  Dictamen a l’expedient de la liquidació de recaptació 
d’ocupació de via pública per aprofitaments especials, 
exercici 2007. Aprovat per unanimitat.

Punt 1�é.  Dictamen a l’expedient de la liquidació de la XV Demos-
tració Gastronòmica de la Carxofa, exercici 2008. Aprovat 
per unanimitat.

Punt 14é.  Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i Ti-
nències d’Alcaldia delegades des del 16 de desembre de 
2007 al 15 de febrer de 2008. 

Punt 15é.  Precs i preguntes. 

dECREts FEBRER
01/02/08. Autoritzar la devolució a Meta-25 SA dels avals dipositats l’1 
de juny de 1990 per import de  7.747,29 euros i 1.660,60 euros.

01/02/08. Aprovar la certificació núm. 3 i última de les obres d’urbanit-
zació provisional per a  instal·lar aules prefabricades en el CEIP Róde-
nas de Benicarló, per importe de 482,15 euros a favor del contractista 
Obremo SL.
01/02/08. Autoritzar a l’Associació Marroquí de Integració Cultural la 
utilització de l’Auditori Municipal.
01/02/08. Abonar a una funcionària les quantitats econòmiques en 
concepte de triennis.
01/02/08. Atorgar a la mercantil PROMOCIONES HORMABER, SLU 
una llicència urbanística al c. del Port, 10.
01/02/08. Tornar la garantia definitiva de 3.000 euros per respondre 
de les obligacions derivades del contracte per a la contractació relati-
va a l’arrendament del local ubicat en l’edifici de l’Auditori Municipal 
per a la prestació del servei de bar cafeteria. 
01/02/08. Autoritzar a la Coral Cor da Capo la utilització de l’Auditori 
Municipal.
01/02/08. Aprovar la certificació núm. 8 de les obres d’execució d’un 
edifici administratiu i enderrocament de la nau existent, ubicat al c. 
del Mestre Serrano amb el c. del Dr. Pera, per import de 40.74�,79 
euros, IVA inclòs, a favor del contractista adjudicatari GESTIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SA.
01/02/08. Autoritzar a la Comunitat de Propietaris PEÑISMAR per a la 
utilització de l’Auditori Municipal.
02/02/08. Estimar la sol·licitud presentada i anular la liquidació núm. 
112/2007, per import de 2�,�8 euros, corresponent a la taxa d’escom-
braries del quart trimestre de 2007.
04/02/08. Atorgar a la mercantil PROMOCIONES BENIRABE, SL una 
llicència municipal a l’av. de la Llibertat.
04/02/08. Autoritzar la realització de bombardeig aeri per al 17 de fe-
brer de 2008.
04/02/08. Prestar conformitat a la sol·licitud de l’Ajuntament de la 
Vall d’Uixó per a l’adscripció d’un funcionari de carrera al lloc de tre-
ball de director de l’Àrea de Personal, Seguretat Ciutadana i Tràfico, 
per al període d’un any prorrogable a un altre.
04/02/08. Aprovar la suspensió temporal del subministrament d’aigua 
a les persones abonades de relació de Sorea, SA per falta de paga-
ment.
04/02/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
interposada.
04/02/08. Substituir el lletrat en el recurs contenciós administratiu 
�68/2007, sobre responsabilitat patrimonial.
04/02/08. Atorgar una llicència urbanística al camí d’Ulldecona, 12, 
polígon 20, parcel·la 105.
04/02/08. Autoritzar la devolució a Solasa SL dels avals dipositats per 
import de 46.187 euros, 12.747,87 euros, �.8�5,24 euros i 15.508,47 eu-
ros. 
04/02/08. Ordenar a Grup Promotor Benic-Mar SL que procedisca a 
impedir l’accés als habitatges al c. de Sant Cristòfol, 2, 4, 6 i 8 i inicie 
els treballs d’enderrocament per als quals es va concedir la llicència 
d’obres.
04/02/08. Atorgar una llicència urbanística a la partida del Puig, polí-
gon 1, parcel·les 258-259-260-�12-�1�-�14 i �22.
04/02/08. Atorgar a la mercantil EDIFICIO BRISAMAR, SL una llicèn-
cia urbanística al c. del Doctor Coll, 8-bis.
04/02/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de comerç al 
detall de calcer al c. del Mestre Serrano, 7.
05/02/08. Atorgar una llicència urbanística al c. de Sant Valeri, 6.
05/02/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 22.129,85 
euros.
05/02/08. Autoritzar a l’Escola de la Banda de Música Ciutat de 
Benicarló la utilització de l’Auditori Municipal.
05/02/08. Contractar una auxiliar d’ajuda a domicili.
05/02/08. Donar de baixa els vehicles en el padró de l’impost de vehi-
cles de tracció mecànica.
05/02/08. Atorgar a la mercantil MARMI BENICARLÓ, SL una llicència 
urbanística al c. de Mossén Lajunta, 15.

El Conservatori es prepara 
per a la setmana Cultural

XV Concurs Local de Primavera  
de Dibuix i Pintura 

La Regidoria de Cultura convoca el XV Concurs de Primavera de Dibuix i Pintura, obert a persones amb 
edats entre els 14 i 17 anys (categoria A) i a partir dels 18 anys (categoria B).
El termini per presentar-hi obres finalitza el 18 d’abril.

1r premi: �00 euros i placa
2n premi: 120 euros i diploma
�r premi: 60 euros i diploma

Podeu consultar les bases a la secció “Cultura” apartat “Activitats culturals” del web www.ajuntament-
debenicarlo.org

