BENICARLÓ

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
www.ajuntamentdebenicarlo.org • Època II • Núm. 25 • Novembre de 2008

Comencen les
obres dels carrers
d’Hernán Cortés,
Cristóbal Colón i
av. de Catalunya
La Conselleria d’Indústria,
Comerç i Innovació destinarà
més de 742.000 euros a la
reurbanització dels carrers
Les fortes pluges causen nombrosos danys en tot el terme • El Pavelló Esportiu,
més accessible • La Regidoria de Comerç organitza la I Setmana del Comerç •
El Mucbe es convertirà en una màquina del Temps amb l’exposició “El Museu
del Temps” • El millor teatre del RECLAM i de la Temporada de Teatre de Tardor
a l’Auditori • El calendari social dedica el mes de novembre a la infància.
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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

Novembre

1-2

FARMÀCIA
Pablo Sastre
Av. Catalunya, 31

Ana Maria Badenes

Centre Ocupacional IVADIS....964 474 979

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

Contribucions Diputació
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Jorge Cid

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

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

5

Francisco Santos
C/ Major, 1. T. 964 471 897

6

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

7

Mayte Febrer

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

Centre de Formació

SEAFI - Centre

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

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

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

Centre Cultural Convent

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

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

Col·legi Marqués

FCC-Oficina Atenció

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

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

8-9
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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

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

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

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

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

C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori).
T. 964 462 277
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Ana Maria Badenes
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

12

Jorge Cid

13

Francisco Santos
C/ Major, 1. T. 964 471 897

14

Maores Febrer

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

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

ayte Febrer
15-16 M
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

17
18

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

C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori).
T. 964 462 277

19

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

20

Jorge Cid

21

Francisco Santos
C/ Major, 1. T. 964 471 897

Conservatori de Música
Mestre Feliu....................................964 472 748

Obres als carrers
de Benicarló

Farmàcies
de guàrdia
DIES

A

primers de novembre, han
començat les obres dels
carrers d’Hernán Cortés
i de l’avinguda de Catalunya i,
durant la segona quinzena del
mes, les del c. de Cristóbal Colón.
D’una banda, amb les intervencions dels carrers del centre, l’Ajuntament ha volgut reurbanitzar els
vials d’unió entre el casc antic i el
port, per configurar un espai de
relació que ajude a potenciar el
sector comercial, d’acord amb el
que estableixen les directrius del
Pla d’Acció Comercial.
Concretament, el projecte
d’Hernán Cortés preveu renovar
els actuals paviments i donar
preferència a l’accés per a vianants. Per tant, s’hi modificarà
el tipus de paviment i s’eliminaran els elements que suposen
barreres arquitectòniques per
als ciutadans. En relació a les
infraestructures, està prevista la
millora de la xarxa de drenatge i
el soterrament d’algunes de les
línies d’energia elèctrica.

Les obres de reurbanització del c.
d’Hernán Cortés s’han adjudicat
per import de 762.312,56 euros i
tindran un termini d’execució de
deu setmanes i les del del c. de
Cristobal Colón per 389.219,98
euros i un termini d’execució de
dotze setmanes. Totes dos actuacions rebran 250.000 euros i
242.000 euros, respectivament,
de la subvenció concedida per la
Conselleria d’Indústria, Comerç
i Innovació. A més, la Diputació
Provincial hi aportarà les quantitats de 300.000 euros i 32.430
euros, respectivament, i el Ministeri d’Administracions Públiques 36.570 euros per a les obres
de Cristóbal Colón.
D’altra banda, amb el projecte
de l’av. de Catalunya es millorarà la imatge urbana de l’accés
nord de la ciutat, renovant l’enllumenat públic i el paviment i
millorant el sistema de tràfic, a
través de l’habilitació de zones
correctes d’aparcament. Aquestes obres s’han adjudicat per

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

Maores Febrer
22-23 C/
Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

24

Pablo Sastre

25

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

26

Av. Catalunya, 31

Consuelo González

C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori).
T. 964 462 277

27

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

28

Jorge Cid

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

Francisco Santos
29-30 C/
Major, 1. T. 964 471 897
Per a consultar la situació de les farmàcies podeu visitar la
guia de carrers del web municipal

Edita: Ajuntament de Benicarló
Maquetació i Impressió: 4 Colors, Coop. V.
Dipòsit Legal: CS-331-2006
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Hernán Cortés passarà a ser un carrer per a vianants

