BENICARLÓ

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
www.ajuntamentdebenicarlo.org • Època II • Núm. 19 • Maig de 2008

L’Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola
ja és una realitat
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Telèfons d’interés
Serveis municipals
Ajuntament de Benicarló.........964 470 050

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

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

SOREA (Servei

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

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

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

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

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

Altres serveis

Centre Ocupacional IVADIS....964 474 979

administratius

Centre Social “La Farola”...........964 473 968

Contribucions Diputació

Club de la Tercera Edat.............. 964 471 304

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

Jutjat de Pau....................................964 470 146
Mercat Municipal........................ 964 470 328
Oficina de Turisme....................... 964 473 180
Pavelló Poliesportiu
Municipal..........................................964 475 202
Piscina Municipal...........................964 467 114
Pistes Atletisme.............................964 461 888
Pistes Esportives
Passeig Marítim (Bar).................667 906 805

Correus i Telègrafs......................964 470 998
ITV de Vinaròs................................964 401 320
Fundació Servei Valencià
d’Ocupació........................................964 467 011
Tresoreria de la
Seguretat Social............................964 474 862

Centres de formació

Ràdio Benicarló

CFIP (Centre Formació i

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

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

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

DIES

FARMÀCIA

1

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

2

Mayte Febrer

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

3-4

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

5

Consuelo González

6

Ana Maria Badenes

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

7

Jorge Cid

8

Francisco Santos

9

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

C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748
C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

12

Maria Pilar San Feliu

Centre de Formació

13

Consuelo González

SEAFI - Centre

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

del Voluntariat............................... 964 470 335

Col·legi Francesc Català..............964 471 936

14

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

Centre Cultural Convent

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

15

Jorge Cid

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

Col·legi Marqués

FCC-Oficina Atenció

16

Francisco Santos

de Benicarló.....................................964 471 937

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

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

Emergències
Centre de Coordinació
d’Emergències....................................................112
Policia Local.....................................964 475 300
Guàrdia Civil...................................964 465 010
...............................................................964 465 011
Bombers...........................................964 460 222
................................................................................085
Centre de Salut. Urgències......964 474 505
Ambulàncies Creu

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......964 472 355
Institut d’Educació
Secundària Ramon Cid............... 964 471 706
UNED (Universitat Nacional

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

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

Centre Provincial Coordinació

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

Creu Roja........................................ 964 244 300
Associació Voluntaris de

Altres telèfons d’interès

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

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

Subministraments
i altres serveis

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

FCC Serveis de neteja

Transports

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

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

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

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

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

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

Benicarló ja compta
amb Estació Nàutica

Farmàcies
de guàrdia

maig

Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748
C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

19

Pablo Sastre

20

Maria Pilar San Feliu

21

Consuelo González

22

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

23

Jorge Cid

Av. Catalunya, 31

Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

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

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

26

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

27

Pablo Sastre

28

Maria Pilar San Feliu

29

Consuelo González

30

Ana Maria Badenes

31-1

Av. Catalunya, 31

Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

Jorge Cid

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

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

Edita: Ajuntament de Benicarló
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L

’Associació Espanyola
d’Estacions Nàutiques
acaba de donar llum
verda a l’Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola, que passarà a ser la 22a estació nàutica de l’Estat. Per tant, durant
els propers mesos, es treballarà en la dotació pressupostària de la nova Estació Nàutica,
així com en el nomenament
del seu gerent i en l’inici de la
seua comercialització.
Aquesta realitat és possible gràcies als acords arribats entre els ajuntaments
de Benicarló i Peníscola per
presentar-hi una candidatura
conjunta.
De fet, és l’any 2007, quan
L’Estació Nàutica Benicarló-Peníscola és fruit de l’acord entre les corporacions de
l’Ajuntament de Benicarló té
les dos ciutats
una primera presa de contacte amb l’Associació Espanyola
d’Estacions Nàutiques. Després d’aquest primer contacte,
els ajuntaments de Benicarló
i Peníscola acorden constituir-se com Estació Nàutica.
Aquest acord va tindre molt
bona acollida per part dels
empresaris de la nàutica, de
l’hostaleria i del món del turisme, en general, interessats
a oferir qualitat i un desenvolupament econòmic, social,
cultural i mediambiental.
L’Estació Nàutica BenicarlóPeníscola naix amb la voluntat de crear un producte turístic de qualitat, a través dels
recursos de la zona, com són
el mar, el modern Port Esportiu de Benicarló i els atractius
Presentació de l’Estació Nàutica Benicarló-Peníscola als empresaris del sector
de Peníscola com a destinació
turística consolidada.
Aquesta iniciativa, a més, obrirà nous mercats al
Així doncs, amb la creació d’aquesta nova Estació
sector turístic, alhora que li oferirà un ampli ventall
Nàutica s’aposta per un producte turístic, complede possibilitats gràcies a la desestacionalització de
mentari al de sol i platja, que oferix un turisme per a
tota la família amb una àmplia gama de productes.
les temporades turístiques.
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Benicarló ampliarà
el Cementeri Municipal
amb 192 nínxols nous

L

’Ajuntament de Benicarló
ha adjudicat la construcció de 192 nínxols nous al
Cementeri Municipal per donar
servei a una població que creix
cada dia. Els treballs han estat
adjudicats per 68.000 euros.
La principal novetat de les obres
és que s’incorporaran les últimes
tecnologies en la construcció
d’infraestructures funeràries a
través d’un sistema que facilita la

ventilació, evacuació i drenatge,
la qual cosa converteix Benicarló
en un municipi pioner en tota la
província en aplicar les últimes
innovacions constructives.
L’empresa adjudicatària de les
obres, Azahar, és una empresa
referent en el sector i ha executat obres en el nou Cementeri
de Castelló, a més de gestionar
el manteniment de les zones
verdes dels cementeris muni-

cipals de Barcelona i Palma de
Mallorca.
El regidor d’Urbanisme, Antonio
Cuenca, destaca que les obres
del Cementeri, una de les primeres apostes de l’equip de govern
quan va fer-se càrrec de la gestió
municipal, suposen una continuïtat en la política de previsió de
nínxols i constituiran una millora
important en la qualitat dels serveis que ofereix el Cementeri.