saps que...? Els verbs aclarir i clarificar tenen significats di-
ferents. El verb clarificar només té el significat 
de ‘llevar d’un líquid les substàncies que l’enter-
bolixen’; en la resta de casos s’ha d’utilitzar el 
verb aclarir: Este vi s’ha de clarificar. Però: La 
policia intenta aclarir la identitat de l’assassí.
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05/02/08. Autoritzar al CEIP Francesc Catalán la utilització de l’Audi-
tori Municipal.
05/02/08. Denegar la devolució de la part proporcional del rebut núm. 
5506/07 del IVTM per no presentar sol·licitud de devolució dins del 
termini de � mesos des de la data de baixa del vehicle.
05/02/08. Atorgar a la mercantil SEINBE, SL una llicència urbanística a 
l’av. de les Corts Valencianes, 19.
05/02/08. Atorgar a la mercantil OBEGA BENICARLÓ, SL una llicència 
urbanística al c. de València.
05/02/08. Nomenar instructor i secretària per a iniciar expedient de 
concessió de distinció.
05/02/08. Atorgar una llicència municipal a la partida del Puig, polígon 
�, parcel·la �5�.
05/02/08. Atorgar a la mercantil PROMOCIONES MOGGIA NOFRE 
BERNAT, SL una llicència municipal al c. de València i al pg. Marítim.
05/02/08. Atorgar una llicència urbanística al c. de València, �9.
05/02/08. Convocar la Comissió Informativa Policia, Seguretat i PC 
per al dia 7 de febrer de 2008.
06/02/08. Atorgar una llicència urbanística en les parcel·les �74 i �78, 
del polígon 18 de la partida de les Covatelles.
06/02/08. Autoritzar al CEIP Marqués de Benicarló la utilització de 
l’Auditori Municipal.
06/02/08. Aprovar la facturació presentada per Sorea, SA correspo-
nent al quart trimestre de 2007.
06/02/08. Atorgar una llicència urbanística en la parcel·la 52 de la par-
tida del Riu.
07/02/08. Concedir una llicència municipal d’ocupació al pg. Marítim, 
9, 4t B.
07/02/08. Contractar amb el CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE 
SEGUROS, l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria i l’assegu-
rança de responsabilitat civil voluntària de tota la flota de vehicles de 
l’Ajuntament.
07/02/08. Concedir una llicència de entrada i sortida de vehicles a tra-
vés de les voreres al Polígon Industrial Collet parcel·la 504; c. de la Pau, 
15; c. d’Astúries, 11; c. del Crist de la Mar, 127; c. de Sant Josep, 1�; c. del 
Doctor Severo Ochoa, 15; c. de Santa Càndida, 18; c. de Sant Josep,  7; c. 
d’Hernán Cortés, 45; c. d’Astúries, 7; c. d’Aragó, 2�; pl. dels Mestres de 
Montesa, 25; c. del Pou, 46; c. de Prades, 16; i c. del Doctor Ferrer, 6.
07/02/08. Reconèixer a una funcionària la consolidació del grau perso-
nal corresponent al nivell 27 amb efectes del 6 de abril de 2007.
07/02/08. Aprovar els següents padrons fiscals corresponents a l’exer-
cici 2008: taxa per la prestacio del servei municipal del mercat al de-
tall i taxa per venda ambulant.
07/02/08. Convocar la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament 
per a l’11 de febrer de 2008.
07/02/08.  Nomenar onze agents de la policia local interins.
08/02/08. Atorgar una llicència urbanística al c. Major, 4�.
08/02/08. Resoldre la inscripció de l’associació denominada PEÑA 
ECUATORIANA PAIS AMAZONICO al Registre Municipal.
08/02/08. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 6/2008, corresponent a les 
liquidacions núm. 15 al 18 de 2008, practicades pel concepte de sanci-
ons, pels seus respectius imports i un total de 4.000,00 euros.
08/02/08. Atorgar una llicència urbanística en el polígon 7, parcel·les 
114 i 128, de la partida de Surrac.
08/02/08. Donar de baixa l’associació Peña Taurina Rubén Caldés al 
Registre Municipal.
08/02/08. Atorgar una llicència urbanística al c. de Sant Telm, 10.
08/02/08. Atorgar a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VISTA MAR 
una llicència urbanística a l’av. del Papa Luna, 414.
08/02/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat d’immobiliària en el 
local situat al c. Major, 2� sense la preceptiva autorització municipal. 
08/02/08. Revocar el Decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Ur-
banisme de 24 de setembre de 2007, pel qual s’incoa el procediment 
sancionador per depurar les possibles responsabilitats en què pogue-
ra haver incorregut PROMOCIONES i CONSTRUCCIONES ESCARCE-
NA, SL per exercir l’activitat d’aparcament de vehicles en la plaça del 
Mercat, s/n sense la preceptiva llicència de funcionament. 
08/02/08. Revocar el Decreto del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea 
d’Urbanisme de 24 de setembre de 2007, pel qual s’incoa el procedi-
ment sancionador per depurar les possibles responsabilitats en què 
poguera haver incorregut VIMISCO, SA per exercir l’activitat d’apar-
cament de vehicles al c. del Port, 10 sense la preceptiva llicència de 
funcionament.
08/02/08. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realit-

zen al c. de Sant Francesc, 67.
08/02/08. Desestimar la sol·licitud presentada de reemborsament de 
�.944,59 euros per la urbanització parcial realitzada en la unitat d’exe-
cució Corts Valencianes II.
08/02/08. Estimar el recurs de reposició interposat contra el Decret 
del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme, de 26 de setembre 
de 2007, i deixar sense efecte la declaració de responsabilitat en la 
iniciació d’una obra de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat en 
la partida del Puig, polígon 2, parcel·la 196 de Benicarló, sense la cor-
responent llicència municipal, en haver sigut determinada per error 
aquesta responsabilitat en el procediment sancionador tramitat.
08/02/08. Declarar inadmissibles tant el recurs de reposició com la 
sol·licitud de declaració d’ofici de nul·litat, formulats per la mercantil 
Povet Industrial, SL.
11/02/08. Autoritzar la cancel·lació de la hipoteca constituïda per la 
Asociación de los Testigos Cristianos de Jehova.
11/02/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.866,51 
euros.
11/02/08. Aprovar el Plec de càrrec núm. 7/2008, corresponent a les 
liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts Valen-
cianes II, quota núm. 2, compreses entre els núm. 128 i 211, ambdós 
inclosos.
11/02/08. Remetre l’expedient en el recurs contenciós administratiu 
5�9/2007, contra l’aprovació del Projecte d’urbanització dels c. dels 
Llauradors, de Madrid i d’Astúries, designació de lletrat i emplaçament 
d’interessats.
11/02/08. Atorgar una llicència urbanística al c. dels Germans de les 
Escoles Cristianes, 11.
11/02/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 8.744,�6 
euros.
11/02/08. Atorgar una llicència urbanística al c. dels Llaurador, 15.
11/02/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de venda de bit-
llets de Renfe al c. d’Alcalà de Xivert, 7. 
11/02/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de serveis de pu-
blicitat al c. de Peníscola 17.
11/02/08. Concedir una llicència d’obertura per a l’activitat de centre 
de fisioteràpia a l’av. de la Llibertat cantonada amb el c. de l’Alqueria 
del Poaig.
11/02/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat de bar cafeteria a la 
pl. del Mercat, 4 sense comptar amb la preceptiva llicència de funci-
onament.
11/02/08. Declarar provat que FRUTAS CASADO E HIJOS, SCCL, exer-
cix l’activitat de magatzem i distribució al detall de matèries primeres 
agrícoles al Polígon Industrial el Collet, parcel·la 407, sense comptar 
amb la preceptiva llicència de funcionament.
11/02/08. Requerir perquè se sol·licite l’oportuna autorització munici-
pal per a la realització de l’obra a la partida del Convent, polígon 20, 
parcel·la 88.
11/02/08. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realit-
zen en la partida del Collet, polígon 21, parcel·la ��.
11/02/08. Ordenar la retirada de l’aparell d’aire condicionat als habitat-
ges números �6 i �8 de la av. de Mallorca.
11/02/08. Ordenar la demolició de les obres realitzades sense llicència 
al c. de la Sénia, 22 de Benicarló.
12/02/08. Atorgar a la mercantil TRANSPORT SALINAS, SL una llicèn-
cia urbanística a la partida Vilaperdig, polígon 16, parcel·la 207.
12/02/08. Convocar una sessió extraordinària i urgent de la Comissió 
Informativa d’Economia i Hisenda per al 1� de febrer.
12/02/08. Convocar una sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
per al 15 de febrer.
12/02/08. Atorgar a la mercantil CAIXA RURAL BENICARLO SCCV una 
llicència urbanística al c. de Sant Jaume, 17.
12/02/08. Convocar la sessió extraordinària de la Comissió Informati-
va de Policia, Seguretat i PC per al 1� de febrer de 2008.
12/02/08. Admetre a tràmit la sol·licitud d’una llicència ambiental per 
a locutori telefònic i internet al c. de Sant Francesc, 22.
12/02/08. Declarar el desistiment de l’activitat de serveis immobiliaris 
al c. de la Companyia del Port, 12. 
12/02/08. Declarar provat que s’exerceix l’activitat de basar al pg. Marí-
tim, 9-11 sense comptar amb la preceptiva llicència ambiental.
1�/02/08. Atorgar una llicència urbanística al c. de Cabanes, 26.
1�/02/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 196.881,2� 
euros.
13/02/08. Assignar 125,28€ bruts mensuals addicionals en concepte de 