La consellera d’Indústria,
Comerç i Innovació, Belén Juste,
va visitar el passat mes d’octubre
els carrers objecte de les obres

import de 506.344,64 euros i el
seu termini d’execució serà de
vuit setmanes. La Conselleria de
Presidència de la Generalitat Valenciana subvencionarà la intervenció amb 520.000 euros i la
Conselleria d’Indústria, Comerç
i Innovació de la Generalitat Valenciana amb 250.000 euros.
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Les pluges del mes
d’octubre causen greus
danys materials
la Sotada, el Palmar i Sanadorlí i en la zona del camí
de la Basseta, on es recullen les aigües caigudes sobre la partida del Bobalar.
D’acord amb l’informe,
nombrosos camins han
quedat impracticables, a
causa de l’alçament o l’enfonsament dels paviments,
dels elements arrossegats
per l’aigua que ara són al
mig de les vies i de l’obstrucció de les cunetes. S’estima que per reparar les
vies rurals caldrà destinar
un milió i mig d’euros.
La ministra Elena Espinosa va visitar les zones afectades per les pluges

Els carrers de la ciutat també van veure’s afectats pel
fang i per l’enfonsament
d’alguns trams, l’alçament
de llambordes i l’obstrucció
d’embornals. La zona pitjor
parada, però, va ser el centre i el sud de la població,
concretament, els carrers
perpendiculars al mar. En
aquest cas, el pressupost
de reposició dels desperfectes ascendeix a més de
tres cents mil euros.

Els danys a propietats particulars han estat igualment elevats. Actualment,
l’estimació dels desperfectes està en mans del
Consorci de Compensació
Desperfectes ocasionats en el camí de la Basseta, un dels més afectats
d’Assegurances. A més, el
Departament d’Agricultura
es pluges esdevingudes els passats 18 i 19 d’ocha
habilitat
un
servei
d’atenció
perquè les persones
tubre, han provocat danys de molta consideraafectades
declaren
els
desperfectes
ocasionats en
ció en propietats particulars, camins i carrers
les seues propietats. Aquestes persones estan sent
de Benicarló. Pel que fa a camins, segons les valoconvocades per a diverses reunions que tindran lloc
racions efectuades pel Departament d’Urbanisme,
el 12 i 19 de novembre, on seran informades sobre
la majoria dels danys s’han localitzat en la zona del
les possibles ajudes de l’Administració de l’Estat.
barranc de la Sotada, al seu pas per les partides de

L
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Obres d’adaptació al
Pavelló Poliesportiu

A

finals del mes de novembre està previst que finalitzen les obres per adaptar
els accessos al Pavelló Poliesportiu per tal de fer-los accessibles a
persones amb mobilitat reduïda.
Mitjançant projecte, que compta
amb l’assessorament de l’asso-

ciació COCEMFE, s’ha construït
una rampa d’accés exterior amb
un pendent del 5% i un servei
adaptat per a discapacitats amb
accés des de l’entrada.
D’altra banda, s’hi ha instal·lat un
elevador vertical que permetrà a
les persones amb cadira de ro-

des accedir als diferents nivells
de l’edifici. L’elevador compleix
la normativa de seguretat vigent
i per a la seua instal·lació ha calgut modificar en part les escales
principals. El pressupost total de
les obres ascendeix a 58.576,81
euros.

La rampa d’accés permetrà a les persones amb cadires de rodes accedir a l’entrada del Pavelló

Foto denúncia
Conductor i conductora:
En els passos per a vianants
rebaixats no es poden
aparcar vehicles. Lluitem
entre tots contra les
barreres.
Aquest és un missatge de Cocemfe i la
Regidoria de Benestar Social
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La Regidoria de Comerç
i Mercats organitza una
setmana d’activitats per
dinamitzar el comerç local

D

el 14 al 21 de novembre,
ciutadans i empresaris
del comerç de Benicarló
podran participar en la primera
edició de la Setmana del Comerç
Local, que ha organitzat la Regidoria de Comerç i Mercats amb
la col·laboració de la Unió de
Comerços, la Pymec i l’Associació de Venedors del Mercat Municipal. Aquesta setmana festiva

naix amb la intenció de dinamitzar i potenciar el comerç a través
d’activitats culturals i lúdiques. A
més, durant la Setmana del Comerç, els clients del comerç local podran gaudir de descomptes a les botigues i participar en
la campanya “Muda’t que anem
al teatre”, que repartirà entre els
guanyadors més de 150 entrades
per assistir al teatre.

Concurs
del Cartell
Anunciador
de la
XVI Festa
de la
Carxofa

La Setmana del Comerç Local
acollirà també el lliurament dels
I Premis al Comerç, que reconeixeran la trajectòria, la solidaritat,
la qualitat comercial i la renovació i imatge de les empreses i
professionals del sector. El Premis s’entregaran en el transcurs
d’un sopar de gala que tindrà lloc
el divendres 21 de novembre, a
un restaurant de la ciutat.