Curs de conducció
eficient

L

’Agència Valenciana de l’Energia (AVEN), amb
la col·laboració de la
Regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Benicarló,
ha programat un curs
de Conducció eficient
del 23 al 27 de juny a
Benicarló.
Aquest curs està orientat a la formació de
conductors de turismes en las tècniques
Del 23 al 27 de juny, tindrà lloc a la ciutat el Curs de conducció eficient de l’AVEN
de conducció eficient,
ent de l’Ajuntament, bé telefonat als números 964
ja que amb l’aplicació
d’aquestes tècniques es pot arribar a estalviar fins
470 050 i 800 404 040 o escrivint un correu eleca un 20% en el consum de combustible del vehicle,
trònic a benicarlo.participaciociutadana@cv.gva.es.
alhora que aconseguir un estalvi econòmic per km
També trobaran més informació sobre aquest curs
recorregut.
a la pàgina web http://www.aven.es/servicios/cond_
Les persones interessades a matricular-se a aquest
curs gratuït han de dirigir-se a l’Àrea de Medi Ambieficiente.html



Curs d’imatge de
l’establiment comercial

L

’Antena Local a Benicarló de la Cambra de Comerç i la Regidoria de Comerç i Mercats han
organitzat un curs d’imatge de l’establiment
comercial. Aquest curs, totalment gratuït, està finançat pel Fons Social Europeu i té una durada de
50 hores.
En aquest curs, que tindrà lloc entre el 28 d’abril i
el 16 de maig, els comerciants inscrits adquiriran i
posaran en pràctica coneixements especialitzats en
imatge de l’establiment comercial, per tal de millorar l’atractiu dels seus aparadors i comerços de cara
a la clientela. A més, s’hi combinaran les sessions
teòriques amb les pràctiques a les pròpies botigues
participants, per tal de poder aplicar els conceptes
tractats al curs als establiments on els alumnes treballen.
Amb aquesta iniciativa, l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de Benicarló pretén oferir una eina més de millora als comerciants de Benicarló, per actualitzar els

El professor del curs, Eduardo Mas, és un professional
de la docència en aquesta matèria i autor de diverses
publicacions sobre aparadorisme i imatge comercial

seus coneixements i mantenir la seua competitivitat
en un mercat amb una àmplia oferta comercial on la
imatge que el client percep és fonamental a l’hora
d’escollir l’establiment on efectuar les compres.

Aprèn a reciclar!

L

’autobús de la campanya
“Aprèn a reciclar!” de la
Conselleria de Medi Ambient serà a Benicarló, els dies 12 i
13 de maig. Concretament, l’autobús s’instal·larà a la plaça de
la Constitució i serà visitat per
l’alumnat de tots els centres es-

colars de la ciutat per participar
en les activitats de conscienciació envers el medi ambient.
La campanya “Aprèn a reciclar!”
persegueix inculcar en els més
joves la necessitat de separar
residus perquè, posteriorment,
siguen reciclats i contribuir

Els centres educatius visitaran l’autobús d’“Aprèn a reciclar!”

d’aquesta manera al desenvolupament sostenible de l’entorn.
A través d’una sèrie d’activitats,
com ara els audiovisuals o els
tallers, la campanya busca la
complicitat del visitant, perquè
assumisca el lema com a propi i
se senta implicat socialment.
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Admissió d’alumnes
als centres escolars
municipals

Informació
municipal
Ple ordinari 27 de març de 2008
Punt 1r.

E

l Consell Escolar Municipal informa
que podran escolaritzar-se als centres escolars de Benicarló tots els xiquets i xiquetes nascuts l’any 2005. A més,
és el moment de realitzar les sol·licitud de
canvi de centre dels alumnes ja escolaritzats i d’escolaritzar obligatòriment els xiquets i les xiquets nascuts l’any 2002.
Per tant, els pares i mares que hagen d’escolaritzar els seus fills hauran de dirigir-se
a qualssevol dels centres educatius d’educació infantil i primària de Benicarló, on els
facilitaran l’imprés per sol·licitar l’admissió
del xiquet o la xiqueta al centre. Aquesta
sol·licitud s’ha d’entregar degudament emplenada al mateix centre, juntament amb
Del 7 al 15 de maig, s’obri el termini per escolaritzar
la documentació que s’indica al dors de la
els xiquets de 3 anys
sol·licitud, del 7 al 15 de maig.
litzara la matrícula en aquest termini, s’entendrà
El calendari que seguirà en el procés d’esque es renuncia a la plaça concedida.
colarització serà el següent:
7. Termini per a la formalització de la matrícula per
1. Termini per a presentar les sol·licituds d’admissió d’alumnes als diferents centres: Del 7 al 15 de
cobrir les places vacants per renúncia o excemaig.
dents: Fins el 30 de juny.
2. Publicació als centres de les llistes provisionals
D’altra banda, aquest és el resum de les places exisd’alumnes admesos i no admesos: 4 de juny.
tent en el mapa escolar de la ciutat i les seues carac3. Termini per a reclamar davant del consell escolar
terístiques:
del centre la baremació efectuada: Del 5 al 9 de
CENTRE PÚBLIC
EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS
SERVEI
juny.
Programa d’EnPrograma
4. Publicació en els centres de les llistes definitives
senyament en
d’Incorporació
Valencià
Progressiva
d’admesos i no admesos: 11 de juny.
• CP. Francesc 1 aula
Menjador
5. Termini per a reclamar davant la comissió muniCatalán
cipal d’escolarització: Les reclamacions contra les
• CP. E.
2 aules
Menjador
Martínez
llistes definitives, quan la plaça sol·licitada siga
Ródenas
per a centres públics, es formularan en el termini
• CP. Marqués 3 aules
Menjador
de 2 dies hàbils des de la seua publicació davant
de Benicarló
• CP.
2 aules (1 condiMenjador
la Comissió d’Escolarització. Contra esta resoluNUMERO 4
cionada a matríció les persones interessades podran interposar
cula)
un recurs d’alçada davant del director territorial
CENTRE
corresponent en el termini d’un mes.
CONCERTAT
D’altra banda, l’alumnat que sol·licite plaça en cenC. Ntra. Sra.
2 aules
2 2 aules
Menjador
tres privats concertats podrà interposar davant
Consolació
de les llistes definitives d’admesos, una denúncia
Si necessiteu més informació sobre el procés, podavant la Direcció Territorial corresponent.
deu dirigir-vos als respectius centres docents on es
6. Formalització de la matrícula al centre on ha estat
poden consultar les vacants de tots els cursos i la
admès l’alumne: Fins al 26 de juny. Si no es formalegislació referent al procés d’escolarització.



Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 4/2008, de 18 de febrer, i de l’acta de la sessió
ordinària núm. 5/2008, de 28 de febrer.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 2n.- Dictamen d’aprovació de la composició de la Comissió
de Festes Patronals 2008, Nadal i Reis 2008-2009 i designació de dies de celebració de les festes patronals
2008.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 3r.
Dictamen a la proposta de denominació del CEIP núm.
4.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 4t. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del reglament intern del Consell d’Urbanisme dels Processos
Participatius.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del reglament intern del Consell d’Educació i Cultura dels Processos Participatius.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del reglament intern del Consell de Medi Ambient dels processos participatius.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del reglament intern del Consell de Salut dels Processos Participatius.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 8é. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal de la gestió dels residus urbans.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 9é. Dictamen sobre l’aprovació de l’estudi de detall per a
la nova parcel·lació a la unitat d’execució núm. 4 del
Sector 8 A Collet de Benicarló, presentat per Agustín
Sansano Sanz.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 10é. Dictamen sobre l’aprovació definitiva de l’Ordenança
reguladora del cànon d’urbanització per a la implantació d’infraestructures de proveïment d’aigua i sanejament en diversos sectors de Benicarló.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 11é. Dictamen sobre la proposta de deixar sense efecte
l’acord del Ple de la Corporació, de 28 de juny de 2006,
pel qual es va iniciar el procediment per a la gestió
indirecta del Programa d’actuació integrada del sòl industrial Sector Batra, del PGOU de Benicarló, i es van
aprovar les bases particulars de la programació.
(Aprovat amb el vot favorable d’11 dels membres assistents i 9 abstencions -grup municipal socialista i
BLOC-)
Punt 12é. Dictamen sobre l’autorització de la cessió de la condició d’urbanitzador del Programa d’actuació integrada
per a l’execució de la urbanització del vial situat entre
el carrer de València i el carrer de Peníscola, que ostenta la mercantil Actividades Turísticas Papalu, S.L., a
favor de la mercantil Cabila Varese, S.L.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 13é. Dictamen sobre l’aprovació del Projecte de condicionament i millora del camí vell de Sant Mateu.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 14é. Dictamen sobre l’aprovació del Projecte de condicio-

Punt 15é.