complement de productivitat amb efectes des de l’1 de febrer, corres-
ponents a la diferència entre els 300 € mensuals proposats pel regidor 
delegat de l’Àrea d’Urbanisme i els 174,72€ assignats al lloc de cap del 
Servei d’Urbanisme, Obres i Serveis.
1�/02/08. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa de 
Benestar Social per al 18 de febrer de 2008.
1�/02/08. Atorgar a la RESIDÈNCIA JUVENIL SANTÍSSIM CRIST DEL 
MAR una llicència urbanística a l’av. de Iecla, 29.
1�/02/08. Atorgar una llicència urbanística al c. del Doctor Severo Oc-
hoa, 1�.
1�/02/08. Atorgar una llicència urbanística al c. d’Hernan Cortés, 9.
1�/02/08. Atorgar una llicència urbanística al passeig Marítim, 98.
1�/02/08. Atorgar a la mercantil MERCADONA SA una llicència urba-
nística al c. de Pérez Pina, 1�.
1�/02/08. Atorgar una llicència urbanística al c. de la Mare de Déu de 
Montserrat, 19-21.
1�/02/08. Atorgar a la mercantil VICENTE AVILA, SL una llicència ur-
banística en la partida del Puig, polígon �, parcel·la 216.
1�/02/08. Declarar provat que existeix una llicència municipal per a 
l’exercici de l’activitat de bar restaurant i venda de pollastres al passeig 
Marítim, 4.
1�/02/08. Ordenar la demolició de l’obra realitzada il·legalment a la 
partida del Riu, polígon 19, parcel·la 184.
1�/02/08. Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment en 
la partida del Bovalar, polígon 14, parcel·la 107.
1�/02/08. Ordenar el desmuntatge o retirada de l’obra realitzada il-
legalment en la partida de la Sotada, polígon 1�, parcel·la 84-�42.
1�/02/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat d’emmagatzematge 
de residus a la partida de les Covatelles, 101 sense la preceptiva llicèn-
cia ambiental.
14/02/08. Contractar el manteniment del Sistema de Gestió de la 
Qualitat ISO.9001 a les platges de Benicarló, per import de 5.916 euros 
(IVA inclòs).
14/02/08. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 
25.954,19 euros, corresponents a la facturació a l’entitat Ecoembalajes 
España, S.A. dels mesos de setembre a desembre de 2007, relatives al 
servei de recollida selectiva de paper/cartó i d’envasos lleugers, i a la 
recollida de cartó/paper porta a porta del mes de novembre-07.
14/02/08. Contractar amb Arnau & Bel Asociados SL el servei de re-
dacció de projecte de BT del pàrquing de la pl. de la Constitució per 
import de 2.204 €  IVA inclòs.
14/02/08. Declarar incomplida l’ordre de restauració de la legalitat ur-
banística decretada mitjançant resolució de 14 de juny de 2006 per 
la qual s’ordenava el cessament definitiu de l’ús com a habitatge de 
l’immoble situat en la Urbanización La Esmeralda, 182, pels motius que 
figuren en la part expositiva.
14/02/08. Ordenar a la mercantil SANCHEZ HERMANOS CORE, SL la 
immediata suspensió de les obres que es realitzen en la partida de la 
Carrasca, polígon 4, parcel·la 190.
15/02/08. Contractar amb Esplai i Events SL la realització del Torneig 
Provincial de Futbol �, els dies 1 i 2 de març de 2008 (Torneig Ciutat de 
Benicarló) per import de 5.800 euros (IVA inclòs).
15/02/08. Concedir la instal·lació de terrasses al c. de València, 21; c. 
del Doctor Fléming, 7�; plaça del Mercat, Vell, 6; plaça dels Mestres 
del Temple, 1; av. de Joan Carles I, 8; c. de Sant Antoni, 4; i c. de Sant 
Francesc, 91.
15/02/08. Aprovar el Plec de càrrec núm. 08/2008, corresponent a les 
liquidacions practicades per l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, compreses entre els núm. 194 i �25, 
pels seus respectius imports i un total de �5.694,52 euros.
15/02/08. Delegar les funcions de Secretaria del Consell Municipal 
d’Esports en el tècnic d’Esports   José Luis Herreros Saínz.
15/02/08. Aprovar el plec de càrrec núm. 9/2008 corresponent a les 
liquidacions practicades en concepte de sancions del núm. 19 al 2�, 
i execució subsidiària núm. 1,  pels seus respectius imports i un total 
de �.814,58 euros. 
15/02/08. Atorgar a a la mercantil DIPRAIN, SL una llicència urbanísti-
ca a la partida del Bovalar, polígon 14, parcel·la 128.
15/02/08. Atorgar a la mercantil ESLUCAVI, SL una llicència urbanísti-
ca al c. d’Alacant, 1.
15/02/08. Admetre a tràmit una llicència ambiental de bar cafeteria al 
c. de Ramón i Cajal, 20. 
15/02/08. Admetre a tràmit la sol·licitud d’una llicència ambiental de 
fabricació de pa al c. de Sant Mateu, km 2,1.

