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Benicarló celebra el Nou d’Octubre
Teatre, concerts i diversos actes institucionals,
programats per commemorar el dia dels valencians
BENICARLÓ COMPTARÀ AMB UN NOU CENTRE DE DIA • LA REGIDORIA DE COMERÇ
CREA ELS PREMIS AL COMERÇ • EL PINTOR FERNANDO PEIRÓ IMPARTIRÀ UN CURS
AL MUCBE • EL CLUB DE LECTURA PER A ADULTS TORNA A REUNIR-SE • OBERTS ELS
TERMINIS PER MATRICULAR-SE ALS CURSOS DE LA UNIVERSITAT POPULAR I DE LA
CAMPANYA ESPORTIVA D’HIVERN • LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL ORGANITZA
LA MOSTRA D’ENTITATS SOCIALS DINS DEL MES DEDICAT AL VOLUNTARIAT

2

www.ajuntamentdebenicarlo.org
Octubre de 2008

www.ajuntamentdebenicarlo.org
Octubre de 2008

Telèfons d’interés
Serveis municipals
Ajuntament de Benicarló ........96 70 00

Repsol butà
(contestador automàtic)........... 96 71 87

Biblioteca Municipal.................. 96 7 660

SOREA (Servei

Brigada Municipal .......................96 70 33

d’Aigües Potables) .......................96 71 660

Cambra Agrària.............................96 70 97

SOREA (Avaries)...........................902 20 370

Casal Municipal (Bar)..................96 73 716
Centre Geriàtric.............................96 71 867

Altres serveis

Centre Ocupacional IVADIS ...96 7 979

administratius

Centre Social “La Farola” ..........96 73 968

Contribucions Diputació

Club de la Tercera Edat ............. 96 71 30

de Castelló .....................................96 67 090

Jutjat de Pau ...................................96 70 16
Mercat Municipal ....................... 96 70 328
Oficina de Turisme ...................... 96 73 180
Pavelló Poliesportiu
Municipal.........................................96 7 202
Piscina Municipal ..........................96 67 11
Pistes Atletisme ............................96 61 888
Pistes Esportives
Passeig Marítim (Bar) ................667 906 80

Correus i Telègrafs......................96 70 998

Octubre

1
2
3
-

FARMÀCIA
Av. del Papa Luna, 18 . T. 96 60 980

CONSUELO GONZÁLEZ

C/ Hernán Cortés,  (Zona Auditori).
T. 96 62 277

ANA MARIA BADENES

C/ Pius XII, 23. T. 96 70 799

JORGE CID

C/ Sant Joan, 33. T. 96 70 78

6

MAYTE FEBRER

Fundació Servei Valencià

7

AMPARO CARCELLER

Tresoreria de la

8

PABLO SASTRE

Seguretat Social ...........................96 7 862

9

MARIA PILAR SAN FELIU

Centres de formació

Ràdio Benicarló

CFIP (Centre Formació i

(Emissora municipal).................96 60 6

Inserció Professional)................ 96 61 80

Residència-Alberg Juvenil .......96 70 00
SEAFI - Centre
del Voluntariat .............................. 96 70 33

Col·legi Francesc Català.............96 71 936

Centre Cultural Convent

10

C/ Jacinto Benavente, . T. 96 70 102
Av. de Iecla, 6. T. 96 71 13
Av. Catalunya, 31

Av. del Papa Luna, 18 . T. 96 60 980

CONSUELO GONZÁLEZ

C/ Hernán Cortés,  (Zona Auditori).
T. 96 62 277

MARIA BADENES
11-12 AC/NA
Pius XII, 23. T. 96 70 799

Centre de Formació

13

MAORES FEBRER

de Persones Adultes ..................96 60 289

1

MAYTE FEBRER

Col·legi La Salle............................96 70 066

1

AMPARO CARCELLER

de Sant Francesc ........................96 60 8

Col·legi Marqués
de Benicarló ....................................96 71 937

16

PABLO SASTRE

FCC-Oficina Atenció
al Ciutadà ......................................... 96 61 23

Col·legi Martínez Ródenas ........96 72 611

17

MARIA PILAR SAN FELIU

Emergències
Centre de Coordinació
d’Emergències ...................................................112
Policia Local....................................96 7 300
Guàrdia Civil ..................................96 6 010
...............................................................96 6 011
Bombers ..........................................96 60 222
................................................................................08
Centre de Salut. Urgències......96 7 0
Ambulàncies Creu

Col·legi Ntra. Sra. de
la Consolació ................................. 96 71 699

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 96 71 16

Av. Catalunya, 31

Av. del Papa Luna, 18 . T. 96 60 980

21

MAORES FEBRER

Institut d’Educació

22

MAYTE FEBRER

Secundària Joan Coromines.....96 72 3

23

AMPARO CARCELLER

2

PABLO SASTRE

UNED (Universitat Nacional
d’Educació a Distància)................96 70 00

Centre Provincial Coordinació

..............................................................96 7 922

C/ Major, 1. T. 96 71 897
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 96 71 16
C/ Jacinto Benavente, . T. 96 70 102
Av. de Iecla, 6. T. 96 71 13
Av. Catalunya, 31

ARIA PILAR SAN FELIU
2-26 M
Av. del Papa Luna, 18 . T. 96 60 980
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JORGE CID

28

FRANCISCO SANTOS

C/ Sant Joan, 33. T. 96 70 78

Associació Voluntaris de

Altres telèfons d’interès

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

Ermita de Sant Gregori .............96 73 06

29

MAORES FEBRER

Parador de Turisme

30

MAYTE FEBRER

31

AMPARO CARCELLER

Subministraments
i altres serveis

“Costa del Azahar” ..................... 96 70 100

FCC Serveis de neteja

Transports

i jardins .............................................96 7 010

RENFE (Despatx de bitllets)....96 60 212

Iberdrola...........................................96 7 268

RENFE (Informació) ...................96 20 202

Repsol butà..................................... 96 70 31

Taxis Benicarló .............................96 60 06

El Nou d’Octubre culminarà
amb l’actuació a l’Auditori d’una
de les figures més significatives
del panorama musical valencià,
Feliu Ventura. El cantautor de
Xàtiva presentarà a Benicarló
l’últim dels seus quatre treballs,
Alfabets de futur.