Punt 16é.

Punt 17é.
Punt 18é.
Punt 19é.
Punt 20é.
Punt 21é.
Punt 22é.
Punt 23é.
Punt 24é.

Punt 25é.

Punt 26é.
Punt 27é.

nament i millora del camí dels Frares.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen sobre l’aprovació i adjudicació del Programa
d’actuació integrada per a l’execució de la urbanització
d’un vial en sòl urbà, confrontant amb el PAI Vibresa,
així com, l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora
del cànon d’urbanització en el dit àmbit.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen sobre la proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Presidència de la Generalitat
Valenciana, per a les obres de reurbanització de l’avinguda de Catalunya.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a l’expedient del compte de recaptació municipal de l’exercici 2005.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a l’expedient del compte de recaptació municipal de l’exercici 2006.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a l’expedient del compte de recaptació municipal de l’exercici 2007.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a l’expedient del compte de recaptació municipal de SOREA, S.A. de l’exercici 2007.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a l’expedient del compte de recaptació de la
Diputació de l’exercici 2005.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a l’expedient del compte de recaptació de la
Diputació de l’exercici 2006.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a l’expedient del compte de recaptació de la
Diputació de l’exercici 2005.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a l’aprovació provisional de la modificació
de l’Ordenança T-1 reguladora de la taxa d’expedició
de documents administratius.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a l’aprovació provisional de la modificació
de l’Ordenança P-1 reguladora del preu públic per la
prestació del Servei d’ajuda a domicili.
(Aprovat per unanimitat)
Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i
Tinències d’Alcaldia delegades des del 16 de febrer al 15
de març de 2008.
Precs i preguntes.

Decrets del mes de març
03/03/08. Arxivar l’exp. núm. 39/2006 del Negociat de Contractació.
03/03/08. Contractar amb 4 Colors Coop. Valenciana, la impressió
i subministrament dels catàlegs per a les exposicions del Mucbe
durant el 2008, per un import total de 9.214,40 euros.
03/03/08 . Autoritzar canvi d’ubicació de la llicència de gual al c.
de Joan Fuster, 7.
03/03/08. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import
d’11.273,64,31 euros, corresponents a la total subvenció concedida
per la Direcció General de la Família, Menor i Adopcions de la
Conselleria de Benestar Social.
03/03/08. Exercitar el dret de defensa i remetre al Jutjat Social
núm. 2 de Castelló original o còpia autenticada dels documents
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requerits.
03/03/08. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import
total de 3.949,56 euros.
03/03/08. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import
de 15.107,07 euros.
03/03/08. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import
de 1.870,50 euros.
03/03/08. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import
de 3.108,88 euros.
03/03/08. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 14/2008, corresponent
a les liquidacions núm. 28 i 29, practicades per sancions, pels seus
respectius import i un total de 5.001,00 euros.
04/03/08. Concedir llicència municipal de primera ocupació a la
plaça d’Isabel de Villena.
04/03/08. Arxivar l’exp. núm. 6/2002 del Negociat de Contractació.
04/03/08. Acceptar la renúncia d’una treballadora com a auxiliar
de l’Oficina AMICS.
04/03/08. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada i arxivar l’expedient RP 42/2007 del
Departament de Patrimoni.
04/03/08. Concedir llicència municipal de primera ocupació per
als habitatges del c. del Cronista Viciana, 7.
04/03/08 . Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada.
04/03/08. Concedir llicència municipal de primera ocupació per
als habitatges al c. del 9 d’Octubre, 32.
04/03/08. Atorgar a Zyssa Resorts SL llicència urbanística a l’av. de
Magallanes, c. d’Euskadi i c. de Càlig.
04/03/08. Concedir llicència municipal de primera ocupació per
als habitatges al c. del Crist de la Mar, 144.
04/03/08. Concedir llicència d’obertura per a l’activitat d’elaboració i venda de pa, brioixeria i pastisseria en c. d’Hernan Cortesa,
52.
04/03/08. Decretar la baixa de venda al detall de roba en c. Major,
37.
04/03/08. Expedir el certificat que habilita l’activitat de perruqueria al c. de Vinaròs, 20.
04/03/08. Expedir el certificat que habilita l’activitat d’exposició i
comerç al detall de ports i finestres al c. d’Alcalà de Xivert, 95.
04/03/08. Expedir el certificat que habilita l’activitat de comerç al
detall de roba a l’av. de Iecla, 39.
04/03/08. Expedir el certificat que habilita l’activitat de comerç al
detall d’ordinadors i material informàtic al c. de Cristóbal Colon,
17.
04/03/08. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es
realitzen a la partida de Surrac, polígon 7, parcel·la 89.
04/03/08. Iniciar procediment sancionador per exercir l’activitat
de bar-cafeteria al c. de Sant Francesc, 67 sense les preceptives
llicència ambiental i llicència d’obertura de l’activitat.
04/03/08 . Ordenar la immediata suspensió de les obres que es
realitzen en la partida Surrac, polígon 6, parcel·la 301.
04/03/08. Declarar que l’agent urbanizador del PAI per al desenvolupament de la unitat d’execució núm. 1 del PRI núm. 6, ha complit amb l’obligació d’indemnitzar els creditors nets resultants de
la reparcel·lació.
05/03/08. Concedir llicència municipal de primera ocupació per
als habitatges en plaça d’Isabel de Villena.
05/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 979,32
euros.
05/03/08. Procedir a la devolució de la garantia definitiva dipositada per la mercantil Jardineria y Riegos Azahar, SA per a respondre
de les obligacions derivades del contracte signat entre aquesta i
aquest Ajuntament per a la contractació de les obres de construcció del jardí de la plaça de la Constitució.
05/03/08. Contractar amb Club Esportiu Benicarló el servei de neteja i manteniment de les instal·lacions del Camp de Futbol Municipal des de gener a juny i setembre a desembre de 2008, per
import d’11.900 euros (IVA inclòs).
05/03/08. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import
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de 100.409,63 euros, corresponents a la subvenció concedida per
la FVMP.
05/03/08. Nomenar advocat i ordenar la remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Castelló sobre l’adjudicació del bar del recinte de festes de l’any
2007.
05/03/08. Rectificar els errors materials produïts en l’aplicació
d’ingressos.
05/03/08. Concedir llicència municipal de primera ocupació per
als habitatges de la plaça de Ramon Llull.
05/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
23.816,51 euros.
05/03/08. Aprovar el Plec de càrrec núm. 15/2008, corresponent a
les liquidacions practicades per l’Impost sobre l’Increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, compresos entre els núm.
326 i 429, més la Taxa per expedició de documents administratius
de les liquidacions del núm. 100 al 107, pels seus respectius imports i un total de 18.073,13 euros.
05/03/08. Aprovar el Plec de càrrec núm. 16/2008, corresponent
a la liquidació núm. 1, practicada pel concepte d’altres ingressos
diversos, per import total de 249.100,66 euros.
05/03/08. Concedir a la mercantil TENCA, SA llicència municipal
d’activitat de comerç al detall productes de perfumeria al c. de
Sant Antoni, 2.
05/03/08. Ordenar la neteja dels finques del c. de César Cataldo,
112 i 114.
05/03/08. Ordenar la demolició de l’obra realitzada sense llicència
municipal a la partida Mes del Rei, polígon 1, parcel·la 276.
06/03/08. Concedir llicència municipal de primera ocupació per
als habitatges de l’av. de la Llibertat núm. 33.
06/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
141.265,52 euros.
06/03/08. Autoritzar a l’associació AFANIAS la utilització de l’Auditori Municipal.
06/03/08. Concedir llicència municipal de primera ocupació per
als habitatges del c. de Sant Francesc, 91.
06/03/08. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a Mans
Unides.
06/03/08. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a l’Escola
de Teatre l’Escenari-Teatre de Guàrdia.
06/03/08. Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·
legalment a la partida del Convent, polígon 20, parcel·la 105.
06/03/08. Declarar provat que Poblet de Peñíscola, SL ha exercit
l’activitat d’aparcament de vehicles al c. de les Alqueries del Poaig,
13 sense llicència de funcionament.
06/03/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat de compravenda
de vehicles usats i taller mecànic d’automòbils a la CN-340, p.k.
1046 sense autorització municipal.
06/03/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat de bar-cafeteria i
parc infantil, al c. de la Sequieta, 7 sense autorització municipal.
07/03/08. Resoldre la discrepància formulada i concedir el pagament als restauradors que han participat en la XV Demostració
Gastronòmica de la Carxofa de Benicarló les quantitats acordades.
07/03/08. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada.
07/03/08. Concedir la llicència sol·licitada de canvi de titularitat
de l’activitat de bar cafeteria al c. d’Hernan Cortesa, 47.
07/03/08. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la realització de l’obra situada a la partida Riu, polígon
19, parcel·la 11.
07/03/08. Sotmetre a informació pública el PRI modificatiu de la
qualificació del sòl i de la intensitat d’edificació en l’àmbit destinat
pel Pla Parcial Palau a zona esportiva-residencial.
10/03/08. Atorgar a la mercantil María Teresa Añó, SL llicència urbanística al c. dels Sants Màrtirs Abdó i Senén, 27.
10/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
88.909,12 euros.
10/03/08. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 17/2008, corresponent
a les liquidacions núm. del 30 al 32, practicades pel concepte de