Tema: Tema d’elecció lliure, tot i que
ha de figurar obligatòriament el lema
escrit en valencià “XVI Aniversari Festa de la Carxofa, Benicarló 2009” i estar-hi pressent la carxofa.
Modalitat i format: Cartell a color
de tècnica lliure. La superfície ha de
ser vertical i de 70 x 50 cm. Les obres
s’han de presentar muntades sobre
cartó ploma o un material semblant.
Termini i lloc per presentar obres:
Fins al 28 de novembre, a les 14.00 h,
al Registre General de l’Ajuntament.
Per consultar les bases íntegres:
Secció “Agricultura” de
www.ajuntamentdebenicarlo.org.
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Informació
municipal
Ple ordinari del 25 de setembre
Punt 1r.-

Dictamen a la proposta de rectificació del compte detallat de les
quotes d’urbanització del PAI Corts Valencianes II, quant a la titularitat de la finca situada en el carrer del Dr. Coll, núm. 5-4t b.
(Aprovat per unanimitat).
Punt 2n.- Dictamen a la proposta de rectificació de l’acord del Ple de 6 de
setembre de 2007, pel qual es modifica el compte detallat de les
quotes d’urbanització del PAI Corts Valencianes II, quant a la titularitat de la finca situada en el c. del dr. Fléming, núm. 14a, per tal de
concedir audiència a la mercantil Benicarlos Sonia I,SL.
(Aprovat per unanimitat).
Punt 3r.- Dictamen a la proposta d’aprovació provisional del conveni per a
l’execució de la urbanització del vial núm. 41 de la UE núm. 4 del PAI
Papa Luna.
(Aprovat per 12 vost a favor, 8 en contra -grup municipals socialista
i BLOC- i l’absència en la votació del Sr. Escuder Arín).
Punt 4t.- Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a la caducitat del
PAI per al desenvolupament de la UE 1 del PRI 3-4 del PGOU.
(Aprovat per 19 vots a favor i 2 en contra –BLOC–).
Punt 5é.- Dictamen a la proposta de resolució de la iniciativa presentada per
la mercantil Actura, SL en el procediment iniciat per a l’aprovació i
adjudicació del PAI de la UE 2 sector Vistamar del PGOU.
(Aprovat per unanimitat).
Punt 6é.- Dictamen a la proposta d’aprovació de la memòria valorada per a la
construcció d’una rotonda a l’aljub de la Sotada.
(Aprovat per unanimitat).
Punt 7é.- Dictamen a la proposta d’aprovació provisional del Pla especial de
reserva de sòl per implantar equipament infraestructura- servei
urbà a la part. de Vilaperdig (EDAR).
(Aprovat per unanimitat).
Punt 8é.- Dictamen a l’expedient del compte general de l’exercici 2007.
(Aprovat per unanimitat).
Punt 9é.- Dictamen a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. 6/08.
(Aprovat per 12 vots a favor, 7 en contra -grup municipal socialista- i
2 abstencions -BLOC-).
Punt 10é.- Dictamen a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. 1/08 de l’Organisme Autònom de Centres Socials
Especialitzats.
(Aprovat per unanimitat).
Punt 11é.- Prèvia declaració d’urgència, acordada amb el vot favorable dels
vint-i-un membres assistents, per ratificar la sol·licitud d’esmena
per a la realització el 2009 del projecte NEXES.
(Aprovat per unanimitat).
Punt 12é.- Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i Tinències
d’Alcaldia delegades des del 16 de maig al 15 de juny de 2008, del 16
de juliol al 15 d’agost de 2008, i del 16 d’agost al 15 de setembre de
2008.
(Els membres presents en resten assabentats).
Punt 13é.- Precs i preguntes.

Decrets del mes de setembre

01/09/08. Donar de baixa en executiva de l’impost de vehicles del rebut 6992,
per import de 76,42 euros per inclusió indeguda en el padró de 08.
01/09/08. Convocar Junta de Govern Local per al 5 de setembre.
01/09/08. Reclamar al titular de l’activitat de BAR de festes patronals la corresponent taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local.
01/09/08. Concedir audiència a la Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al
c. de Sant Gener perquè al·legue i presente els documents que considere oportuns, pel que fa a l’ordre d’execució proposada per l’arquitecte tècnic municipal,
en el seu informe de data 29 de juliol de 08.
02/09/08. Acceptar la sol·licitud formulada per un ciutadà i en conseqüència
deixar sense efectes el contracte d’adjudicació de parades del Mercat públic
al detall.
02/09/08. Aprovar la suspensió temporal del subministrament d’aigua, als abonats relacionats per Sorea, S.A., per rebuts pendents de liquidació.
02/09/08. Concedir audiència a la comunitat de propietaris d’un edifici situat a
la pl. de la Comunitat Valenciana, perquè al·legue i presente els documents que
considere oportuns, pel que fa a l’ordre d’execució proposada per l’arquitecte
tècnic municipal, en el seu informe de data 28 de juliol de 08.
02/09/08. Ordenar a una propietària la demolició de les obres realitzades il·
legalment a la part. Collet.