Actes per commemorar el Nou d’Octubre

Del 3 al 9 d’octubre

C/ Hernán Cortés,  (Zona Auditori).
T. 96 62 277

Conservatori de Música

Secundària Ramon Cid .............. 96 71 706

Les campanes al vol marcaran
l’inici del Dia de la Comunitat
Valenciana. La Diada estarà pre-

CONSUELO GONZÁLEZ
FRANCISCO SANTOS

Institut d’Educació

L

’Ajuntament de Benicarló
ha preparat un seguit d’actes per celebrar la festivitat del Nou d’Octubre. Els actes
començaran el divendres dia
3 d’octubre, a les 22.00 h, amb
l’actuació a l’Auditori Municipal,

Av. de Iecla, 6. T. 96 71 13

20

Mestre Feliu ...................................96 72 78

Feliu Ventura actuarà a
l’Auditori el 9 d’octubre

El dia 8, tindrà lloc el Correllengua, on els xiquets de totes les
escoles faran córrer pels carrers
de la ciutat la Flama, que simbolitza la llengua dels valencians. En arribar a la pl. de Sant
Bartomeu, es llegirà el Manifest
en defensa de la llengua. A continuació, el grup de teatre Gòrmic
interpretarà Jaume I, la història i
la llegenda, una lectura dramatitzada clara i entretinguda que
acostarà als xiquets la figura i
gestes del Rei Conqueridor.

sidida pels actes institucionals
que començaran, a les 10.30 h,
amb la cercavila de la Colla de
Gegants i Cabuts, de la Colla
de Dolçainers i Tabaleters i del
grup de Danses Renaixença, des
de l’Ajuntament fins a la pl. de la
Comunitat Valenciana. Des d’allí,
s’hi llançaran 9 carcasses i tindrà
lloc la hissada de la senyera i la
interpretació de l’himne.

C/ Jacinto Benavente, . T. 96 70 102

CEIP Número  ..............................96 72 182

Roja Benicarló ...............................96 222 222
Creu Roja ....................................... 96 2 300

18-19

de la cantautora Lola Bou.

MARIA PILAR SAN FELIU

ITV de Vinaròs ...............................96 01 320
d’Ocupació.......................................96 67 011

L’Ajuntament de Benicarló
celebra el Nou d’Octubre

Farmàcies
de guàrdia
DIES

C/ Major, 1. T. 96 71 897
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 96 71 16
C/ Jacinto Benavente, . T. 96 70 102
Av. de Iecla, 6. T. 96 71 13

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

EDITA: Ajuntament de Benicarló
MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ:  Colors, Coop. V.
DIPÒSIT LEGAL: CS-331-2006
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Divendres 3

22.00 h Concert de la cantautora Lola Bou. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura/
Diputació de Castelló. Entrada gratuïta.

Dimecres 8

10.00 h Arribada del Correllengua, a la pl. de
l’Ajuntament. A continuació, Gòrmic
presenta Jaume I, la història i la llegenda. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dijous 9: DIA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

09.00 h Campanes al vol. Organitza: Regidoria
de Cultura.
10.00 h Marxa popular ciclista pels carrers de
la ciutat. Sortida des de la pl. de la Comunitat Valenciana i arribada a la pl. de

la Constitució. Entre els participants,
se sortejaran regals relacionats amb la
bicicleta. Organitza: Regidoria de Cultura.
10.30 h Cercavila amb la Colla de Gegants i
Cabuts, la Colla de Dolçainers i Tabaleters i el Grup de Danses Renaixença.
Sortida des de l’Ajuntament fins a la pl.
de la Comunitat Valenciana. Organitza:
Regidoria de Cultura.
11.00 h Acte institucional: Llançament de 9
carcasses, soltada de coloms, hissada
de la senyera i interpretació de l’Himne.
20.00 h Concert a càrrec del cantautor valencià Feliu Ventura. Auditori. Organitza:
Oficina Municipal de Normalització
Lingüística. Entrada gratuïta.
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Benicarló comptarà
amb un Centre de Dia
per a persones grans

E

La Regidoria de Comerç
i Mercats convoca els
primers Premis al Comerç

L

l futur Centre de Dia de la
ciutat s’ubicarà en un edifici de titularitat municipal
situat en la cantonada del c. del
Nou d’Octubre, amb l’av. de València. Les obres s’han adjudicat
per un import de 118.279,66 euros, i tenen un termini d’execució de 65 dies des de la formalització del contracte.

a Regidoria de Comerç i
Mercats ha creat els Premis al Comerç, amb l’objectiu de promoure i potenciar la
qualitat de l’empresa comercial.
Amb aquests guardons, l’Ajuntament vol reconéixer la tasca
innovadora i dinamitzadora dels
establiments i empreses comercials de Benicarló.

El Centre de Dia es destinarà a
la permanència durant el dia de
persones de la tercera edat amb
minusvalideses físiques o psíquiques dependents. L’espai, que fa
207,75 m2, acollira 16 persones
assistides. Així doncs, les obres
preveuen l’habilitació d’una àrea
de serveis generals, un menjador habilitat per a dos torns, una
sala multifuncional d’activitats,
dos serveis adaptats, un bany

Els Premis al Comerç tindran caràcter honorífic, ja que consistiran en una distinció i un trofeu
que atorgarà l’Ajuntament de
Benicarló. Les bases dels Premis
estableixen quatre categories de
concurs: el Premi a la Trajectòria
Empresarial, el Premi a la Solidaritat Empresarial, el Premi a la
Qualitat Comercial i el Premi a la
Renovació i Imatge Comercial.

El local on s’ubicarà el Centre de Dia

geriàtric, una sala de cures i una
de rehabilitació.
Actualment, Serveis Socials atén
aquest tipus de persones a través del Servei d’Ajuda a Domicili. Per tant, el Centre de Dia de

X Concurs
de Fotografia
Ciutat de Benicarló

Benicarló suposarà una millora
qualitativa en l’atenció a persones dependents, ja que amb ell
s’amplia la cobertura assistencial municipal i aquest col·lectiu
podrà ser atés més hores al dia.

Participants: Tots els fotògrafs aficionats i
professionals que ho desitgen
Tema: Oficis i tradicions de Benicarló
Lloc de presentació de les obres:
Museu de la Ciutat de Benicarló
(Plaça de la Pau, núm.2 – 12580 Benicarló), indicant
“Per al X Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló”
Termini d’admissió de les obres:
Fins al 24 d’octubre de 2008
Per consultar les bases íntegres:
Secció “Mucbe” de www.ajuntamentdebenicarlo.org



Cada any, les empreses interes-

especialment representatives. A
continuació, un jurat qualificat
baremarà els mèrits presentats
d’acord amb la puntuació establerta en les bases de la convocatòria.

La regidora de Comerç i Mercats,
Maria Ortiz, presentant els
Premis

sades a optar-hi podran presentar les seues candidatures. A
més, les associacions locals de
comerciants degudament registrades podran presentar empreses candidates que consideren

Els Premis es lliuraran en el marc
de la Gala del Comerç, que tindrà lloc al novembre. Així doncs,
les empreses que vulguen presentar-hi les seues candidatures
poden fer-ho fins al 31 d’octubre al Registre de l’Ajuntament.
Per facilitar la presentació de
candidatures, el Departament
de Comerç ha preparat uns impresos que es poden emplenar
i imprimir des de la secció “Models d’impresos” de www.ajuntamentdebenicarlo.org, on també
són les bases de la convocatòria.