sancions, pels seus respectius imports i un total de 4.302,00 euros.
10/03/08. Atorgar poders processals a lletrats, procuradors i graduats socials.
10/03/08. Concedir llicència municipal d’ocupació per a l’habitatge de plaça de Ramón Llull, 3.
10/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
130.174,83 euros.
10/03/08. Concedir llicència municipal d’ocupació per a l’habitatge del c. de Ferreres Bretó, 16.
10/03/08. Concedir llicència ambiental per a l’activitat d’ampliació
de guarderia al c. dels Sants Màrtirs Abdó i Senén, 27.
11/03/08. Convocar sessió extraordinària de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda per al 14 de març.
11/03/08 . Entendre definitivament aprovat el Reglament del Consell de Necessitats Socials, de conformitat amb l’acordat pel Ple
de data 26 d’abril de 2007.
11/03/08. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental a l’av.
de Méndez Núñez, 50.
12/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
33.000,00 euros.
12/03/08. Sol·licitar una subvenció econòmica a la Diputació de
Castelló per a les activitats culturals de l’any 2008.
12/03/08. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de
15.323,82 euros, corresponent a la subvenció concedida per la Diputació Provincial de Castelló, amb destinació a finançar les despeses de manteniment i corrents de l’Oficina d’Iniciatives Comunitàries del Projecte Equal Compass, primer semestre de l’exercici
2007.
12/03/08. Atorgar a la mercantil Ashland Chemical Hispania, SL llicència urbanística en la parcel·la 2, polígon 9, de la Partida Povet.
12/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
67.156,00 euros.
12/03/08. Sol·licitar a la Conselleria de Cultura una ajuda econòmica per a les activitats culturals de foment de l’hàbit de lectura a
la Biblioteca Municipal.
12/03/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant una transferència, per import de 2.687,00 euros, amb la finalitat de procedir a
l’ampliació de contracte d’algunes monitors de la UP.
12/03/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant una transferència, per import de 2.035,00 euros amb la finalitat de realitzar
un curs de formació per part del personal del Departament de
Comerç.
12/03/08. Declarar que la inscripció padronal de les persones que
se citen ha caducat el dia 29 de febrer de 2008 i per tant s’acorda
la seua baixa en el Padró municipal d’Habitants d’aquesta ciutat.
12/03/08. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de restaurant a l’av. de Mallorca, 77.
13/03/08. Atorgar a la mercantil Cableuropa, SAU (ONO) llicència
municipal per a la realització d’una obra civil per al node secundari
BE1D.
13/03/08 . Concedir llicència municipal per a la tinença i gaudi
d’un animal potencialment perillós.
13/03/08. Atorgar a la mercantil Cableuropa, SAU (ONO) llicència
municipal per a la realització d’una obra civil per al node secundari
BE1I.
13/03/08. Atorgar a la mercantil Cableuropa, SAU (ONO) llicència
municipal per a la realització d’una obra civil per al node secundari
BE1A.
13/03/08. Atorgar a la mercantil Telefónica de España, SAU llicència municipal al c. del Doctor Fléming, 10.
13/03/08. Atorgar llicència urbanística a la partida de Sant Gregori,
polígon 13, parcel·la 150.
13/03/08. Denegar llicència urbanística per a les obres de construcció d’un clos de tancament en la parcel·la 14, del polígon 12 de
la partida del Collet.
13/03/08. Atorgar a la mercantil Cableuropa, SAU (ONO) llicència
municipal per a la realització d’una obra civil per al node secundari
BE1D.
13/03/08. Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·