15/02/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’oficina adminis-
trativa al servei d’una fontaneria a Benicarló Centro.
15/02/08. Concedir una llicència de funcionament de l’activitat de pàr-
quing a la mercantil PROMOCIONES MANILVA-99 SL al c. de Mariano 
Miquel i Polo.
15/02/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat de venda i exposició 
de vehicles, en el Polígon Industrial el Collet parcel·la 512 local B sense 
la preceptiva llicència de funcionament. 
15/02/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat d’emmagatzematge 
de frigorífic de masses congelades en el Polígon Industrial el Collet, 
parcel·la 501 sense la preceptiva llicència de funcionament.
18/02/08. Aprovar el Plec de càrrec núm. 10/2008 corresponent a les 
liquidacions practicades en concepte d’infracció urbanística núm. 1 
i 2, i sanciones núm. 24, pels seus respectius imports i un total de 
7.200,00 euros.
18/02/08. Declarar tres dies de dol oficial i col·locar les banderes a 
mitja asta per la defunció de Joan B. Brusca Beltrán.
18/02/08. Contractar el servei de redacció d’un estudi d’integració pai-
sagística: Programa de reforma interior modificatiu de la zona esporti-
voresidencial Palau de Benicarló, per import de 3.039,20 € IVA inclòs.
18/02/08. Nomenar com a advocat el Sr. Fernando Badenes-Gasset 
Ramos.
18/02/08. Conceder una llicència municipal de primera ocupación 
para les viviendas en c. del Tossal de les Figueres, 2.
18/02/08. Declarar provada la realització de l’activitat de bar cafeteria 
a l’av. del Papa Luna, polígon 10, parcel·la 167 de Benicarló, sense la 
preceptiva llicència ambiental.
18/02/08. Ordenar a la mercantil FUSTHERIN, SA, propietària de la 
finca situada al c. de la Sequieta, 9-11, que impedisca l’accés a dit im-
moble i que demolisca totalment la finca afectada per l’incendi.
18/02/08. Ordenar la retirada de runes i mantenir el solar en condi-
cions òptimes de seguretat, salubritat, ornat públic i decor a l’av. del 
Papa Luna (darrere de la gasolinera La Ballena Blanca).
18/02/08. Obrir peça separada per a determinar el preu just dels béns 
i drets que es descriuen, afectats per l’expropiació forçosa d’un immo-
ble situat en el passatge de la plaça de l’Emperador Carles I.
19/02/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 241.4�6,99 
euros.
19/02/08. Sol·licitar una subvenció per a dur a terme una jornada de 
formació comercial, d’acord amb l’Ordre de 28 de desembre de 20087 
per la qual es regulen les ajudes a la formació comercial en el marc del 
Fons Social Europeu per a l’exercici 2008.
19/02/08. Reconèixer triennis 2008 al personal funcionari.
19/02/08. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 11/2008, corresponent a la 
liquidació núm.6, practicades pel concepte de cànon d’aprofitament 
urbanístic, per importe total de 12.020,24 euros.
19/02/08.  Aprovar el pagament de 16.915,49 euros, IVA inclòs, que es 
deuen en concepte d’indemnització una vegada sumats els costos 
d’indemnització per demolicions al valor d’aprofitament urbanístic 
no materialitzable i restades les càrregues d’urbanització teòriques 
o provisionals que es deriven de l’execució del Programa d’actuació 
integral per al desenvolupament de la unitat d’actuació núm. 1 del PRI 
núm. 6 del PGOU.
19/02/08. Convocar la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i 
Participació Ciutadana, per al 21 de febrer. 
19/02/08. Concedir una llicència municipal de activitat de consulta de 
pediatria al c. de la Pau, 10.
19/02/08. Declarar provat l’exercici de la l’activitat de compravenda 
de vehicles en la CN-�40, pk 1047,6 sense la preceptiva llicència am-
biental. 
20/02/08. Sol·licitar una subvenció per a dur a terme el projecte de 
reurbanització de l’av. de Catalunya a la Conselleria d’Indústria, Co-
merç i Innovació.
20/02/08. Reconèixer triennis al personal laboral any 2008.
20/02/08. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 12/2008, corresponent a 
les liquidacions núm. del 25 al 27, practicada per sancions, pels seus 
respectius imports i un total de 4.001,00 euros.
20/02/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
interposada.
20/02/08. Sol·licitar una subvenció per a dur a terme el projecte de 
reurbanització del c. d’Hernán Cortés a la Conselleria d’Indústria, Co-
merç i Innovació.
21/02/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 7.�99,56 
euros.
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Enguany es compleix ja la 
tretzena edició de la Set-
mana del Llibre i la Regi-

doria de Cultura ha preparat un 
seguit d’activitats per celebrar la 
diada el 2� d’abril. 
Les activitats es concentraran 
entre el 21 i el 27 d’abril i co-
mençaran amb una campanya 
de promoció de llibres publicats 
per l’Ajuntament que tindrà lloc 

al Mercat Municipal. Aquesta 
activitat, organitzada conjunta-
ment amb la Regidoria de Co-
merç, porta per títol “I posa’m 
un llibre també”.
Dimecres 2�, a partir de les 18.00 
h, tindrà lloc al Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc el lliu-
rament de premis del XXIII Con-
curs de Contes Carmen Segura.
Dissabte 26 a les 20.00 h a la pla-

ça de Sant Bartomeu hi haurà un 
concert a càrrec de la Benicarló 
Big Band, on s’obsequiarà els 
assistents amb un llibre. I final-
ment, diumenge 27 s’instal·larà 
al passeig de Ferreres Bretó la 
tradicional Mostra Local del Lli-
bre.
Podeu consultar tots els hora-
ris a l’agenda de Benicarló (pà-
gina 15).