L’Oficina Municipal de
Normalització Lingüística
edita una auca de Jaume I

L

’Oficina Municipal de Normalització Lingüística (OMNL) repartirà, als centres educatius de
la ciutat, diversos exemplars d’una auca amb la
vida del rei Jaume I el Conqueridor. En aquestes auques, es narra, a través d’il·lustracions, els fets que
van marcar la vida del monarca des del seu naixement, el 2 de febrer de 1208, fins a la seua entrada en
la ciutat de València el 9 d’octubre de 1238.
L’edició, en la qual han participat divuit ajuntaments
valencians, vol commemorar els 800 anys del naixement de Jaume I. Per això, totes les persones interessades a obtindre un exemplar podran passar a recollir-lo per la seu de l’OMNL, a la pl. de l’Ajuntament.

L’auca commemorativa del 800 aniversari de Jaume I
narra les fites més importants en la vida del rei
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La ceramista Teresa
Gironès exposa al Mucbe

E

Fixar una idea, congelar una imatge,
materialitzar un somni en la lentitud i la
complexitat del procés ceràmic, aquest
és el repte que Teresa s’imposa davant
cadascuna de les seves creacions. L’artista es proposa desvetllar-nos el món
ocult dels seus éssers i fer-nos visible
els nostres vincles amb l’animalitat, la
inquietud i la recerca de l’amor.

PUNT 1r.-

Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
(Aprovat per unanimitat dels assistents)
PUNT 2n.- Dictamen a la proposta d’aprovació del projecte de reurbanització del c. de Francisco Pizarro
i de la sol·licitud de la seua inclusió en el Pla
provincial de cooperació a les obres i serveis de
competència municipal per a l’any 2009.
(Aprovat per unanimitat dels assistents)

Decrets del mes d’agost

Escultures de xiques, amb somriures estranys i mirades desil·lusionades,
formen part de l’univers particular de T. Gironès

El pintor Fernando Peiró
impartirà un curs teòric de
pintura al Mucbe

E
El pintor Fernado Peiró al seu
estudi

Informació
municipal
Ple extraordinari i urgent de 14 d’agost

l 2 d’octubre a les 19.00 h, s’inaugura l’obra de la ceramista catalana Teresa Gironès. Aquesta exposició, que romandrà oberta fins al 23
de novembre, mostra el que la mateixa
artista anomena els “altres”. Així doncs,
al Mucbe, podrem visitar les escultures
dels seus xiquets, joves, peixos, cavalls,
gossos, gats, etc. fets d’argila, personatges híbrids, àngels i grans caps de nines
que composen el seu univers personal,
a la vegada realista i fantasmagòric.
Una gran família bigarrada iniciada fa
més de trenta anys i que no para de
créixer, amb algunes mutacions genètiques arriscades.

l prestigiós pintor benicarlando, Fernado Peiró,
impartirà un curs de coneixement i sensibilització a la
pintura, durant tots els divendres del mes d’octubre, al Mucbe-Centre Cultural Convent de
Sant Francesc. En aquest curs,
els alumnes podran arribar a
conéixer els valors tradicionals
d’un quadre, la composició, el

cromatisme i la factura.
Així doncs, al llarg de les sessions, s’hi visionaran al voltant
de 200 làmines de les pintures
més rellevants de la història de
la pintura, des del paleolític fins
al segle XX. En definitiva, un privilegiat recorregut per l’univers
pictòric guiat per la saviesa i experiència d’un mestre d’excepció, Fernado Peiró.



01/08/08 Concedir llicència d’obertura de l’activitat del pàrquing de l’edifici situat al c. de Severo Ochoa.
01/08/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona,
pels seus respectius imports i un total de 10.609,60 euros.
01/08/08 Autoritzar la instal·lació d’una terrassa a la part.
de les Solades, de 17,64 m²., durant els mesos d’abril i maig,
i d’una terrassa de 12,81 m², durant els mesos de juny, juliol,
agost i setembre de 08; la instal·lació d’una terrassa de 15 m²
al c. de Ferreres Bretó des del 24 de juliol al 24 d’agost; la
instal·lació d’una terrassa de 12 m², al c. de la Companyia del
Port, durant el mes d’agost; la instal·lació d’una terrassa de
15 m², a la pl. dels Mestres del Temple, durant els mesos de
juny, juliol, agost i setembre.
01/08/08 No autoritzar la comissió de serveis sol·licitada
per un funcionari.
01/08/08 Arxivar l’expedient DB 9/08 del Departament de
Patrimoni.
01/08/08 Donar de baixa els rebuts de vehicles en el Padró
de l’Impost de vehicles de Tracció.
01/08/08 Convocar la sessió extraordinària i urgent núm.
11/08 de la Junta de Govern Local, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia 4 d’agost, als 13.30 hores.
01/08/08 Designar el Jurat del XXXIV Certamen de Pintura
Ciutat de Benicarló.
01/08/08 Autoritzar un gual a l’av. de la Llibertat; a la pl. de
Marcelino Domingo accés per l’av. de Iecla; al c. de Mariano
Miquel i Polo, cantonada amb el c. del Grau; al c. de Vinaròs;
al c. d’Alcalà de Xivert.
01/08/08 No autoritzar la comissió de serveis sol·licitada
per un funcionari.
01/08/08 Concedir la llicència per a la instal·lació d’una xurrería, en l’emplaçament situat a la porta principal del Mercat
al detall, durant alguns dies de juliol i d’agost.
01/08/08 Emetre el certificat de compatibilitat urbanística
del projecte presentat per a l’activitat de taller ,ecànic de reparació naval i construcció a desenvolupar en la nau situada
al camí de Sant Mateu.
02/08/08 Contractar el subministrament d’un circuit de
manteniment per import de 4.423,08 euros (IVA inclòs).
04/08/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona,
pels seus respectius imports i un total de 524,44 euros.
04/08/08 Contractar el servei de ensenyament nàutic per
import de 7.198,96 euros, IVA inclòs.
04/08/08 Aprovar l’anul·lació de la liquidació núm. 457/08