legalment en la partida del Collet, polígon 21, parcel·la 37.
14/03/08. Atorgar llicència urbanística al c. de Cristobal Colón, 17.
14/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
3.000,00 euros.
14/03/08. Sol·licitar una subvenció per a dur a terme el projecte de
reurbanització del c. de Cristóbal Colón a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació.
14/03/08. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 4.251,57
euros corresponents a la subvenció concedida per la Diputació
provincial per a les activitats esportives 2007.
14/03/08. Atorgar llicència urbanística al Polígon 2, parcel·la 121.
14/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
141.677,32 euros.
14/03/08. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 2.264,24
euros, corresponent a la subvenció concedida per la Diputació
Provincial de Castelló per a la prestació del servei de neteja i eliminació d’algues i llepó, durant l’any 2007.
14/03/08. Atorgar a la mercantil Beninave, SL llicència urbanística
en el Polígon Industrial Sector 8 A el Collet, parcel·la 102-A.
14/03/08. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 5.867,00
euros, corresponent a la subvenció concedida per l’Agència Valenciana de l’Energia per al Programa d’Energies Renovables.
14/03/08. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import
total de 69.000,00 euros, corresponent a la subvenció concedida per la Diputació de Castelló per a les obres incloses en el Pla
Provincial de Cooperació a les obres i serveis municipals de l’any
2008.
14/03/08. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import
total de 20.000,00 euros per al desenvolupament dels programes
Entre-dones (10.000,00 euros) i Aproximant-los II (10.000,00 euros), durant l’any 2008.
14/03/08. Autoritzar a la Falla el Grill a realitzar cordaes.
14/03/08. Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat de
bar cafeteria al c. de València, 19.
17/03/08. Imposar una multa, amb caràcter coercitiu, per import
de 1.000 euros, per l’incompliment del Decret mitjançant el qual
s’ordenava la immediata suspensió de les obres que es realitzen a
la partida del Riu, polígon 92, parcel·la 156.
17/03/08. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a la partida del Riu, polígon 92, parcel·la 156.
17/03/08. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen sense llicència a la partida del Bovalar, polígon 14, parcel·la
472.
17/03/08. Requerir perquè se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la realització de les obres a l’av. del Mediterrani, 16.
17/03/08. Requerir perquè se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la realització de les obres realitzades a l’av. del Mediterrani, 14.
17/03/08 . Concedir audiència a la persona propietària de la finca
situada al c. de Cessar Cataldo, núm. 26.
18/03/08. Declarar la caducitat de la sol·licitud de parada del Mercat del Dimecres, zona Dr. Fléming/ av. València.
18/03/08. Requerir a una mercantil que al·legue el que estime pertinent, amb l’advertiment que podrà decretar-se el tancament o
clausura de l’activitat i instal·lacions que desenvolupa sense caldre cap tràmit més.
18/03/08. Requerir que es regularitze la situació de l’activitat de
recuperació i emmagatzematge de ferralla que realitza a la partida
Vila Perdig, polígon 16, parcel·les 274 i 172.
18/03/08. Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·
legalment a la partida de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 468.
18/03/08. Requerir que se sol·licite autorització municipal per a la
realització de l’obra situada a la partida del Collet, de referència
cadastral 9481204.
18/03/08. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a la partida del Riu, polígon 8, parcel·la 83.
18/03/08 . Requerir que sol·licite l’oportuna autorització municipal
per a la realització de l’obra al c. d’Hernán Cortés, 29.
25/03/08. Traslladar al Ministeri de Foment el rebuig al projecte
de la construcció de la variant de la N-340 al seu pas pel terme
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municipal de Benicarló, pel dany irreparable que produeix en les
finques agrícoles, i en conseqüència paralitzar aquest projecte.
25/03/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada pels danys patits en un vehicle donada la inexistència
de nexe causal entre el dany causat i el funcionament dels serveis
públics.
25/03/08. Autoritzar a la Unió Musical Covarxina la utilització de
l’Auditori Municipal.
25/03/08. Incoar l’expedient sancionador per realitzar obres a la
partida del Convent, polígon 20, parcel·la 105 (porció 3).
25/03/08. Ordenar que es procedisca a prendre les mesures oportunes per garantir la seguretat i estabilitat de l’habitatge del c. de
Sant Telm, 10.
26/03/08. Ordenar a Bonananz SL que adopte com a mesura cautelar el tancament de tots els buits de la planta baixa de l’immoble
del c. de Cabanes, 42.
26/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 553,51 euros.
26/03/08. Sol·licitar una subvenció a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per a dur a terme els activitats genèriques de la
xarxa AFIC a través de l’oficina AFIC de Benicarló.
26/03/08. Contractar amb ARCO-Arquitectura de Comunicació,
SA la concepció i el disseny d’una exposició permanent entorn al
món agrari de Benicarló.
26/03/08. Modificar el contracte de treball subscrit amb una treballadora.
26/03/08. Retornar l’import de 2.518,00 euros de la subvenció concedida per la Direcció General de Família, Menor i Adopcions de la
Conselleria de Benestar Social, en concepte de gestió de prestacions econòmiques individualitzades d’acolliment familiar (simple o
permanent) en família extensa o afí, per a l’any 2007.
26/03/08 . Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels lesions patides el passat 26 de setembre.
26/03/08. Convocar la Comissió Informativa de Benestar Social
per al dia 31 de març de 2008.
26/03/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a
l’habitatge situat al c. d’Alcalà de Xivert, 106.
26/03/08. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per l’equipament informàtic de l’oficina AFIC de
Benicarló.
26/03/08. Atorgar a la mercantil Marketing y Distribución Habitania, SL llicència urbanística al c. de Joan Carles I, 25.
26/03/08. Denegar llicència urbanística a la partida de Sanadorlí,
192.
26/03/08. Admetre a tràmit la llicència ambiental de sucursal bancària a la plaça del Mercat, 1.
27/03/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a
l’habitatge del c. de Manuel Alvar, 3.
27/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
441.659,86 euros.
27/03/08. Convocar Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni per a l’1 d’abril.
27/03/08. Diferir la presa de possessió de l’interventor del Ajuntament de Benicarló fins a un màxim de tres mesos.
27/03/08. Aprovar el Padró Fiscal de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, corresponent a l’exercici 2008, per import total
de 1.566.872,29 euros.
27/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
70.000,00 euros.
27/03/08. Aprovar la devolució de l’aval dipositat en concepte de
garantia definitiva per la mercantil Instalaciones y Montages Eléctricos y Saneamiento, SA.
27/03/08. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 18/2008, corresponent
a les liquidacions núm. 33 i 34, practicades per sancions, pels seus
respectius import i un total de 2.000,00 euros.
27/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
30.000,00 euros.
27/03/08. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el concurs per
a l’adjudicació de les llicències d’explotació de serveis de temporada en les platges de Benicarló durant la temporada estival de