Benicarló promociona la 
lectura amb la setmana del 
Llibre

21/02/08. Aprovar la certificació núm. 1 de les obres de reurbanitza-
ció del carrer del Crist de la Mar, �ª fase per import de 112.904,61 eu-
ros, IVA inclòs, a favor del contractista  ECISA, Compañía General de 
Construcciones, S.A.
21/02/08. Autoritzar al Club de la Tercera Edat la utilització de l’Audi-
tori Municipal.
21/02/08. Contractar el servei de recollida d’animals extraviats o vaga-
bunds per import de 12.012,00 euros (IVA inclòs).
21/02/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de �.000,00 
euros.
21/02/08. Admetre a tràmit la sol·licitud de pizzeria restaurant amb 
ambient musical a l’av. del Marqués de Benicarló, 24. 
21/02/08. Decretar la baixa d’una llicència municipal de canvi de ti-
tularitat.
21/02/08. Concedir una llicència municipal per canvi de titularitat.
21/02/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’oficina admi-
nistrativa al servei d’una empresa de neteja a la plaça del Ministre 
Marcelino Domingo, 4. 
21/02/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de perruqueria al 
c. d’Alcalà de Xivert, 20. 
21/02/08. Admetre com a concursant la mercantil UMA Gestión Inte-
gral de Construcción i Promoción C.V., SL i continuar les actuacions 
previstes en l’art. 1�6 de la Llei 16/2005, de �0 de desembre.
22/02/08. Atorgar a la mercantil LATER HOME SL una llicència urba-
nística al c. de Vinaròs, 57-59.
22/02/08. Adscriure mitjançant una comissió de serveis una funcionà-
ria al lloc de treball d’auxiliar administrativa de disciplina urbanística, 
amb efectes del dia �0 de juliol de 2007.
22/02/08. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import total 
de 7.770,25 euros, corresponents a la facturació a l’entitat Ecoembala-
jes España, SA del Plus per eficiència de recollida de paper-cartó del 
mes de desembre de 2007, per import de 892,�2 euros; Plus anual 
variable de recollida selectiva del mes de desembre de 2007, per im-
port de 1.645,09 euros i plus anual fix de recollida selectiva del mes 
de desembre/07.
22/02/08. Atorgar a la mercantil TRANS-CAT BENICARLO, SL una lli-
cència municipal al c. de la Sequieta, av. de Jacinto Benavente i Ger-
mans de les Escoles Cristianes. 
22/02/08. Atorgar a la mercantil ABUC I PROMOCIONS, SL una lli-
cència municipal al c. de César Cataldo, 88-90, c. del Grau i c. de la 
Companyia del Port.
22/02/08. Atorgar a la mercantil SANADORLÍ PROMOCIONS, SL una 
llicència municipal a l’av. de la Llibertat, 108.
22/02/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat de bar restaurant al 
passeig Marítim, 118 sense la preceptiva llicència municipal.
22/02/08. Denegar la llicència de segregació d’una finca sol·licitada a 
la partida del Bovalar, polígon 15, parcel·la 94.
22/02/08. Denegar la una llicència de segregació d’una finca sol-
licitada a la partida del Collet, polígon 12, parcel·la 197.
22/02/08. Atorgar una llicència de segregació d’una finca al polígon 
19, de la partida del Riu.
22/02/08. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realit-
zen sense llicència municipal a la partida del Riu, polígon 19, parcel·la 
89.
25/02/08. Atorgar una llicència urbanística al c. de César Cataldo, 66.
25/02/08. Tornar la garantia definitiva per import de dos mil euros 
per respondre de les obligacions derivades del contracte firmat per a 
la contractació de l’arrendament de l’edifici annex a l’Ermita de Sant 
Gregori per a la seua explotació com a bar restaurant.
25/02/08. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i 
excloses per a constituir una borsa de treball d’auxiliars administratius 
de l’Ajuntament de Benicarló.
25/02/08. Atorgar una llicència urbanística a la partida de la Vallesa, 
polígon 4, parcel·les �29 i ��1.
25/02/08. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per 
la mercantil Scorpion Sistemas, SA per import de 758,28 euros.
25/02/08. No autoritzar la realització de la primera bombeta de tro de 
bac el dia 18 de març de 2008.
25/02/08. Ordenar la demolició de l’edificació realitzada sense una 
llicència municipal en la partida de les Solades, 100.
25/02/08. Incoar l’expedient sancionador per realitzar obres sense la 
preceptiva autorització municipal.
25/02/08. Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·legalment 
en la partida del Riu, polígon 19, parcel·la 89.

25/02/08. Declarar provada l’execució d’obres sense una llicència mu-
nicipal al c. del Pilar, 10.
26/02/08. Concedir una llicència municipal d’ocupació per a un habi-
tatge al passeig de Febrer i Soriano, 4.
26/02/08. Contractar amb l’empresa Enecé Creatius Associats SL la 
producció d’un anunci de televisió de �0 segons, promocional del co-
merç local per import de 1.0�8,20 euros, IVA inclòs.
26/02/08. Contractar amb l’Asociación Cultural ExpopUp la cessió 
i el muntatge de l’exposició “Una, Dola, Tela, Catola. Jocs i Joguets 
d’abans” que es realitzarà en les instal·lacions del Mucbe del 24 d’abril 
al 25 de maig de 2008.
26/02/08. Autoritzar el canvi d’ubicació de la llicència de gual al c. de 
Navarra, �1.
26/02/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant una transferèn-
cia, per l’import de 4.356,26 euros, amb la finalitat de procedir a la 
contractació d’un informador turístic.
26/02/08. Donar de baixa la titular de la parada núm. 68 del mercat no 
sedentari de venda de productes no alimentaris.
27/02/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 454.854,�0 
euros.   
27/02/08. Donar conformitat a la pròrroga de la comissió de serveis 
d’un funcionari per a seguir ocupant el lloc d’agent de Policia Local de 
l’Ajuntament de Massamagrell, amb efectes del dia 1 de març de 2008 
i fins al 28 de febrer de 2009. 
27/02/08. Contractar amb Paper Office SL el subministrament de tò-
ner per a les impressores per import de �970,68 euros (IVA inclòs).
27/02/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, 
per l’import de 8.600,00 euros, amb la finalitat de concedir una sub-
venció per al funcionament del menjador escolar del CEIP núm. 4.
27/02/08. Aprovar la col·locació de 1.500.000,00 euros a l’entitat 
Ruralcaja.
27/02/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 72.448,40 
euros
27/02/08. Aprovar les bases de constitució d’una borsa de treball d’ins-
pectors de la Policia Local.
27/02/08. Autoritzar PIROTECNIA TOMÁS, S.L. a realitzar el dispar de 
diversos espectacles pirotècnics.
28/02/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 2��,70 
euros.
28/02/08. Autoritzar l’obertura del Mercat Central el dijous 20 de fe-
brer, en horari de 9.00 a 1�.�0 hores.
28/02/08. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa de 
Contractació i Patrimoni, per al 4 de març.
28/02/08. Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Eco-
nomia i Hisenda per al � de març.
28/02/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 4.570,64 
euros.
28/02/08. Admetre a tràmit la petició d’una llicència ambiental per a 
tenda de comestibles amb carnisseria al c. de Sant Francesc, 40. 
28/02/08. Incoar l’expedient sancionador a les persones responsables 
de realitzar obres en la partida del Puig, polígon �, parcel·la 216.
29/02/08. Atorgar a la mercantil Uma Gestión Integral de Promoción 
cv uno SL una llicència urbanística en l’illa número 1, de la UA 4, del 
PGOU.
29/02/08. Denegar la sol·licitud d’una llicència de gual al c. del Crist 
de la Mar, 129.
29/02/08. Rectificar el Decret de data 20 de juny de 2007.
29/02/08. Contractar amb el col·legi Ntra. Sra. de la Consolació la 
prestació del servei de les Escoles Matineres.
29/02/08. Nomenar una funcionària interina com a auxiliar d’infor-
mació turística durant el període comprès entre el 5 de març i el 4 de 
maig de 2008.
29/02/08. Contractar la Colla de Dolçainers per a diverses activitats 
per a l’any 2008.
29/02/08. Contractar amb la Junta Local de Setmana Santa activitats 
culturals per a l’any 2008.
29/02/08. Declarar la baixa local de venta al detall de sabates i com-
plements de pell al c. de Sant Jaume, 8.
29/02/08. Declarar la baixa de local de perruqueria de senyores al c. de 
José Antonio Valls Subirats, 19.
29/02/08. Corregir l’error de fet per a l’activitat de bar cafeteria al c. 
d’Hernán Cortés, 41.
29/02/08. Sol·licitar a la Conselleria d’Educació l’ajuda econòmica per 
a les campanyes de sensibilització i promoció de l’ús del valencià.