tipus 140 corresponent a quotes d’urbanització de Corts
Valencianes II, quota núm. 3, per import total de 248,62 euros.
04/08/08 Desistir de la sol·licitud d’activitat de venda al detall de llaminadures al c. del Doctor Ferrán.
04/08/08 Concedir la llicència de funcionament de l’activitat de bar restaurant desmuntable amb ubicació a la platja
de la Mar Xica.
04/08/08 Expedir el certificat habilitant per a l’activitat de
venda de recanvis per a l’automòbil al c. de Sant Francesc.
05/08/08 Concedir la llicència d’obertura de l’activitat del
pàrquing de l’edifici situat al c. de Severo Ochoa.
05/08/08 Renúncia al lloc d’auxiliar de biblioteca amb efectes del dia 6 d’agost de 08.
05/08/08 Convocar sessió ordinària comissió informativa
de Policia, Seguretat i P. Ciutadana per al dia 08 d’agost.
05/08/08 Concedir la llicencia d’obertura per a l’activitat de
pàrquing al c. del Doctor Coll.
05/08/08 Concedir llicencia d’obertura per a l’activitat de
bar cafeteria en el local amb emplaçament al c. de València.
05/08/08 Expedir el certificat de habilitant per a l’activitat
d’instal·lador de fontaneria, fred i calor al c. de Móssen Lajunta.
06/08/08 Autoritzar a la realització de la crema d’una foguera al Recinte de les Penyes el dia 21 d’agost.
06/08/08 Desestimar el recurs de reposició interposat per
un funcionari contra l’acord d’exclusió de participació en la
Mesa de Negociació.
06/08/08 Convocar la sessió extraordinària núm. 9/08 de la
Comissió Informativa de Benestar Social, perquè tinga lloc
en primera convocatòria el dia 11 d’agost de 08.
06/08/08 Atorgar llicència urbanística per a l’enderrocament de dos edificis existents al c. de la Mare de Déu del
Roser.
06/08/08 Modificar el decret del regidor delegat de l’Àrea
de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana, de data 30
de maig al punt 1, on diu “Traca y ramillete de fuegos artificiales. día: 16 /08/ 08... hora: 20 horas” ha de dir “traca y
ramillete de fuegos artificiales... día: 16 /08/ 08... hora : 21.15
horas” i on diu “traca... día: 24/08/08... hora: 23 horas”, ha de
dir “traca... dia: 24 /08/ 08... hora: 23.30 horas”.
06/08/08 Autoritzar a la realització de la traca amb caramels al pg. de Ferreres Bretó el 21 d’agost.
06/08/08 Concedir la present llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb emplaçament al c. del Comerç
núm. 43 i al c. del Crist de la Mar núm. 152.
06/08/08 Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria, els dies del 18 al 24 /08/ 08, a l’av. del Marquès de
Benicarló.
06/08/08 Donar d’alta al Padró municipal d’habitants les
persones que es relacionen a l’annex que s’uneix a aquesta
Resolució i que comprèn altes per naixement, canvi de residència i omissió fins al 31 de juliol de 08.
06/08/08 Requerir que se cesse en l’excés de l’ocupació
de la via pública que s’està produint a l’av. de les Corts Va-
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lencianes i liquidar la corresponent taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local,
per la diferència dels metres sol·licitats i abonats i els quals
realment ocupa.
06/08/08 Requerir que se cesse en l’ocupació de la via pública que s’està produint al c. d’Hernán Cortés i liquidar la
corresponent taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local en una superfície de 24 m2
de conformitat amb l’informe efectuat per la Policia local.
06/08/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental
per a l’activitat de centre d’educació infantil en la part. de
les Solades.
06/08/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental
per a l’activitat d’ampliació de restaurant a l’av. del Marquès
de Benicarló.
07/08/08 Convocar sessió ordinària núm. 1/08, de la Comissió Especial de Comptes, perquè tinga lloc, en primera convocatòria, el dia 11 d’agost, a les 14.00 hores.
07/08/08 Contractar l’adquisició de senyals verticals per import de 7.911,90 euros, IVA no inclòs.
07/08/08 Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de
bar cafeteria en el local amb emplaçament en la pl. del Mercat Vell.
08/08/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona,
pels seus respectius imports i un total de 293.590,13 euros.
08/08/08 Concedir l’ús de l’Auditori els dies 21, 22 i 23 de
desembre.
08/08/08 Requerir que es procedisca amb caràcter immediat a la retirada de la placa d’un gual il·legal col·locat en la
porta dels baixos de l’edifici situat al c. del Doctor Fléming.
08/08/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per l’import de 26.000,00 euros, amb la finalitat
de realitzar, per diverses entitats, les activitats culturals i
esportives en els properes Festes Patronals.
08/08/08 Rectificar el Decret de data 24 de juny de 08 que
ordena la neteja de la finca al c. de Clapissa.
08/08/08 Requerir que es procedisca amb caràcter immediat a la retirada de la placa de gual il·legal col·locada en la
porta dels baixos de l’edifici situat a l’av. de la Llibertat.
08/08/08 Autoritzar la celebració del Festival de Cervesa,
els dies 8 a 12 d’octubre de 08, entre les 10.00 i la 1.00 h en
el recinte propietat d’aquest Ajuntament del Mercat d’abastaments.
08/08/08 Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de comerç al detall de calçat amb emplaçament al
c. Major.
11/08/08 ordenar la despesa i pagament que es relaciona,
pels seus respectius imports i un total de 56.393,46 euros.
11/08/08 Aprovar la certificació núm. 11 de les obres d’execució d’un edifici administratiu i enderrocament de la nau
existent, situat al c. del Mestre Serrano amb el c. de Dr. Pera,
per import de 35.252,75 euros, IVA inclòs, a favor del contractista adjudicatari.
11/08/08 Convocar la sessió extraordinària núm. 11/08, perquè tinga lloc, en primera convocatòria, el dia 26 d’agost, als
13.30 hores al Saló de Reunions.
11/08/08 Anul·lar els drets reconeguts pels motius que s’indiquen en la proposta del Servei Provincial de Gestió Tributària i Recaptació, de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i de l’Impost sobre activitats econòmiques i
reconèixer drets dels impostos IBIU, IBIR i IAE de l’any 08.
11/08/08 Dictar la convocatòria extraordinària de Junta de
Govern Local per al proper 14 d’agost a les 13.30 hores.
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11/08/08 Aprovar la compensació de les autoliquidacions pel
concepte de taxa per utilització privativa o aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública
a favor de les empreses explotadores de serveis públics.
11/08/08 Reprendre les obres de construcció de 192 nínxols,
d’acord amb la solució constructiva descrita en l’informe de
l’arquitecte tècnic municipal del 05/08/08.
11/08/08 Dictar convocatòria extraordinària i urgent de Plenari per al proper 14 d’agost a les 13.30 hores.
11/08/08 Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de
pizzeria restaurant a l’av. del Marquès de Benicarló.
12/08/08 Concedir la present llicència municipal d’ocupació
per a l’immoble situat al c. de Sever Ochoa.
12/08/08 Concedir llicència d’entrada i sortida de vehicles a
través de les voreres al c. de l’Alqueria del Poaig; al c. d’Alcalà
de Xivert; al c . del Comerç.
12/08/08 Nomenar una funcionària interina per a ocupar
funcions d’auxiliar de biblioteca al Punt de Lectura instal·lat
a la platja del Morrongo.
12/08/08 Nomenar la defensa davant el Tribunal Superior
de Justícia de la Comunitat Valenciana Sala Contenciosa
– Administratiu Secció 1, en relació amb el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 1/000285/08.
12/08/08 Aprovar el Plec de càrrecs núm. 37/08, corresponent a les liquidacions núm. del 65 al 99, practicades per
concepte de Taxa per recollida d’escombraries, pels seus
respectius imports i un total de 2.469,31 euros.
12/08/08 Donar de baixa, la llicència de gual amb efecte del
dia 31 de desembre de 08 al c. d’Alcalà de Xivert.
12/08/08 Concedir la present llicència municipal d’ocupació
per a l’immoble situat al c. de Madrid.
12/08/08 Concedir la instal·lació d’una terrassa coberta
d’11,52 m² al c. d’Hernán Cortés, núm. 41, durant tot l’any
2008.
12/08/08 Concedir la present llicència municipal d’ocupació
per a l’immoble situat a la pl. de la Comunitat Valenciana.
12/08/08 Concedir la instal·lació d’una terrassa de 24 m² a
la pl. de la Comunitat Valenciana durant els mesos de juny,
juliol, agost i setembre.
12/08/08 Concedir la present llicència municipal d’ocupació
per a l’immoble situat al c. de les Escoles Cristianes.
12/08/08 Concedir la present llicència municipal d’ocupació
per a l’immoble situat al pg. de José Febrer Soriano.
12/08/08 Concedir la present llicència municipal d’ocupació
per a l’immoble situat a l’av. del Marquès de Benicarló.
12/08/08 Concedir la present llicència municipal d’ocupació
per a l’immoble situada al c. dels Sants Màrtirs.
12/08/08 Concedir la present llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb emplaçament al c. dels Mariners.
12/08/08 Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de bar
cafeteria en el local amb emplaçament al c. dels Alemanys.
13/08/08 Concedir la present llicència municipal d’ocupació
per a l’immoble situat a la part. del Collet.
13/08/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona,
pels seus respectius imports i un total de 1.854,41 euros.
13/08/08 Concedir l’ús de l’Auditori els dies 2 i 4 d’octubre.
13/08/08 Aprovar el Plec de càrrecs núm. 38/08, corresponent a les liquidacions núm. 16 i 17, practicades pel concepte
de multes urbanístiques, liquidació núm. 1 del IVTM, i liquidació núm. 3 per ocupació de la via pública, pels seus respectius imports i un total de 3.129,52 euros.
13/08/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona,