www.ajuntamentdebenicarlo.org
Maig de 2008

l’any 2008.
27/03/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per import de 4.259,06 euros, amb la finalitat de procedir al
reintegrament de la subvenció concedida a l’Ajuntament relativa
a ciutats singulars.
27/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de
190.038,21 euros.
27/03/08. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de
sucursal bancària a l’av. de les Corts Valencianes, 23.
27/03/08. Declarar la baixa de llicència municipal d’obertura de
despatx d’advocats al c. de Joan Carles I, 7.
27/03/08. Rectificar el Decret de 5.12.07 (error de fet).
27/03/08. Concedir una llicència ambiental per a l’activitat de pàrquing a l’av. dels Corts Valencianes, 19.
27/03/08. Requerir a una mercantil que procedisca al tancament
de l’activitat de compravenda de vehicles que s’exerceix a la CN340, pk 1047,6 ja que no compta amb la preceptiva llicència ambiental.
27/03/08. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la realització de l’obra situada en la partida del Puig,
polígon 3, parcel·la 155.
27/03/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realitzar obres a la partida Collet, polígon 21, parcel·la 51.
28/03/08. Sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació la concessió d’una ajuda econòmica per a l’execució de l’obra
de condicionament del camí dels Frares.
28/03/08. Aprovar la certificació núm. 2 dels obres de reurbanització del c. del Crist de la Mar III Fase per 113.555,81 euros IVA inclòs,
a favor del contractista ECISA.
28/03/08. Contractar amb EJR System’s SL el servei de la infraestructura tècnica per a la realització del programa de Ràdio Platja
en directe els dies 19-26/07/08 i 02/08/08 a la platja del Morrongo
per import de 4802,40 euros (IVA inclòs).
28/03/08. Contractar amb ACTA 2 el servei d’ assistència i representació de l’Ajuntament en les juntes de propietaris, anàlisi o estudi previ dels assumptes que afecten l’Ajuntament.
28/03/08. Aprovar la baixa del rebut núm. 924 i referència 38288
de 2007 de l’Impost de vehicles de tracció mecànica del camió
Ford Transit 7412CRH per import principal de 147,23 euros.
28/03/08. Contractar les Escoles Matineres del col·legi Marques
de Benicarló.
28/03/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada pels danys patits en un vehicle.
28/03/08. Contractar activitats amb l’Associació Musical Ciutat de
Benicarló per a l’any 2008.
28/03/08. Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de
bar cafeteria a l’av. de Iecla, 28.
28/03/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’oficina de
servei de missatgeria al c. de Cristóbal Colon, 23.
28/03/08. Atorgar la llicència de segregació sol·licitada en data 11
de maig de 2007.
28/03/08. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la realització de l’obra situada en la partida del Puig,
polígon 3, parcel·la 52.
31/03/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 182,96
euros.
31/03/08 . Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada i arxivar l’expedient RP – 20/2007
de Patrimoni.
31/03/08 Donar de baixa la següent llicència municipal d’activitat
d’oficina promotora i constructora al c. del Doctor Ferrer, 11.
31/03/08. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de bar
cafeteria al c. de València, 19.
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La Biblioteca commemora
el 800 aniversari del
naixement de Jaume I
amb una exposició

L

a Biblioteca Municipal ha organitzat una exposició al voltant de la
figura del rei Jaume I el Conqueridor, amb motiu de la celebració del 800
aniversari del naixement del monarca.
L’exposició mostra una extensa biografia del rei aragonés i importants obres
en les quals se li fa referència, com ara
el Llibre del Repartiment o el Llibre del
Consolat de Mar. A més, l’exposició
s’acompanya d’una col·lecció de fascicles que han anat apareixent de manera conjunta amb la revista El Temps on
es plasmen les diferents rutes que va
anar seguint Jaume I al llarg de tota la
Corona d’ Aragó.
Aquesta exposició es podrà visitar a les
instal·lacions de la Biblioteca Municipal (pl. del Vi de Carlón, s/n) fins a la
darrera setmana de juny.

L’exposició sobre Jaume I es podrà visitar durant els mesos de maig i juny

La Biblioteca ha adquirit tot un seguit de novetats editorials, que ja estan a disposició dels
usuaris i usuàries. Les més destacades són:
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• Mil cretins. Quim Monzó. Ed. Quaderns Crema
• Només socis. Ferran Torrent. Ed. Columna
• Atrapada al mirall. Gemma Lienas. Ed. Empuries
• Habíamos ganado la guerra. Esther Tusquets.
Ed. Bruguera
• Cometas en el cielo. Khaled Hosseini. Ed. Salamandra
• Carta a mi mujer. Francisco Umbral. Ed. Planeta
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Humor, teatre clàssic i
teatre juvenil a l’Auditori

Tres grups de teatre juvenils
participaran en la I Mostra de
Teatre Jove

rirà del clàssic Tío Vania.
D’altra banda, la Regidoria de
Cultura ha organitzat, amb la
col·laboració de l’Escola de Teatre l’Escenari, la I Mostra de Teatre Jove, en la qual participaran
els grups de teatre formats per
joves de l’Escola Municipal de
Teatre d’Aldaia, del grup de teatre grec de l’IES Vicenta Ferrer
Escrivá de València i del grup La
Escalera de Benicarló.
Aquesta Mostra de Teatre Jove
naix amb l’objectiu de crear un
espai de debat al voltant del teatre com a eina educativa, alhora

que pretén fomentar la convivència i l’intercanvi d’experiències entre les escoles i els centres convidats, aprofitant tots
els recursos, tant turístics com
culturals que la nostra ciutat pot
oferir. La Mostra s’inaugurarà el
dijous 8 de maig, a les 22.00 h
amb l’obra Maniàtics de la companyia professional Maduixa
Creacions.
Per a més informació sobre la
programació teatral, podeu consultar l’agenda de l’última pàgina o visitar la secció Benicarló, a
tota hora del web www.ajuntamentdebenicarlo.org.

D

urant aquest mes de
maig, l’humor més agosarat dels arxiconeguts
Faemino y Cansado compartirà
l’escenari de l’Auditori amb l’obra
mestra Tío Vania, del dramaturg
rus Antón Chejov. Així doncs, el
públic podrà assistir el dissabte
17 de maig a l’espectacle Faemino y Cansado Son dos (venda anticipada d’entrades, a partir del
5 de maig a l’Àrea de Cultura) i,
el dissabte 31, a la representació
que Teatro de la Resistencia ofe-

Faemino y Cansado actuaran el 17 de maig a l’Auditori Municipal)

Muda’t que anem al teatre!

L

es regidories de Comerç i
Cultura han posat en marxa
una campanya comercial,
amb el lema “Muda’t que anem
al teatre”, per premiar els clients
de les botigues amb entrades
per als espectacles teatrals que
tindran lloc a Benicarló durant
els mesos de maig i juny.

Aquesta campanya, que compta
amb la col·laboració de la Unió
de Comerços de Benicarló i l’Associació de Venedors del Mercat,
consistirà en el sorteig d’entrades entre els clients que, entre
el 28 d’abril i el 13 de maig, dipositen a l’urna del Mercat Central
els tiquets que regalaran els més
de 100 comerços participants.