tallers infantils sobre l’aigua 
Dissabte 12 d’abril de les 10.00 a les 14.00 h a la plaça de la Constitució hi haurà tallers infantils 

educatius sobre l’aigua, amb l’objectiu d’educar els més joves en favor de la sostenibilitat.

S’instal·larà un castell inflable i es repartiran obsequis, pòsters, enganxines, etc.

Organitza: Regidoria de Medi Ambient

La veterana companyia 
Bambalina Titelles, amb 
una llarga llista de pre-

mis en el seu currículum, por-
ta a Benicarló el seu darrer 
muntatge, Kraft, un espectacle 
adreçat a tots els públics que 
proposa jocs, humor i música 
a partir d’objectes quotidians 
que acaba de rebre el premi de 
la Generalitat al millor espec-
tacle infantil. 
L’entrada serà gratuïta i l’es-
pectacle tindrà lloc divendres 

25 a les 18.00 h al Centre Cultu-
ral Convent de Sant Francesc, 
dins de la temporada Teatre 
de Primavera que organitza la 
Regidoria de Cultura.
L’equip artístic de Kraft és tot 
un luxe per a l’espectador: guió 
i direcció escènica de Jaume 
Policarpo, direcció musical de 
Jesús Salvador Chapi i produc-
ció de Josep Policarpo.

Bambalina presenta a 
Benicarló el seu darrer 
espectacle
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La Conselleria de Benestar 
Social ha posat en marxa un 
programa de formació de cui-
dadors de persones amb Alzhe-
imer i altres demències per tal 
d’oferir una resposta a les ne-
cessitats de les persones que 
es fan càrrec d’aquest tipus de 
malalts. Millorar la vida dels 
cuidadors i també la dels paci-
ents és l’objectiu principal.
El curs va adreçat principal-
ment a familiars, cuidadors, 
voluntaris socials i tots aquells 
col·lectius implicats en la cura 

de persones malaltes d’Alzhei-
mer i altres demències.
La formació s’impartirà a Beni-
carló del 9 al 12 de juny, en jor-
nades de tres hores, i inclou te-
mes com l’impacte psicològic 
de la malaltia, les seues cau-
ses, la cura que s’ha de donar a 
aquests pacients o la protecció 
de la salut del cuidador.
Els qui s’hi vulguen apuntar 
poden fer-ho al Centre Social 
Municipal “La Farola” (Tel. 964 
47� 968). El nombre de places 
és limitat.

Benestar social, amb els 
cuidadors de persones amb 
Alzheimer

La marca turística de 
Benicarló estarà present 
durant el mes d’abril a les 

fires de turisme TVV de Valèn-
cia (del 4 al 6 d’abril) i SITC de 
Barcelona (del 17 al 20). Són fi-
res de turisme on el tracte amb 
el client és directe i on Benicarló 

és conegut com a destinació 
turística per la seua tradicional 
en la presència en aquest tipus 
d’esdeveniments.
Mentre que la presència a la fira 
de València és important per 
la tendència a l’augment dels 
turistes de la Comunitat Valen-

ciana, la de Barcelona ofereix 

l’oportunitat de promocionar 

la destinació de Benicarló a un 

públic que sol visitar la ciutat en 

estades curtes durant l’any, pre-

ferentment fora de la tempora-

da d’estiu.

Benicarló es promocionarà 
en les fires de turisme

L’Oficina Mòbil 
d’Informació al 
Consumidor, a 
Benicarló

L’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor es 
desplaçarà a Benicarló el  16 d’abril i s’ubicarà 
davant del mercat Central.
Allà, es podran formular tot tipus de consultes sobre 
temes diversos com habitatge, empreses de serveis, 
assegurances, garanties, informació general, etc.

A més, l’Oficina Mòbil també ofereix serveis d’asses-
sorament i formació.

Oferta de treball: borses d’ocupació 
temporal a l’oACsE
L’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) convoca borses de treball de les 
següents especialitats: psicòleg, direcció, treballador social, DUE, fisioterapeuta, animador soci-
ocultural, governant, cuiner, auxiliar d’infermeria, auxiliars administratius, cuidador, auxiliar de 
menjador, auxiliar de cuina, operari de neteja i porter ordenança.
A continuació, s’especifiquen els salaris mínims aproximats de les especialitats:

El termini per a la presen-
tació de sol·licituds fina-
litza el 17 d’abril.
Podeu consultar les bases 
completes al web www.
ajuntamentdebenicarlo.
org

Una delegació de la Unió 
de Botiguers de Reus 
va visitar el passat 17 de 

març  Benicarló per compartir 
experiències amb el sector co-
mercial de la ciutat. 
La representació de la Unió de 
Botiguers de Reus es va reunir a 
l’Ajuntament de Benicarló amb 
la Regidora de Comerç i Mer-
cats, María Ortiz, la presiden-
ta de la Unió de Comerços de 
Benicarló, Clara Arnau, i altres 
integrants de la junta de l’asso-

ciació, juntament amb personal 
del Departament municipal de 
Promoció Econòmica. 
Durant la reunió es van abordar 
temes d’interès per al sector co-
mercial de les dos ciutats, i es 
van intercanviar experiències 
de les diverses iniciatives i cam-
panyes que tant a Reus com a 
Benicarló es duen a terme per 
promocionar el comerç urbà. 
A continuació, la delegació reu-
senca va visitar el Mercat Central 
de Benicarló, i la resta de la zona 
comercial de la ciutat, en un dia 
marcat per l’ambient faller que 
viuen els carrers de Benicarló. 
Aquesta visita serveix per man-

tenir els llaços de comunicació i 

cooperació que els comerciants 

de Benicarló i els de Reus van 

iniciar amb la visita, fa uns me-

sos, de representants de la Unió 

de Comerços de Benicarló i la 

Regidoria de Comerç de l’Ajunta-

ment a la capital del Baix Camp. 