pels seus respectius imports i un total de 277.625,28 euros.
13/08/08 Concedir la present llicència municipal d’ocupació
per a l’immoble situat al c. del Grau.
14/08/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona,
pels seus respectius imports i un total de 60.000,00 euros.
14/08/08 Aprovar la modificació, amb efectes des de l’1 de
setembre de 2008, del contracte relatiu a la prestació del
servei de ludoteca.
14/08/08 Publicar la relació d’habitants als quals s’ha incoat
l’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda, al Padró
Municipal d’Habitants.
14/08/08 Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de
bar cafeteria en el local amb emplaçament al c. d’en Pérez
Pina.
14/08/08 Desistir l’activitat de venda de pa amb cafeteria al
c. del Graus.
14/08/08 Estimar el recurs de reposició contra la resolució
emesa mitjançant un Decret del tinent d’alcalde delegat de
l’Àrea d’Urbanisme, en data 28 de maig de 2008, pel qual es
declara la caducitat de l’expedient LA 55/2007.
14/08/08 Declarar que una mercantil ha obtingut la llicència
municipal per a l’exercici de l’activitat que exerceix des del
mes d’octubre de l’any 2004, al c. de Francisco Pizarro.
18/08/08 Declarar que s’ha obtingut la llicència municipal
d’obres (expedient HO 89/08 d’Urbanisme), per a les obres
de rehabilitació exterior d’una caseta traster a la part. de
Sanadorlí.
18/08/08 Concedir l’ampliació de la terrassa en 18 m² a la pl.
dels Mestres del Tremp, durant els dies del 14 d’agost al 14
de setembre de 08.
18/08/08 Estimar la sol·licitud i per això concedir-li certificat
de compatibilitat urbanística, per a l’activitat de bar restaurant en el local situat en l’Avinguda Juan Sebastián Elcano.
19/08/08 Rectificar el Decret de data 16 de juliol de 08.
19/08/08 Aprovar la devolució de l’aval dipositat en concepte de garantia definitiva, per import de 2.281,64 euros, per a
respondre dels obligacions derivades del contracte de data
28 de març de 2007, relatiu a l’execució dels obres de construcció de 144 nínxols al cementeri municipal de Benicarló.
19/08/08 Aprovar la convocatòria de subvencions per part
de l’Ajuntament de Benicarló a associacions esportives que
hagen realitzat activitats esportives en la campanya esportiva d’estiu.
19/08/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 157.912,90 euros, corresponents a l’ajuda econòmica
concedida per la Conselleria d’Educació, Direcció General
d’Ordenació i Centres Docents, destinada al manteniment
del Conservatori de Música Mestre Feliu.
19/08/08 Dictat el decret d’errada material en la convocatòria extraordinària i urgent de l’ordre del dia de la Junta de
Govern Local que va tindre lloc el passat 14 d’agost
19/08/08 Tenir per desistida una empresa, del procediment
administratiu per a l’obtenció de llicència municipal per a
la realització d’obres de construcció de dos edificis en pl.
dels Telers.
19/08/08 Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/114
LA per a obtenir la llicència d’activitat d’oficina
administrativa d’ús privat amb emplaçament a la pl. de Sant
Bartomeu.
19/08/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental
per a l’activitat de basar a l’av. del Papa Luna.
20/08/08 Ordenar la instal·lació d’un pas de vianants en
l’obra que s’està realitzant al c. de Mossén Lajunta.