02/09/08. Ordenar als promotors-propietaris la demolició de les obres realitzades il·legalment a la part. del Bobalar.
02/09/08. Ordenar al promotor i constructor la demolició de l’edificació realitzada il·legalment a la part. del Riu.
02/09/08. Ordenar a la promotora la demolició de les obres realitzades il·
legalment a l’av. de la Mediterrània.
03/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
imports i un total de 116.230,68 euros.
03/09/08. Ordenar a la Comunitat de Propietaris d’un d’edifici del c. del Nou
d’Octubre que procedisca a la retirada de la placa de gual il·legal col·locada en
la porta dels baixos de l’edifici.
03/09/08. Aprovar la convocatòria i dels bases específiques de borses de professors del Conservatori.
03/09/08. Aprovar la baixa de diversos rebuts de la taxa de fem per enderroc de
l’edifici i per canvi titularitat i fer nou rebuts als titulars actuals.
03/09/08. Requerir a la comunitat de propietaris que procedisca a la retirada
de la placa de gual il·legal col·locada en la porta dels baixos de l’edifici situat al
c . del Doctor Coll.
03/09/08. Autoritzar una comissió de serveis a un agent de Policia Local amb
efectes des del dia 1 d’octubre.
03/09/08. Desestimar el recurs de reposició contra el Decret del tinent d’alcalde
delegat de l’Àrea d’Urbanisme de data 27 de maig de 08, pel qual se li ordenava
la restauració de la legalitat urbanística a la part. Mas del Rei.
03/09/08. Declarar l’incompliment de l’ordre de restauració de la legalitat urbanística imposada mitjançant una resolució de data 21 de maig de 08, per la
qual s’ordenava la demolició de l’obra realitzada il·legalment a la part. de Collet
i imposar a l’interessat una multa.
03/09/08. Ordenar al promotor-propietari la demolició de les obres realitzades
il·legalment a la part. del Clotals o de Sant Gregori.
04/09/08. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència de gual al c. del Doctor
Coll.
04/09/08. Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria a la porta del
Mercat al detall, durant alguns dies de setembre i d’octubre.
05/09/08. Subcriure el conveni que és proposa entre l’Ajuntament de Benicarló
i una mercantil per al Mundial de Ral·lis, Dakar Sèries, Campionat d’Espanya de
Raids de 08 i materialitzar el conveni amb una quantitat fixa de 7000€.
05/09/08. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 12.000,00 euros, corresponent a l’aportació efectuada per la Diputació Provincial de Castelló, per al
desenvolupament del programa Universitat Popular any 08.
05/09/08. Anular la liquidació corresponent a la quota d’urbanització núm. 3 de
Corts Valencianes II a nom d’una ciutadana per import de 16.932,45.-euros i d’un
ciutadà per import de 8.400,13 euros.
05/09/08. Compatibilitzar el dret reconegut per import de 14.000,00 euros,
corresponent a l’ajuda concedida per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per a la qualitat agroalimentària.
05/09/08. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 25.270,90 euros, corresponents a la facturació de recollida d’envasos lleugers i de paper/cartó.
08/09/08. Concedir la llicència municipal d’ocupació per un immoble situat a
l’av. de les Corts Valencianes.
08/09/08. Concedir autorització per a la utilització de l’Auditori Municipal els
dies 24 i 25 de setembre i el dia 27 de setembre, per a la realització d’un concert.
08/09/08. Disposar el nomenament d’una funcionària per a ocupar el lloc de
treball de tècnica de gestió de Promoció Econòmica mitjançant nomenament
provisional per millora d’ocupació.
08/09/08. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per una ciutadana, per danys patits en el turmell esquerre, per
no haver aportat la documentació preceptiva.
08/09/08. Concedir la present llicència municipal d’ocupació per un immoble
situat al c. d’Hernán Cortés.
08/09/08. Concedir autorització per a la utilització de l’Auditori Municipal el dia
26 de setembre als 22.00 hores per a la realització d’una obra teatral.
08/09/08. Concedir llicència municipal d’ocupació per a un immoble situat al
c. d’Hernán Cortés.
08/09/08. Concedir autorització per a la utilització de l’Auditori Municipal els
dia 28 de setembre, per a la realització d’un festival.
08/09/08. Concedir autorització per a la utilització de l’Auditori Municipal el dia
13 de setembre, per a la realització d’un concert.
08/09/08. Concedir autorització per a la utilització de l’Auditori Municipal el dia
16 de novembre per a la realització d’un concert.
08/09/08. Concedir autorització per a la utilització de l’Auditori Municipal el dia
22 de novembre per a la realització d’un concert.
09/09/08. Aprovar la certificació núm. 7 i última de les obres de millora de l’av.
del Marquès de Benicarló,import de 80.265,05 euros, a favor del contractista
adjudicatari.
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09/09/08. Aprovar la certificació núm. 7 i última de les obres del col·lector de
la platja del Morrongo de Benicarló, per import de 24.014,57 euros, a favor del