El contacte entre col·lectius de 

comerciants de diverses ciutats 

aporta enriquidors intercanvis 

de coneixements, que permeten 

aplicar accions dutes a termes a 

altres ciutats i conèixer de pri-

mera mà els trets principals de 

les activitats realitzades.

una delegació de la unió 
de Botiguers de Reus visita 
Benicarló

La delegació de botiguers 
de Reus va visitar el mercat 
municipal.

Aquesta és la imatge del 
programa de formació que ha 
organitzat la Conselleria.

Jornada 37,5 hores
2 dies lliures semana
Per a tots els centres CG, RDPA, RDPP

Mensual Extres A mes

1) Psicòleg/a 2252,21 1973,36

2) Director/a 1790,34 1574,04

3) Treballador/a Social 1574,04 1574,04  

4) DUEs 1574,04 1574,04 Fest/Diu

5) Fisioterapeuta 1574,04 1574,04  

6) Animador/a Sociocultural 648,88 648,88 ½ jornada

7) Governant/ta 1083,5 1083,5

8) Cuiner/a 1058,11 1058,11 Fest/Diu

9) Auxiliar d’infermeria 1076,37 1076,37 Nits Fest/Diu

10) Auxiliars administratius (torn lliure i torn reserva) 1049,22 1049,22   

11) Cuidador/a (torn lliure i torn reserva) 1166,37 1076,37 Fest/Diu

12) Auxiliar de menjador 961,14 961,14 Fest/Diu

13) Auxiliar de cuina 961,14 961,14 Fest/Diu

14) Operari/ària de neteja (torn lliure i torn reserva) 961,14 961,14

15) Porter/a-ordenança (torn lliure i torn reserva) 961,14 961,14
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Dins del calendari social 
que la Regidoria de Ben-
estar Social ha posat en 

marxa enguany, el mes d’abril 
estarà dedicat a la immigració, 
un fenomen que no és nou però 
que no per això necessita menys 
atenció per part de les instituci-
ons públiques. 
Conscient de les dificultats amb 
què es troben els nouvinguts en 
arribar a un lloc nou, la Regidoria 
ha posat en marxa diverses ini-
ciatives. La més recent, la publi-
cació de la Guia Municipal d’Aco-
llida i Recursos, una eina útil per 
a tots els que acaben d’arribar 
publicada per AMICS, l’Agència 
de Mediació per a la Integració i 
la Convivència Social amb seu a 
Benicarló. Des d’AMICS, es faci-
lita informació i assessorament 
sobre recursos, assessoria jurídi-
ca, orientació laboral, etc. 
Des de l’Ajuntament també es 
promouen accions com la re-
novació del Conveni amb Creu 

Roja per a disposar del servei 
de mediadors/es en immigració, 
que l’Ajuntament ofereix com a 
suport als col·legis, IES, Centre 
de Salut, Serveis Socials, Policia 
Local i entitats o veïns/es que pu-
guen necessitar-los. I també s’im-
partirà el Curs Introductori de 
Mediació Intercultural, a càrrec 
de l’Escuela de Mediación Social,Escuela de Mediación Social,l, 

Intercultural de la Comunitat Va-
lenciana / Fundación CeiMigra, 
adreçat a persones del municipi 
i comarca interessades en la ma-
tèria, amb previsió d’inici a finals 
d’aquest mes d’abril. 
A més, Benicarló també compta 
amb altres serveis i entitats que 
poden ajudar els immigrants, 
com és el Centre Social Munici-
pal “La Farola”, la Universitat Po-
pular, Creu Roja o Caritas. A Ca-
ritas, per exemple, hi ha serveis 
d’ajudes d’emergència, reforç es-
colar, ajuda assistencial, etc; a la 
Universitat Popular i a Creu Roja 
es fan cursos d’espanyol per a 
immigrants; a la Farola hi ha pro-
grames d’informació, orientació i 
assessorament, d’intervenció per 
a la prevenció i la reinserció soci-
al, d’intervenció familiar i també 
compten amb el programa de la 
Ludoteca i el Tapís. Precisament 
durant aquest mes d’abril el pro-
grama Tapís organitzarà al Muc-
be tallers de Jocs del Món. 

Agenda Cultural
EXPOSICIONS

 Exposició d’escultures i pintu-
res “Polifonia Matèrica”, d’Encar-
na monteagudo (fins al 20 d’abril).  
Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura 
i Mucbe.

 Exposició “Picasso. Sala Gaspar. Imatges 
d’una exposició de 1960” (fins al 4 de maig).  
Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura 
i Mucbe.

ABRIL 2008

Dimecres 2 i dijous 3
 teatre escolar en anglés a càrrec de 

Forum teatre i Educació. Auditori.

Dissabte 5
 Presentació Dames 2008. Auditori.  

 Organitza: Coordinadora de Penyes.
17.30 h  Festival mans unides. Auditori. Orga-

nitza: Mans Unides.
19.00 h  Inauguració de l’exposició de pintura 

“Lavados” de marisa Piñana (fins al 3 de 
maig). Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria 
de Cultura i Mucbe.

Diumenge 6
10.00 h  Art al carrer (fins a les 14.00 h). Pl. de 

Sant Bertomeu. Organitza: Associació 
Benicarló Art i Regidoria de Turisme.

Del dimarts 8 al divendres 11
 teatre escolar per a alumnes de 

primària. Representació de l’obra Pe-
dra a pedra a càrrec de la companyia 
l’Home dibuixat. Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe.  
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dimecres 9
09.30 h  Fira Intercomarcal d’oferta Formativa 

(fins a les 14.30 h). Xarrades i demostraci-
ons sobre la formació professional. An-
nex semicobert del Pavelló Poliesportiu. 
Organitza: IES Joan Coromines i Ramón 
Cid de Benicarló, IES d’Alcalà, Peníscola, 
Sant Mateu i Vinaròs.

Diumenge 13
11.30 h  XXIX Cicle de Concerts de Primavera. 

Concert a càrrec de la Banda de música 
Ciutat de Benicarló i la Banda muni-
cipal de Xert. Plaça de l’Ajuntament.  
Organitza: Regidoria de Cultura.

19.30 h  Cantata a càrrec de la Coral Kilyx i la 
Coral Petiquillo. Col·legi La Salle. Orga-
nitza: Coral Polifònica Benicarlanda.

Del dilluns 21 al diumenge 27  
XIII setmana del Llibre.

 I posa’m un llibre també. Campa-
nya de promoció de llibres publicats 
per l’Ajuntament. Mercat Municipal.  
Organitza: Regidories de Cultura i de 
Comerç.

Dimecres 23. 
 dia del Llibre.
18.00 h  Lliuraments de premis del XXIII Con-

curs de Contes Carmen segura. Cen-
tre Cultural Convent de Sant Francesc 
- Mucbe. Regidoria de Cultura.

Dijous 24
19.00 h  Inauguració de l’exposició dels treballs 

d’educació plàstica i visual dels tallers 
d’artesania i manualitats de l’IEs Ramón 
Cid (fins el 4 de maig). Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. Or-
ganitza: IES Ramón Cid.