20/08/08 Autoritzar la despesa per import de 2.099 euros
per a l’exercici 2008, a càrrec de la partida 323.227100 del
pressupost en vigor.
20/08/08 Autoritzar el canvi d’emplaçament de la llicència de gual al c. dels Llauradors perquè passe al c. de Sant
Francesc, i el canvi de mesura de la llicència de gual de 3 m
passe a 2 m.
20/08/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per
import de 3.127,01 euros, corresponents a l’ajuda concedida
per la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents de la
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, destinada a l’educació de persones adultes.
20/08/08 Rectificar el Decret de data 9 de juny de 08.
20/08/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 414,72 euros, corresponents a l’ajuda concedida per
la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, per a la millora d’instal·lacions informàtiques de la
Biblioteca municipal.
20/08/08 Retornar l’import de 760,44 euros no justificat
per l’Ajuntament, de la subvenció concedida per la Direcció
General de Família, Menor i Adopcions de la Conselleria de
Benestar Social, en concepte de Pla de Mesures d’Inserció
Social, de prestacions econòmiques reglades PMIS-PER, per
a l’any 2007.
20/08/08 Requerir a l’adjudicatària de la condició d’agent
urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per al desenvolupament de la unitat d’execució núm. 6 del PGOU que
acredite la constitució de la garantia definitiva, en la forma
i quantia que establides en les bases reguladores del programa, i d’acord amb la proposta de programa adjudicada
i present el Pla de Reforma Interior i el Projecte d’Urbanització d’aquesta unitat d’execució, amb la introducció de les
modificacions previstes en l’acord d’aprovació d’aquests instruments d’ordenació i gestió.
20/08/08 Concedir audiència a les persones afectades per
la memòria i el compte detallat de quotes d’urbanització
provisionals, del Programa d’Actuació Integrada per a l’execució del vial núm. 23 Los Ángeles de la part. de les Solades perquè puguen examinar el document al Departament
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, així com, formular les
sl·legacions i presentar els documents i justificacions que
consideren oportuns.
21/08/08 Autoritzar la devolució de l’aval d’import 4.187,31
euros dipositat en l’any 1991, per a garantir el cost de les
obres d’urbanització pendents d’executar al c. de Sant Magdalena.
21/08/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona,
pels seus respectius imports i un total de 8.802,07 euros.
21/08/08 Convocar sessió extraordinària núm. 16/08, de la
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, perquè tinga
lloc, en primera convocatòria, el dia 26 d’agost, a les 13.30
hores.
21/08/08 Nomenar els lletrats per a la defensa del interessos de l’Ajuntament davant diversos treballadors de l’OACSE per reclamació de quantitat.
21/08/08 Autoritzar el canvi de titularitat de l’activitat que
es desenvolupa de pizzeria restaurant, amb emplaçament al
c. del Crist de la Mar, en favor d’una altra mercantil.
22/08/08 Concedir llicència d’entrada i sortida de vehicles a
través de les voreres de 3 m, al c. del Crist de la Mar; de 6 m,
al c.del Doctor Coll; de 3 m, al c.del Doctor Fléming.
22/08/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per
import de 139.881,77 euros, corresponents a la subvenció
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concedida per la Direcció General d’Acció Social i Majors
de la Conselleria de Benestar Social, exercici 2008, per al
finançament dels Serveis Socials Generals.
22/08/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 1.136,04 euros, corresponent a la subvenció concedida per la Diputació Provincial per a la implementació de
l’Agenda 21 local.
25/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reemplaçament dels vidres existents sota les finestres i construcció d’una paret de rajoles en la façana de l’habitatge
situat al c. de Bilbao.
25/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de
canvi de finestrals i sortida a la terrassa de l’àtic en l’habitatge situat a l’av. de Castelló.
25/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma de construcció d’una caseta de comptador per a reg
a la part. del Puig.
25/08/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres d’ampliació de l’habitatge existent a la part. del Collet.
25/08/08 Atorgar llicència urbanística per a la construcció
d’una piscina, pavimentar la zona de platja de la piscina, emplenar la parcel·la fins a la rasant de l’av. Papa Lluna, enjardinar i construir el clos de parcel·la a la part. de les Solades.
25/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma de la façana de la planta baixa i del canvi de finestral
a l’habitatge situat al c. del Pubill.
25/08/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres
d’instal·lació d’un ascensor en un edifici multifamiliar, situat
a la pl. de l’Ajuntament de Benicarló.
26/08/08 Denegar llicència urbanística per als treballs de
reforma de la coberta de l’habitatge aïllat a la part. del Surrach.
26/08/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona,
pels seus respectius imports i un total de 430.115,69 euros.
26/08/08 Ordenar la productivitat assignada als treballadors al mes d’agost.
26/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs
d’instal·lació d’una tanca metàl·lica en la paret existent i
d’una porta metàl·lica d’accés, al camí de Sant Gregori.
26/08/08 Prorrogar la comissió de serveis d’un lloc de treball d’agent de Policia Local.
26/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs
d’instal·lació d’una tanca metàl·lica, al solar situat al c. de
Santa Magdalena.
26/08/08 Declarar una professora del Conservatori en situació d’excedència voluntària per un període d’un any, entre
el dia 1 de setembre de 2008 i el 31 d’agost de 2009.
26/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs
d’instal·lació d’una coberta en una bassa de reg de 40 m2, ja
existent en la finca, situada a la part. de Sanadorlí.
26/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma de la cuina, al c. del Pintor Sorolla.
26/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de sanejament d’esquerdes i pintat de la façana de l’edifici, del c.
de Tarragona.
26/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de
canvi de finestra al c. de Toledo.
26/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs
d’obertura d’una porta a l’av. del Papa Luna.
26/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de
substitució del paviment existent en el sòl del local de 70
m2 situat a l’av. de Iecla.
26/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de re-
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forma del magatzem situat a l’av. de Magallanes.
26/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de
canvi de portes de dos lavabos en l’habitatge situat en l’av.
del Marquès de Benicarló.
26/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de
reformar la cuina i el bany en l’habitatge situat al c. de Ferreres Bretó.
26/08/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs d’adequació del bany per a minusvàlids, en l’habitatge situat al c.
de Castelló.
26/0808 Atorgar llicència urbanística per als treballs de
canvi de sòl en l’habitatge situat al c. de la Pau.
27/08/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de fonamentació per a la construcció de la base de suport per a
dipòsits fixos aeris i el cubell de contenció, existents en la
part. del Povet.
27/08/08 Convocar la sessió extraordinària i urgent núm.
11/08 de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia 28
d’agost de 2008, a les 14.00 hores.
27/08/08 Contractar dos peons i un oficial d’obra.
27/08/08 Convocar la sessió ordinària núm. 10/08 de la Comissió Informativa de Benestar Social, perquè tinga lloc en
primera convocatòria el dia 1 de setembre de 08.
27/08/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de reforma d’un cubell de resines, a la par. del Povet.
27/08/08 Atorgar a llicència urbanística per a les obres
d’instal·lació d’un ascensor en un edifici multifamiliar, situat
a l’av. del Papa Lluna.
28/08/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres d’ampliació d’un edifici de 4 locals situat al c. de la Mare de Déu
del Pilar.
28/08/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona,
pels seus respectius imports i un total de 173.589,60 euros.
29/08/08 Denegar la llicència urbanística per a les obres de
reforma d’habitatge amb emplaçament a la part. de Sanadorlí.
29/08/08 Concedir permís per a l’organització d’una animació musical l’últim divendres d’agost i cada divendres de
setembre, a la pl. dels Mestres del Tremple.
29/08/08 Estimar la sol·licitud de devolució de 66.182,02 euros pel concepte d’impost de construccions, instal·lacions i
obres corresponent a la llicència urbanística per a construir
dos edificis al c. d’Hernàn Cortés cantonada amb el c. de
Sant Elm.
29/08/08 Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de
tramitació de la llicència sol·licitada en data 28 de març de
2007, per a la construcció d’un edifici d’un local comercial
i 9 habitatges, amb emplaçament al c. de la Mare de Déu
del Carme.
29/08/08 Concedir el canvi de titularitat de la llicència de
gual al c. del Doctor Coll.
29/08/08 Estimar la sol·licitud de devolució de 42,16 euros
pel concepte de taxa per administració de documents.
29/08/08 Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de
tramitació de la llicència sol·licitada en data 28 de març de
2007, per a la construcció d’un edifici de 19 habitatges, local
sense ús en planta baixa i dos plantes soterrani per a 34
aparcaments, amb emplaçament a l’av. de Catalunya.
29/08/08 Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de
tramitació de la llicència sol·licitada en data 28 de setembre
de 2006 per a la construcció d’un edifici de 10 habitatges,
amb emplaçament al c. de César Cataldo.