contractista adjudicatari.
09/09/08. Concedir autorització per a la utilització de l’Auditori Municipal el dia
17 de setembre per a assajos.
09/09/08. Contractar un educador al Servei Especialitzat d’Atenció a la Família
i a la Infància mitjançant un contracte d’interinitat.
09/09/08. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 16.000,00 euros,
corresponent a la subvenció concedida per la Conselleria d’Indústria, Comerç
i Innovació destinada a la realització activitats de promoció i animació de les
àrees comercial.
09/09/08. Substituir l’aval núm. de referència 9000, per un import de 30.000
euros en concepte de garantia per a respondre per la reposició de les infraestructures, serveis urbanístics i mobiliari urbà danyat per l’obra de nodes, per
a totes les obres de Benicarló, per l’aval núm. 23.349 pel mateix import i concepte.
09/09/08. Aprovar la devolució de la garantia definitiva per respondre dels obligacions derivades del contracte de 18 de juliol de 2000, la concessió de l’explotació del quiosc destinat a bar-berenador, situat al pg. Marítim.
09 /09/08. Inscriure l’associació PEÑA KE RULE al Llibre de Registre Municipal
d’Associacions.
09/09/08. Comptabilitzar el dret reconegut per import de .500,00 euros, destinada a la potenciació dels sistemes informàtics que possibiliten la connexió en
xarxa de l’AFIC, any 08.
09 /09/08. Inscriure l’associació JAZZ FRIENDS al Llibre de Registre Municipal
d’Associacions.
10/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
imports i un total de 302.711,57 euros.
10/09/08. Aprovar les bases per a la concessió dels Premis al Comerç.
10/09/08. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 946,82 euros, corresponent a la subvenció concedida per la Diputació Provincial de Castelló, per a
programes mediambientals durant l’any 08.
11/09/08. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb
emplaçament al Jardí de Pons.
11/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
imports i un total de 647,06 euros.
11/09/08. Convocar la sessió ordinària núm. 12/08 de la Comissió Informativa
de Contractació i Patrimoni, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia
16/09/08.
11/09/08. Aprovar les bases específiques i de la seua convocatòria per a la constitució de diverses borses de treball de monitors de la Universitat Popular per
al curs 2008-2009.
11/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
imports i un total de 211.491,16 euros.
11/09/08. Aprovar la convocatòria de subvencions per part de l’Ajuntament de
Benicarló a associacions esportives que hagen realitzat activitats esportives en
esport espectacle.
11/09/08. No autoritzar la comissió de serveis sol·licitada per un funcionari per a
ocupar un lloc de treball d’agent a l’Ajuntament de Vinaròs.
11/08/09. Aprovar la convocatòria de subvencions anuals per part de l’Ajuntament de Benicarló a associacions esportives que hagen realitzat activitats.
11/09/08. No autoritzar la comissió de serveis sol·licitada per una funcionària
per a ocupar un lloc de treball d’agent a l’Ajuntament de Vinaròs.
11/09/08. No autoritzar la comissió de serveis sol·licitada per un funcionari per a
ocupar un lloc de treball d’agent a l’Ajuntament de Vinaròs.
11/09/08. Concedir al promotor i al tècnic director de l’obra que es realitza a
la part. del Riu, un termini d’audiència, perquè adduïsquen la concordança o
discordança de les obres amb el contingut de la llicència atorgada.
11/09/08. Declarar provada la construcció d’un habitatge unifamiliar a la part.
del Collet, sense la preceptiva llicència municipal i imposar una multa per import de 16.578 euros.
11/09/08. Declarar provada la construcció d’un habitatge unifamiliar i un clos a
la part. del Bobalar, sense la preceptiva llicència municipal i imposar una multa
per import de 23.250,52 euros.
11/09/08. Declarar provada la realització d’obres a la part. de Surrach, sense la
preceptiva llicència municipal i imposar una multa per import de 75.117 euros.
11/09/08. Tornar a una mercantil el document original de la pòlissa d’aval atorgada davant el notari de València, per import de 98.000 euros, integrant del sobre
núm. 1 de la proposició per a participar en el concurs d’aprovació i adjudicació
del PAI, Sector Batra de sòl industrial.
11/09/08. Requerir a una mercantil que resolga les deficiències detectades en el
sobre 1, que conté la seua proposta per a participar en el concurs per a l’aprovació i adjudicació del PAI Sector 9-A Palmar.
12/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat a la pl. dels Mestres de Montesa.
12/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de César Cataldo.
12/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat a la part. de les Solades.
12/09/08. Concedirllicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. del Nou d’Octubre.
12/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de Castelló.
12/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble si-