En total, es realitzaran 10 sortejos de 160 entrades per a dos
persones, perquè els clients del
comerç de la ciutat puguen gaudir gratuïtament de l’espectacle
de Faemino y Cansado o de les
obres que les companyies Teatro
de la Resistencia, Gerardo Esteve i Cuarta Pared representaran
a l’Auditori de Benicarló.
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Maig, mes del
Centre Geriàtric

E

l Calendari Social de la Regidoria de Benestar Social
dedica el mes de maig al
Centre Geriàtric. Per això, el 15
de maig, es celebrarà una jornada de portes obertes, a la qual
estan invitats a assistir totes
aquelles persones interessades
a conèixer les instal·lacions i
compartir una estona amb les
persones que hi viuen i el personal que s’encarrega d’atendre’ls.
A més, durant aquest més, tindran lloc les Jornades Intergeneracionals, en les quals el Centre
comptarà amb la col·laboració
dels instituts del municipi per
afavorir l’intercanvi entre els
joves i els més grans, creant un
espai de convivència, mitjançant
diverses activitats d’oci.
El Centre Geriàtric és un dels recursos més coneguts i emblemàtics del municipi, ubicat al mateix casc urbà (c. de Peníscola,
19) per tal d’afavorir la integració social del seus residents. La
titularitat i gestió del Centre
és de l’Organisme Autònom de
Centres Socials Especialitzats de
Benicarló, tot i que la Conselleria de Benestar Social disposa de
places concertades.
Actualment, el Centre Geriàtric
ofereix servei d’habitatge estable i comú a 64 persones majors,

El Centre Geriàtric celebra una jornada de portes obertes el dia 15 de maig

amb diferent grau d’autonomia.
Aquests residents viuen a habitacions individuals i dobles i
reben diferent tipus d’atenció,
depenent de si es valen per ells
mateixos o necessiten assistència total.
De fet, l’objectiu del Centre és
oferir allotjament estable juntament amb atenció social, oferint
a les persones que hi resideixen
suport per a la realització de les
activitats de la vida diària, atenció sanitària, rehabilitació de les

seues capacitats funcionals bàsiques i atenció geriàtrica integral.
Aquests objectius es treballen
amb serveis i activitats que s’ofereixen des de les diferents àrees
de treball del propi centre, com
ara l’Àrea Sociosanitària que
atén els residents a través de la
seua fisioterapeuta, infermeres
i auxiliars d’infermeria o l’Àrea
Psicosocial que, utilitzant tècniques en animació sociocultural,
organitza activitats lúdiques i
d’esbarjo.

Expedició del document d’identitat
Els dies 26 i 28 de maig, una unitat de la Policia Nacional s’instal·larà al Casal Municipal
(c. de Sant Francesc, 95) per expedir el carnet d’identitat.
Els carnets s’expediran seguint l’ordre dels números que es repartiran el 12 de maig,
a partir de les 8.00 h, al Registre General de l’Ajuntament (pg. de Ferreres Bretó, 10).
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“Una, dola, tela, catola.
Jocs i joguets d’antany”

Agenda Cultural
EXPOSICIONS

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
Exposició “Lavados” de Marisa Piñana.
(Fins al 4 de maig). Centre Cultural del Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza:
Regidoria de Cultura i Mucbe.
Exposició dels treballs d’educació plàstica i
visual dels tallers d’artesania i manualitats de
l’IES Ramón Cid. (Fins al 4 de maig). Centre
Cultural del Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: IES Ramón Cid.
Exposició “Una dola tela catola. Jocs i joguines d’antany”.
(Fins al 25 de maig). Centre Cultural del Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza:
Regidoria de Cultura i Mucbe.

MAIG 2008

FINS al dimarts 13

Muda’t, que anem al teatre. El comerç de Benicarló t’invita al teatre.
Fins el 1 de maig, els comerços participants
en aquesta campanya reparteixen tiquets
per als sortejos de 20 entrades al teatre,
per les obres dels còmics Faemino y Cansado i les companyies Teatro de la Resistencia, Gerardo Esteve i La Cuarta Pared.
Cal dipositar els tiquets al Mercat Central.
Els sortejos es realitzaran al Mercat Central els dies 2, 5, 6, 7, 8, 12, 1 i 14 de maig.
El repartiment de tiquets es farà al Mercat Central i a les botigues de tota la ciutat
identificades amb el cartell de la campanya, entre el 28 d’abril i el 1 de maig.
Organitzen:
Regidoria
de
Comerç
i
Mercats.
Regidoria
de
Cultura.
Col·laboren: Unió de Comerços de Benicarló i
Associació de Venedors del Mercat.

Diverses mostres de tebeos i contes de l’exposició

F

ins al 25 de maig, es podrà visitar al Museu de la
Ciutat de Benicarló – Centre Cultural Convent de Sant
Francesc Una, dola, tela, catola.
Jocs i joguets d’antany. Aquesta
exposició és obra de l’Associació
Cultural Expop-Up i de la pintora i col·leccionista Puri Sánchez,
que han pretés rescatar de l’oblid
els jocs de tota la vida mitjançant una mostra singular.
En Una, dola, tela, catola, es mos-

tra tot un repertori de jocs, entre
els quals n’hi ha que han arribat
als nostres dies, però també hi
ha d’altres que s’han perdut i
d’ells només queda el record.
Aquesta exposició tracta, doncs,
de recuperar-los i mostrar-los als
xiquets d’avui en dia.
Amb aquesta mostra per a tots
els públics, els visitants podran
entrar en un túnel del temps que
els transportarà a aquelles èpoques en què adults i xiquets no

tenien tant de temps lliure com
ara. Èpoques en què tampoc hi
havia entreteniments, com la
televisió o els videojocs, i els
escassos joguets escassos eren
fabricats pel propi xiquet amb
l’ajut de la seua imaginació i un
poc de paciència. Per a més informació sobre aquesta i altres
exposicions, podeu consultar
el nou apartat del Mucbe dins
del web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org.

Dimecres
11.00 h

12.00 h

10.30 h

?

Saps que...

1

III Carrera d’Autos Bojos: 11.00 h, Concentració a la pl. de la Constitució; 12.00 h, classificatòries; 17.00 h, carrera pels carrers de la
ciutat (sortida i arribada al c. del Pintor Sorolla). Organitza: Coordinadora de Penyes.
XXVIII Cicle de Concerts de Primavera.
Tradicional concert al Centre Geriàtric de
Benicarló a càrrec de la Banda Juvenil Ciutat
de Benicarló. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte

20.00 h

3

10.00 h
19.00 h

Dimarts
11.00 h

Dimecres
19.00 h

Dijous
22.00 h

4

Art al carrer (fins a les 14.00 h). Pl. de Sant
Bertomeu. Organitza: Associació Benicarló
Art i Regidoria de Turisme.
XXVIII Cicle de Concerts de Primavera. Concert de piano a càrrec
d’Enrique Serrano i Pablo Torres.
Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.

08.50 h
09.00 h
10.30 h
14.00 h
18.30 h

22.30 h

8

12.00 h
18.30 h

20.00 h
21.00 h
22.30 h

19.00 h

22.00h

9
Festa de Sant Gregori – Dia
d’Europa

Dijous

Lectura del manifest i Himne d’Europa. Hissada de la bandera.
Sortida de la romeria cap a l’ermita de Sant
Gregori des de l’església de Sant Bertomeu.
Missa al recinte de l’ermita. Organitza: Assoc.
Amics de Sant Gregori.
Paelles. Organitza: Assoc. Amics de Sant
Gregori. Col·labora: Ajuntament de Benicarló.
I Mostra de Teatre Jove. Representació de
l’obra ¡Viva la Pepa!, a càrrec del grup de
teatre La Escalera. Auditori. Entrada gratuïta.
Organitza: Regidoria de Cultura.
I Mostra de Teatre Jove. Representació de
l’obra Las Troyanas, a càrrec del grup de teatre grec Komos (IES Vicenta Ferrer Escrivá).
Auditori. Entrada gratuïta. Organitza: Regidoria de Cultura.