Cinc anys de Club
de Lectura per a Adults

P

er cinqué any consecutiu, la Biblioteca organitza
el Club de Lectura per a
Adults. Cinc anys de reunions
mensuals, on els aficionats a la
lectura han trobat un espai per
compartir la seua afició a les lletres. El funcionament del Club és
senzill: cada mes s’escull un llibre
que, posteriorment, es comenta
en grups. Aquestes reunions tenen lloc sempre un dimarts del
mes, una de matí a les 11.00 h i
una de vesprada a les 18.00 h, i
són el lloc idoni per intercanviar
i compartir punts de vista sobre
diverses obres literàries.
El primer Club d’aquest any serà
el 7 de octubre i l’obra escollida
és El Paraíso en la otra esquina, de
Mario Vargas Llosa. Així doncs,
les persones interessades a participar-hi, només han d’apuntars’hi en la Biblioteca Municipal
(pl. del Vi de Carlón, s/n).

El Club de Lectura es reunirà un dimarts al mes a la Biblioteca
(pl. del Vi de Carlón, s/n)

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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• Digo yo, Andreu Buenafuente - Ed. Planeta
• Tokio Blues, Hakuri Murakami – Ed. Tusquets
• El anillo, Danielle Steel – Ed. Debolsillo
• Zara y el libro de Bagdad, Fernando Marias – Ed. Gran
Angular
• Ligeramente seductor, Mary Balogh – Ed. Plaza&Janés
• Los escarabajos vuelan al atardecer, Maria Gripe – Ed.
Gran Angular
• Jaque al corazón, Johanna Lindsey – Ed. Vergara
• Tatiana y Alexander, Paullina Simons – Ed. Gran vía
• Los hombres que no amaban a las mujeres, Stieg Larsson – Ed. Destino
• El carreró dels miracles, Naguib Mahfuz – Ed. Bromera
• Instrucciones para salvar el mundo, Rosa Montero
– Ed. Alfaguara
• Seda, Alessandro Baricco – Ed. Anagrama
• El arte de envejecer, Sherwin B. Nuland – Ed. Taurus
• Suite Francesa, Irène Nèmirovsky – Ed. Salamandra
• El diamante de la reina, Mari Pau Domínguez – Ed. La
esfera de los libros
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La Universitat Popular
comença un nou curs

A

partir del 20 d’octubre,
comencen les classes de
la Universitat Popular.
Per al curs 2008-09, s’ofereixen
diversos cursos d’arts plàstiques
i manualitats, com ara dibuix i
pintura, restauració, modelatge i decoració ceràmica, tall i
confecció, fotografia, decoració amb flor seca, patchwork i
art del bonsai. Com a novetat
d’enguany, s’amplia un grup més
del curs de dibuix i pintura, un
dels cursos amb més afluència
de matrícula, que passa a tindre
quatre grups a la setmana.
També hi haurà els cursos de
llengües: francés turisticocomercial (nivells I i II), anglés
turisticocomercial (nivells II i
II), valencià (nivells elemental,
mitjà i superior), castellà per a
estrangers (nivells I i II), castellà
per a àrabs (nivells I i II) i castellà per a dones àrabs (nivells I i
II). En el camp de la realització
personal, s’oferten els cursos
d’entrenament de la memòria i
automaquillatge. D’altra banda,
atesa la bona acollida dels anys

13

La Regidoria d’Esports
presenta la Campanya
Esportiva d’Hivern

F

ins al 6 d’octubre, estarà
obert el període d’inscripció per a les activitats de la
Campanya Esportiva Municipal
d’Hivern 2008-2009. Aquesta
campanya es divideix en quatres
programes: les activitats fisicoesportives (activitats al Pavelló
Municipal), l’Esport Escolar, les
activitat aquàtiques i els esdeveniments esportius.

Alumnes de Valencià superior del curs passat. Valencià superior
i mitjà són dels cursos més demandats de la UP

anteriors, la Universitat Popular
ha organitzat dos tallers destinats a persones amb discapacitat psíquica, el de teatre i el de
musicoteràpia.
Els preu de la matrícula als cursos oscil·la entre els 21 i els 44
euros, depenent del nombre
d’hores d’aquestos. Tot i això,

s’aplica una bonificació d’un 25%
menys sobre el preus a les persones majors de 60 i menors de
27 anys. A més, l’Oficina Municipal de Normalització Lingüística ofereix els cursos gratuïts de
valencià per a no valencianoparlants (nivells I i II) i de valencià
per a pares i mares i la Creu Roja
el de castellà d’acollida.

CURSOS

El programa d’activitats esportives presenta algunes novetats
com és l’activitat de dansa del
ventre i l’educació física de base
per a xiquets en edats de 3, 4 i
5 anys. D’altra banda, continuen activitats ja tradicionals de
la Campanya, com la gimnàstica per a la tercera edat, el ioga,
el tai-txi o la gimnàstica per a
adults. A més, se segueix apostant també pels col·lectius especials, als quals se’ls oferta la
matrícula gratuïtament.
Les principals novetats, però,
són al programa d’Esport Escolar. Aquest programa és fruit de

El regidor d’Esports, Joaquin Pérez Ollo, i el tècnic d’Esports en la
presentació de la Campanya Esportiva d’Hivern

la coordinació de la Regidoria
d’Esports amb els centres escolars, les AMPA, i els clubs esportius. Així doncs, s’han programat
una sèrie d’activitats en horari
extraescolar, que els xiquets po-

dran practicar als mateixos centres o a les instal·lacions municipals. Aquestes activitats seran
gratuïtes i la matrícula es farà
directament a la seu de l’AMPA
de cada col·legi.

CURSOS

Podeu consultar l’oferta de cursos (continguts, horaris,
preus, etc.) a www.ajuntamentdebenicarlo.org
O a través dels fullets que ha editat la Universitat Popular
(pl. de l’Ajuntament, s/n – tel. 964 470 050)

Podeu consultar l’oferta de cursos (continguts, horaris,
preus, etc.) a www.ajuntamentdebenicarlo.org
O a través dels fullets que ha editat el Departament d’Esports
(pl. de l’Ajuntament, s/n – tel. 964 470 050)

PERÍODE I HORARI DE MATRICULACIÓ:
Del 7 al 16 d’octubre, de 9.00 a 11.00 h

PERÍODE I HORARI DE MATRICULACIÓ:
Del 29 de setembre al 6 d’octubre, de 9.00 a 11.00 h

LLOC DE MATRICULACIÓ:
Ajuntament de Benicarló. 1r pis. Àrea de Gestió Tributària.

LLOC DE MATRICULACIÓ:
Ajuntament de Benicarló. 1r pis. Àrea de Gestió Tributària.
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Octubre, mes
del voluntariat

Agenda Cultural
EXPOSICIONS

Exposició de pintura “Espais capturats”, de Pilar
Jovaní (fins a l’11 d’octubre). Lloc: Mucbe – Centre
Cultural Convent de Sant Francesc. Segona planta.
Organitza: Mucbe.