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tuat al c. de Pérez Pina.
12/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. d’Hernán Cortés.
12/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al pg. Marítim.
12/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat a la part. de les Solades.
12/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de Sant Telm.
12/09/08. Admetre a tràmit la sol·licitud para l’activitat de bar cafeteria amb
emplaçament al c. del Cronista Viciana.
12/09/08. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental per a l’activitat
d’empresa instal·ladora i de manteniment de sistemes de seguretat contra incendis amb emplaçament al Polígon Industrial.
12/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a un immoble
al c. de Victòria.
15/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a un immoble
situat al c. de Victòria.
15/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
imports i un total de 71.083,14 euros.
15/09/08. Adjudicar diverses parades del Mercat del Dimecres.
15/09/08. Aprovar la certificació núm. 12 de les obres de construcció d’un edifici
administratiu i enderrocament de la nau existent, situat al c. del Mestre Serrano
amb el c. del Dr. Pera, per import de 34.735,33 euros, a favor del contractista
adjudicatari.
15/09/08. Contractar el subministrament de dos HP Care Pack per import de
398 euros, sense IVA.
15/09/08. Convocar sessió ordinària núm. 2/08, de la Comissió Especial de
Comptes, perquè tinga lloc, en primera convocatòria, el dia 18/09/08.
15/09/08. Aprovar el plec de càrrec núm. 39/08, corresponent a la liquidació
núm. 6 per concepte de taules i cadires, per import total de 1.076.55 euros.
15/09/08. Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a un immoble
situat al c. de Victòria.
15/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
imports i un total de 1.000,00 euros.
15/09/08. Rectificar el decret de data 13 de maig de 08, sobre realització d’una
campanya promocional del mercat no sedentari de productes no alimentaris.
15/09/08. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per respondre dels obligacions derivades del contracte relatiu als obres d’adaptació de
local per a oficina AMICS.
15/09/08. Contractar el subministrament de 10 renovacions dels llicències Citrix
per import de 295,68 euros.
15/09/08. Convocar sessió extraordinària de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, perquè tinga lloc, en primera convocatòria, el dia 18/09/08.
15/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
imports i un total de 36.431,99 euros.
15/09/08. Contractar el subministrament de 5 teclats, 1 micròfon i 6 auriculars
per import de 1,199 euros.
15/09/08. Atorgar llicència municipal per a la realització d’una rasa per al pas
d’una línia subterrània de baixa tensió a través dels carrers de Vinaròs, Lluis
Vives i av. de Catalunya.
15 /09/08. Contractar el subministrament de tres servidors HP Proliant DL320
G5P per import de 2.748,11 euros, sense IVA.
15/09/08. Atorgar llicència urbanística per a les obres d’instal·lació d’un ascensor en un edifici multifamiliar, situat al c. de Pius XII.
15/09/08. Contractar el subministrament de dos TopView, per import de 574,07
euros.
15/09/08. Atorgar llicència urbanística per a treballs d’habilitació d’un local, per
a l’activitat de comerç al detall de comestibles al c. Major.
15/09/08. Contractar el subministrament d’armari, cablejat i instal·lació de la
sala de servidors d’obres i serveis, per import de 4070 euros.
15/09/08. Autoritzar la cancel·lació de la hipoteca constituïda per import de
6.425,73 €, sobre una porció de terreny situat a la part. de les Solades.
15/09/08. Concedir la llicència de canvi de titularitat de l’activitat de comerç al
detall de de fruites i verdures amb emplaçament a la pl. de la Constitució.
15/09/08. Requerir que es regularitze la situació de l’activitat d’aparcament de
vehicles al c. de Sant Ramon.
15/09/08. Requerir que es regularitze la situació de l’activitat d’aparcament de
vehicles al local situat al c. d’Hernán Cortés.
15/09/08. Iniciar procediment sancionador per a depurar les possibles responsabilitats en què es poguera haver incorregut per exercir l’activitat d’oficina administrativa d’ús privat a la pl. de Sant Bartomeu sense la preceptiva llicència
ambiental.
16/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per un immoble al
c. de Sant Sebastià.
16/09/08. Arxivar l’expedient de Contractació, relatiu a la cessió contracte del
servei de vigilància, manteniment i neteja del col·legi Marquès de Benicarló, en
favor d’una altra mercantil.
16/09/08. No autoritzar la comissió de serveis a un funcionari, per a ocupar un
lloc de treball d’agent de Policia Local a l’Ajuntament de Vinaròs.
16/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per un immoble al
c. de Sant Sebastià.
16/09/08. No autoritzar la comissió de serveis a un funcionari per a ocupar un
lloc de treball d’agent de Policia Local a l’Ajuntament de Vinaròs.