Divendres 25
18.00 h  Inauguració de l’exposició de joguets 

antics “Una dola tela catola”. Centre Cul-
tural Convent de Sant Francesc - Mucbe. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

18.00 h  teatre de primavera. Representació de 
l’obra KRAFT, a càrrec de la Companyia 
Bambalina. Teatre per a tots els públics. 
Centre Cultural Convent de Sant Francesc.  
Entrada gratuïta. Organitza: Regidoria de 
Cultura.

21.00 h  Concert a càrrec de la Banda de músi-
ca Ciutat de Benicarló. Preparació per 
a la participació al XXXI Certament Pro-
vincial. Parador Nacional de Benicarló. 
Organitza: Associació Musical Ciutat de 
Benicarló.

25.30 h  Els divendres del setrill. Xarrada 
sobre astronomia, Aproximació al cel 
nocturn a càrrec de daniel Verde Van 
ouytsel professor de matemàtiques a 
l’IES Joan Coromines. Seu de la Penya Se-
trill. En finalitzar la xarrada, si les condi-
cions atmosfèriques són favorables, ens 
desplaçarem a la Basseta del Bovalar 
per fer una observació pràctica del fir-
mament amb telescopi. Organitza: Penya 
Setrill.

Dissabte 26
20.00 h  Concert a càrrec de la Benicarló 

Big Band. S’obsequiarà als assistents 
amb un llibre. Pl. de Sant Bertomeu.  
Organitza: Regidoria de Cultura.

Diumenge 27
10.00 h  XXII mostra local del Lli-

bre (fins a les 14.00 hores).  
Passeig de Ferreres Bretó. Organitza: Re-
gidoria de Cultura.

Del dilluns 28 al dimecres 30,
  II setmana Cultural al Conservatori 

superior de música mestre Feliu.
 Activitats obertes a tots els públics:

Dilluns 28
17.00 h  Projecció d’un DVD, Les Luthiers. Ves-

tíbul interior del Conservatori.
18.00 h  jornada de portes obertes de la clas-

se de conjunt instrumental. Classe de 
conjunt instrumental.

19.00 h  Conferència Ferrer Ferran, la seua obra, 
a càrrec del compositor i director inter-
nacionalment reconegut Ferrer Ferran. 
El mestre ens explicarà tots els proce-

diments compositius des de les seues 
primeres obres fins a les més contempo-
rànies, com per exemple la seua tercera 
simfonia El gaudir del Geni. Vestíbul del 
Conservatori.

Dimarts 29
17.00 h  Projecció de l’espectacle Blast, musical 

instrumental de Broadway en què in-
tervenen intèrprets de totes les famílies 
dels instruments de vent metall i percus-
sió, amb coreografies innovadores. Vestí-
bul interior del Conservatori.

17.30 h  Pel·lícula Calle 54 de Fernando trueba. 
En aquesta pel·lícula documental s’expli-
ca l’origen i la història del jazz Cubà amb 
actuacions estel·lars de grans intèrprets 
d’aquesta música universal.

18.00 h  Presentació de Canyes Rico, per a cla-
rinet i saxòfons. Biblioteca del Conser-
vatori.

19.00 h  Concert a càrrec de Verònica Ruiz 
Claramonte (saxòfon) i stefanos spa-
nopoulos (piano). Vestíbul Interior del 
Conservatori.

20.00 h  Presentació del CD Trio Romàntic amb 
música per a soprano (Marta Mathéu), 
clarinet (Josep Vicent Arnau) i piano (Ma-
risa Blanes). Vestíbul interior del Conser-
vatori.

Dimecres 30
17.00 h  Classe de consciència corporal i rela-

xació amb el professor miquel Roselló. 
Aula d’orquestra. Cal portar roba còmoda 
i una estoreta.

18.30 h  Concert de conjunts de corda (ense-
nyament elemental). Vestíbul interior del 
Conservatori.

19.00 h  Concert de l’orquestra del Conserva-
tori. Vestíbul interior del Conservatori.

19.30 h  Concert dels ensemles de saxòfon, 
clarinet i flauta. Vestíbul interior del 
Conservatori.

20.30 h  Concert del grup de metalls. Vestíbul 
interior del Conservatori.

MAIG 2008

Dissabte 3
20.00 h  XXIX Cicle de Concerts de Primave-

ra. Primera trobada Internacional de 
Cors. Auditori. Organitza: Cor da Capo.

Diumenge 4
19.00 h  XXIX Cicle de Concerts de Prima-

vera. Concert de piano a càrrec 
d’Enrique serrano i Pablo torres.  
Auditori. Organitza: Regidoria de Cul-
tura.

Dimecres 7
19.00 h  Inauguració de l’exposició i lliura-

ment de premis del XV Concurs Local 
de Primavera de Dibuix i Pintura (fins 
a l’1 de juny). Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regi-
doria de Cultura i Mucbe.
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El passat mes de març, coin-
cidint amb les celebracions 
del Dia Mundial de la Dona, 

la Regidoria de Benestar Social, 
en col·laboració amb Fundar, va 
muntar un estand per a recollir 
en un llibre blanc experiències 
positives de les dones i raons per 
les quals se senten orgulloses de 
ser-ho.
La participació va ser nombrosa, 
sobretot de dones entre els �5 i 
70 anys, i l’experiència, enriqui-
dora. A continuació reproduïm 
algunes de les frases que es van 
escriure en el llibre:
“És una satisfacció ser dona i 

poder disfrutar d’independència 
com a persona per a poder arribar 
a totes les metes proposades”, 
“Per la nostra sensibilitat i força”, 
“El repte no és ser dona, és ser 
persona”
“Perquè tots som iguals i neces-
saris”, 
“Som valentes per a tot, traiem la 
cara tots els dies”, 
“Estic orgullosa de ser dona avui, 
per la igualtat que hem aconse-
guit, perquè si volgués podria 
portar un tractor”, 
“He treballat molt, encara que no 
he cobrat per això”, 

“Poder dur endavant una famí-
lia i poder treballar i veure com 
a exemple a la meua mare que 
ha pogut fer tot això i més em fa 
sentir molt orgullosa de ser dona 
i més orgullosa encara de ser 
mare i filla”, 
“Sóc dona, lluitadora i he portat 
al món a 6 fills i la saga segueix 
amb 11 nets i jo segueixo amb ca-
pacitat per estimar-los”,
“Estic orgullosa de saber-me cui-
dar i de tindre força per fer-ho 
també a la meua família i fills”.
La Regidoria de Benestar Social 
agraeix a totes les dones la seua 
col·laboració.

L’experiència del llibre 
blanc de la dona, tot un èxit



www.ajuntamentdebenicarlo.org

FET EN PAPER 
RECICLAT