19.00 h

22.30 h

16

Concert de fi de curs a càrrec de la Coral
Sambori. Auditori. Organitza: CEIP Marqués
de Benicarló.

17

Campionat Municipal Escolar de Pilota Valenciana. IES Joan Coromines. Organitza: Club de
Pilota Arrea-li Bona.

22

Inauguració de l’Exposició d’Art Infantil
de totes les escoles de Benicarló. (Romandrà oberta els dies 2, 24 i 25 de 19.00 a 21.00
h). Cambra Agrària. Organitzen: Col·legis públics de Benicarló.
Inauguració de l’Exposició Itinerant de La
Salle (fins al 14 juny). Centre Cultural Convent de Sant Francesc - Mucbe. Organitza La
Salle i Mucbe.

22.00 h

23

Teatre de Primavera. Representació de
l’obra Intrigues i enganys al Palau de Serrans, a càrrec de l’Escola de Teatre Diabolus.
Auditori. Organitza: Assoc. Cultural Diabolus.

Dissabte

24

Teatre de Primavera. Representació de
l’obra Intrigues i enganys al Palau de Serrans, a càrrec de l’Escola de Teatre Diabolus.
Auditori. Organitza: Assoc. Cultural Diabolus.

Diumenge

25

Divendres

30

19.00 h

22.30 h

Teatre de Primavera. Representació de
l’obra Intrigues i enganys al Palau de Serrans, a càrrec de la Escola de Teatre Diabolus.
Auditori. Organitza: Assoc. Cultural Diabolus.

Els divendres del Setrill. Conferència sobre medi ambient, a càrrec de Fèlix Tena
Cornelles, periodista coordinador del programa Medi Ambient de Punt 2 de RTVV. Seu
de la Penya Setrill. Organitza: Penya Setrill.

Dissabte
19.00 h

22.30 h

15

Inauguració de l’exposició permanent
“Bona terra, bona collita”. Exposició sobre el món agrícola de Benicarló i la comarca del Baix Maestrat. Centre Cultural
Convent de Sant Francesc - Mucbe. Organitza: Ajuntament de Benicarló
Teatre de Primavera. Representació de
l’obra Noche terrible, a càrrec de Gabriel
Leonardo Baumgartner. Auditori. Idioma: castellà. Preu: 5€.

Campionat d’Adults de Pilota Valenciana. IES
Joan Coromines. Organitza: Club de Pilota Arrea-li Bona.
Concert de l’Orquestra del Conservatori de
Alcanyís i de l’Orquestra del Conservatori
Mestre Feliu de Benicarló. Col·legi Ntra. Sra.
de la Consolació. Organitza: Conservatori Municipal Mestre Feliu.
Teatre de Primavera. Representació de l’obra
Son dos, a càrrec de Faemino y Cansado. Auditori. Idioma: castellà. Preu: 15€. Venda anticipada d’entrades a la Regidoria de Cultura a
partir del dia 5 de maig. Organitza: Regidoria
de Cultura.

Divendres

11

I Mostra de Teatre Jove. Representació de
l’obra ¡Viva la Pepa!, a càrrec del grup de teatre La Escalera. Auditori. Entrada gratuïta.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte
10.00 h

19.00 h

10

I Mostra de Teatre Jove. Taula redona “El
teatre com a eina d’educació”. MUCBE. Organitza: Regidoria de Cultura.
I Mostra de Teatre Jove. Representació de
l’obra Medea, a càrrec del grup de teatre grec
Komos (IES Vicenta Ferrer Escrivá). Auditori.
Entrada gratuïta. Organitza: Regidoria de Cultura.
Cant a les Comarques. Col·legi Ntra. Sra.
de la Consolació. Organitza: Coral Polifònica
Benicarlanda.
Elecció de la Reina de les Festes Patronals
2008. Parador de Turisme. Organitza. Comissió de Festes.
I Mostra de Teatre Jove. Representació de
l’obra Matx d’improvisació, a càrrec del grup
de teatre de l’Escola Municipal de Teatre
d’Aldaia. Auditori. Entrada gratuïta. Organitza: Regidoria de Cultura.

Divendres
20.00 h

19.00 h

22.30 h

Diumenge

Dijous

17.00 h

I Mostra de Teatre Jove. Del 8 a l’11 de
maig
Inauguració de la I Mostra de Teatre Jove amb
l’obra Maniàtics, a càrrec de la Companyia
Maduixa Creacions. Auditori. Entrada gratuïta. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte

6

Demostració de presentació de plats i decoració de taula, a càrrec de l’Escola d’Hostaleria de l’IES Joan Coromines. En acabar,
degustació de productes. Mercat Central.
Organitza: Regidoria de Comerç i Mercat

7

Inauguració de l’exposició i lliurament 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: Regidoria de Cultura.

Divendres

19.00 h

Festa del carrer de la Mare de Déu de
Montserrat (tarda i nit). C. de la Mare de Déu
de Montserrat. Organitzen: Veïns del carrer.
IX Trofeu de Natació Ciutat de Benicarló.
Piscina Municipal (sessions de matí i tarda).
Organitza: Club de Natació Benicarló.
XXVIII Cicle de Concerts de Primavera. I
Trobada Internacional de Cors. Auditori.
Organitza: Cor da Capo.

Diumenge

El programari informàtic Pràctic de la Conselleria
d’Educació pot ajudar-te a preparar les proves de la
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià,
ja que ofereix una sèrie d’activitats autocorrectives
elaborades a partir de les proves dels diferents nivells de la Junta. Pots descarregar-te el Pràctic des
del web http://www.edu.gva.es/polin/val/jqcv/.
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XXVIII Cicle de Concerts de Primavera. I
Trobada de Grups de Percussió a Benicarló, on
participaran Perkus- Bló de l’Associació Musical Ciutat de Benicarló i Grup de Percussió de
l’Escola de Música de Vinaròs. Local de la Banda (C. de Cabanes, 16). Organitza: Associació
Musical Ciutat de Benicarló.
Teatre de Primavera. Representació de
l’obra Tio Vania, a càrrec de la Companyia
Teatro de la Resistencia. Auditori. Idioma: castellà. Preu: 5€. Organitza: Regidoria de Cultura
i Diputació de Castelló.

JUNY 2008
Dijous

5

Inauguració de l’Exposició de Final de
Curs de la Universitat Popular (fins al 15
de juny). Centre Cultural Convent de Sant
Francesc - Mucbe. Organitza: Universitat Popular (UP) i Mucbe.

Divendres
19.00 h

22.30 h

6

Inauguració de l’exposició fotogràfica “Mauthausen. Crònica gràfica”. Organitzen: Museu
d’Història de Catalunya i Mucbe
Teatre de Primavera. Representació de
l’obra Tiempo, luego insisto, a càrrec de la
Companyia Gerardo Esteve. Auditori. Idioma:
castellà. Preu: 5€. Organitza: Regidoria de Cultura.

www.ajuntamentdebenicarlo.org
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