16/09/08. Aprovar les bases específiques per a la constitució d’una borsa de professors de valencià a l’objecte de contrartar-ne un que impartisca la docència
dels cursos de valencià programats per l’Oficina Municipal de Normalització
Lingüística.
16/09/08. Convocar la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació
Ciutadana, a núm. 12/08, el dia 18 /09/08.
16/09/08. Decretar la baixa de l’activitat de bar al c. del Dr. Ferrán.
16/09/08. Concedir llicencia ambiental per a l’activitat de cafeteria al c. de Sant
Francesc.
16/09/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de comerç al detall de llaminadures amb emplaçament al pg. Marítim.
16/09/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’articles d’esport amb emplaçament al c. d’Isaac Albèniz.
16/09/08. Concedir llicència para la instal·lació de l’activitat de gimnàs al local
amb emplaçament al c. de Vi de Carlón.
16/09/08. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de geladeria bar cafeteria
a l’av. del Marquès de Benicarló.
16/09/08. Decretar la baixa de l’activitat de comerç al detall de roba i articles del
llar de la pl. de la Comunitat Valenciana.
16/09/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica en un habitatge unifamiliar amb emplaçament al c. de Ferreres
Bretó.
16/09/08. Atorgar la llicència de segregació per a parcel·lar en dues finques inde2
2
2
pendents de 15.015 m i 14.746 m una finca original de 29.761 m
2
16/09/08. Denegar la llicència de segregació d’una superfície de 1.000 m d’una
2
finca el total de la qual és de 18.318 m , situada a la part. de la Vallesa, atès que
la parcel·lació que es pretén obtenir no compleix amb les determinacions de la
Llei del Sòl no Urbanitzable.
16/09/08. Declarar provada la realització d’obres consistents en la instal·lació
d’un aparell d’aire condicionat col·locat en la planta baixa del pati interior de
ventilació/il·luminació de l’edifici situat al c. de Mallorca, sense la preceptiva
autorització municipal.
16/09/08. Requerir que es regularitze la situació de l’activitat de restaurant que
s’exerceix a l’av. de Méndez Núñez.
16/09/08. Imposar una multa del 25% del pressupost de les obres. No obstant
això, d’acord amb l’art. 249.1 de la LUV, l’import de la multa no pot ser inferior
a 600 euros.
16/09/08. Requerir que es regularitze la situació de l’activitat d’oficina immobiliària que es realitza al local situat a la pl. de la Constitució.
16/09/08. Requerir que es regularitze la situació de l’activitat de bar-cafeteria
que s’exerceix al c. de Joan XXIII.
16/09/08. Requerir que es regularitze la situació de l’activitat de fusteria metàl·
lica que s’exerceix al Polígon Industrial..
17/09/08. Concedir la present llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb emplaçament al c. del Ministre Bayarri.
17/09/08. Aprovar la revisió de preus, en relació amb el contracte subscrit amb
aquest Ajuntament, relatiu a l’arrendament de Local per a seu de la Policia Local, Arxiu i Biblioteca, de manera que queda fixat el nou preu per al període
comprès des del dia 17 d’abril de 08 fins al dia 16 d’abril de 2009, en 5.471,26
euros mensuals.
17/09/08. Autoritzar la realització del bombardeig aeri que a continuació s’indica
en la part posterior del Restaurant El Cortijo l’11 d’octubre.
17/09/08. Reconéixer triennis a una funcionària.
17/09/08. Convocar la sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Benestar Social, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia 22 /09/08.
17/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de Francisco Pizarro.
17/09/08. Reconéixer triennis a un funcionari.
17/09/08. Procedir a netejar un habitatge al c. de Sant Benet, per restablir-hi les
condicions degudes de seguretat, salubritat i ornat públic.
17/09/08. Reconéixer triennis a un funcionari.
17/09/08. Atorgar llicència urbanística per a les obres d’instal·lació d’un ascensor
en un edifici multifamiliar, situat a la pl. de la Constitució.
17/09/08. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’activitat d’indústria de construcció i reparació naval amb emplaçament al camí de Sant Mateu.
18/09/08. Denegar la llicència urbanística per a treballs d’instal·lació d’un hiver2
nacle de 4.800 m a la part. de la Vallesa.
18/09/08. Reconéixer triennis a una funcionària.
18/09/08. Denegar la llicència urbanística per a treballs d’instal·lació d’un hiver2
nacle de 5.040 m a la part. de la Vallesa.
18/09/08. Reconéixer triennis a una funcionària.
18/09/08. Denegar la llicència urbanística per als treballs d’instal·lació d’un hi2
vernacle de 4.800 m a la part. de la Vallesa.
18/09/08. Reconéixer triennis a un funcionari interí.
18/09/08. Denegar llicència urbanística per a treballs d’instal·lació d’un hiverna2
cle de 292 m a la part. de la Vallesa.
18/09/08. Reconéixer triennis a una funcionària.
18/08/09. Iniciar expedient de declaració de lesivitat per l’expedient HO 43/08
d’Urbanisme.
18/09/08. Iniciar expedient de declaració de lesivitat per l’expedient HO 19/2005