E

l voluntari o la voluntària és aquella persona
que, per pròpia elecció, dedica una part del
seu temps a l’acció solidària, altruista, sense
rebre cap remuneració. L’acció voluntària respon a
un interès col·lectiu com a mitjà per donar resposta a necessitats, problemes i interessos socials. No
és, però, una pràctica individual. De fet, l’objectiu
del voluntariat és millorar la realitat, transformar el
món i fer-ho eficaçment. Per això, lluny de la improvisació i la espontaneïtat, l’acció voluntària ha de
ser organitzada, sistemàtica, sinèrgica i necessita la
intervenció d’organitzacions, (associacions o fundacions), sense afany de lucre, des d’on actuar.
Benicarló compta amb un Centre del Voluntariat
des d’on es dóna suport a l’acció voluntària local,
bé donant suport a les entitats d’iniciativa social o
bé orientant aquelles persones que tenen interès a
fer-se voluntàries. A més, amb la finalitat de donar
a conèixer l’actuació de les diverses entitats de voluntariat social que desenvolupen la seua actuació
al nostre entorn, el Calendari Social dedica el mes
d’octubre al voluntariat, tenint com a acte central la
Mostra d’Entitats Socials prevista per al dissabte 2
d’octubre, a la plaça de la Constitució, entre les 11 del
matí i les 6 de la tarda.
En la Mostra d’Entitats Socials, el públic visitant hi
trobarà més de 1 entitats representades, que desenvolupen la seua tasca en àmbits temàtics tant
diversos com la prevenció de la salut i l’autoajuda,
la promoció social i econòmica de col·lectius desafavorits, la defensa dels drets humans, l’acollida, la

Exposició permanent “Bona terra, bona collita”, envers el món de l’agricultura a Benicarló i la comarca del Baix Maestrat de principis del segle XX. Lloc:
Mucbe - Centre Cultural Convent de Sant Francesc.
Planta baixa. Organitza: Ajuntament de Benicarló.
Patrocina: Ajuntament de Benicarló i IFF. Col·labora:
Ashland i Ruralcaixa.

Dijous 2
19.00 h

Inauguració de l’exposició de ceràmica “Ceràmiques 1998-2008”, de Teresa Gironés (fins al 26 de novembre). Mucbe. Primera planta. Organitza: Mucbe.

Actes al voltant de la Diada de la
Comunitat Valenciana
Del 3 al 9 d’0ctubre
Divendres
22.00 h

11.00 h

cooperació internacional, l’assistència en emergències i catàstrofes natural, etc. Homes i dones, joves
i gent gran, persones malaltes o amb discapacitats,
gent d’arreu del món... la mostra vol ser un espai lúdic, informatiu i de trobada i engrescar els visitants
a col·laborar o participar en alguna de les moltes i
variades accions de voluntariat local.

Dissabte
19.00 h

Dijous
19.00 h

22.30 h

19.00 h

Romeria a l’Ermita de la Mare de Déu de la Font de
la Salut de Traiguera. Sortida des de la pl. de Sant
Bartomeu. Organitza: Penya Setrill i Cofradía de Nuestra Señora del Rosario.
Art al carrer (fins a les 14 h). Pl. de Sant Bartomeu.
Organitza: Ass. Benicarló Art i Regidoria de Turisme.

10.00 h

11.00 h

C. de Sant Francesc, 9-baix
22.30 h

correu.voluntariat@ajuntamentdebenicarlo.org
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Arribada del Correllengua. Sortida des del Mucbe,
passant per la pl. de la Constitució i fins a la pl. de
l’Ajuntament. Lectura del Manifest en defensa de la
llengua.
Representació de l’obra Jaume I, la història i la
llegenda a càrrec de la companyia Gòrmic. Pl. de
l’Ajuntament. Organitza: Regidoria de Cultura.
Representació de l’obra Aquesta criatura, coproducció del Festival GREC i el Teatre Micalet. Auditori. Preu:  euros. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dijous 9:
DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
09.00 h

Campanes al vol. Pl. de Sant Bertomeu. Organitza:
Regidoria de Cultura.

Inauguració de l’exposició de pintura “Terres de
boira”, de Verònica Querol (fins al 9 de novembre).
Mucbe. Organitza: Mucbe.

11.00 h
22.30 h

18

Elecció del cartell anunciador de les Festes Falleres de l’any 2009 i lliurament de premis. Auditori.
Organitza: Junta Local Fallera.

25

Aplec d’Entitats Socials (fins a les 19.00 h). Pl. de la
Constitució. Organitza:Regidoria de Benestar Social.
Cicle de Teatre Fet Ací. Representació de l’obra
Convocatòria càsting, a càrrec de la companyia
Veuadins Teatre. Auditori. Organitza: Diputació de
Castelló.

Diumenge
18.30 h

Dijous
19.00 h

19.30 h

26

Desfilada d’indumentària tradicional valenciana.
Auditori. Organitza: Falla Paperina.

30

Inauguració de l’exposició de pintura i escultura
en bronze “XXV Anys de la Penya Taurina Hermanos
Soro”, de José Manuel García Cerveró, Jere (fins al 9
de novembre). Mucbe. Organitza: Centro Taurino Sol
y Sombra i Mucbe.
Conferència: XXV Anys de la Penya Taurina Hermanos Soro, a càrrec de José Luís Benlloch, director de
la programació taurina de Canal 9 TV. Sala de conferències del Mucbe. Organitza: Cetro Taurino Sol y
Sombra

Divendres
20.30 h

17

Representació de l’obra A saco!, a càrrec de la companyia Ju-Ja. Auditori. Preu:10€. Organitza: Penya els
Amics.

Dissabte

Diumenge 5
07.00 h

16

Dissabte

4

XX Aniversari de la Casa d’Andalusia de
Benicarló. Passacarrer des de la seu de la Casa d’Andalusia (c. de Vinaròs) fins a l’Auditori. A continuació celebració de l’Aniversari a l’Auditori. Organitza:
Casa de Andalucía

Marxa popular ciclista pels carrers de la ciutat.
Sortida des de la pl. de la Comunitat Valenciana i
arribada a la pl. de la Constitució. Entre els participants, se sortejaran regals relacionats amb la bicicleta. Organitza: Regidoria de Cultura.
Cercavila amb la Colla de Gegants i Cabuts, la Colla
de Dolçainers i Tabaleters i el Grup de Danses Renaixença. Sortida des de l’Ajuntament fins a la pl. de la
Comunitat Valenciana. Organitza: Regidoria de Cultura.
Acte institucional: Llançament de 9 carcasses, soltada de coloms, hissada de la senyera i interpretació
de l’Himne.
Concert a càrrec del cantautor valencià Feliu Ventura. Auditori. Organitza: Oficina Municipal de Normalització Lingüística. Entrada gratuïta.

Divendres

3

Concert a càrrec de la cantautora Lola Bou. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura/Diputació de
Castelló. Entrada gratuïta.

Dimecres

Benicarló - Tel 96 70 33

10.30 h

Octubre 2008

10.00 h

Centre del Voluntariat

10.00 h

20.00 h

El 25 d’octubre tindrà lloc la Mostra d’Entitats Socials a
la pl. de la Constitució

1

31

Els divendres del Setrill. Conferència: La pròstata
al segle XXI, a càrrec del doctor Josep Salvador. Presentació a càrrec de Jordi Cid, farmacèutic. Seu de la
Penya Setrill. Organitza: Penya Setrill.

www.ajuntamentdebenicarlo.org
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