d’Urbanisme.
18/09/08. Iniciar expedient de declaració de lesivitat, per l’expedient HO 89/08
d’Urbanisme.
18/09/08. Iniciar expedient de declaració de lesivitat per l’expedient HO
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575/2005 d’Urbanisme.
18/09/08. Iniciar expedient de declaració de lesivitat per l’expedient HO 25/2007
d’Urbanisme.
18/09/08. Desistir del exp. 08/57 CA pel qual se sol·licita llicència d’activitat de
serveis immobiliaris al c. de Ferreres Bretó.
18/09/08. Ordenar el tancament o cessament de l’activitat de magatzem de maquinària i eines per a la construcció que s’exerceix en el polígon industrial del
Collet, fins a l’obtenció de la preceptiva llicència de funcionament o obertura de
l’activitat i imposar una multa de 1.000 euros.
19/09/08. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència per a la construcció de 10 habitatges unifamiliars adossats, amb emplaçament a la part. de les Solades per causa imputable al sol·licitant.
19/09/08. Crear la Comissió de Vigilància i Seguiment de la gestió indirecta de
la piscina municipal, com a òrgan col·legiat consultiu adscrit a l’Àrea de Contractació i Patrimoni.
19/09/08. Reconéixer triennis a una funcionària
19 /09/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
patits en el vehicle en la intersecció del c. de Ramón i Cajal amb l’av. del Maestrat, atesa la inexistència de nexe causal entre el dany causat i el funcionament
dels serveis públics.
19/09/08. Aprovar el Plec de càrrec corresponent a la liquidació practicada en
concepte d’execució subsidiària núm. 2, per import total de 1.017,95.
19/09/08. Ordenar que es procedisca a realitzar els següents treballs de tancament de l’obra situada al c. de Vinarós, de reparació de la vorera i d’eliminar la
diferència de cota en el paviment del xamfrà i la retirada de les varetes metàl·
liques que envaeixen la vorera.
19/09/08. Reconéixer triennis a una funcionària interina.
19/09/08. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 41/08, practicades per concepte de
Multa Urbanística, pels seus respectius imports i un total de 114.945,52 euros.
19/09/08. Designar els membres del Tribunal Qualificador per a la selecció d’un
educador social per al Centre de Voluntariat i Associacionisme de Benicarló.
19/09/08. Rectificar el Decret de data 25 d’agost de 08.
19/09/08. Rectificar el Decret de data 3 de desembre de 2007.
19/09/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de comerç al detall de roba
i complements amb emplaçament al c. del Crist de la Mar.
19/09/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de comerç al detall de roba
amb emplaçament al c. del Pubill.
19/09/08. Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de bar cafeteria
i situada al Port Esportiu.
19/09/08. Declarar provat l’exercici d’activitat de perruqueria al local situat al
c. del Rei en Jaume, sense comptar amb la preceptiva autorització municipal i
imposar una multa de 300 euros.
19/09/08. Declarar provat que s’ha exercit l’activitat d’immobiliària al c. d’Hernán Cortés i imposar una multa per import de 1.000 euros.
19/09/08. Rebaixar a 601 euros la multa de 3.000 euros, com sanció per la infracció greu comesa en matèria de contaminació acústica derivada d’una activitat
destinada a bar situada al c. de la Mare de Déu del Roser.
22/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
imports i un total de 163.219,09 euros.
22/09/08. Aprovar les bases del X Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló.
22/09/08. Abonar a un funcionari l’import corresponent a dos triennis amb
efectes des del dia 10 de desembre de 2007.
22/09/08. Causar baixa en executiva al núm. 3810 de 2007 amb la referència
28656 per import principal de 55,13 €.
22/09/08. Convocar un Ple ordinari per al proper dia 25 de setembre.
22/09/08. Reconèixer a una funcionària tres triennis.
22/09/08. Autoritzar la utilització del recinte del Mercat d’Abastaments, per poder celebrar les festes del Ramadán, els dies 26, 29 i 30 de setembre.
22/09/08. Decretar la baixa de l’activitat de panaderia, brioixeria i pastisseria
amb emplaçament al c. del Crist de la Mar.
22/09/08. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’activitat de
magatzem al servei d’una empresa de construcció amb emplaçament al Polígon
Industrial
22/09/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de d’agència d’assegurances amb emplaçament al c. de Vinaròs.
22/09/08. Ordenar als Serveis Públics municipals la neteja de diverses finques,
així com, el seu tancament amb una tanca. Les despeses que és deriven dels
dites actuacions seran a càrrec del propietari.
22/09/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realitzar obres a la part. del Riu.
22/09/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realitzar obres a la part. de Sanadorlí.
22/09/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realitzar obres a la part. de la Carrasca.
22/09/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realitzar obres a la part. del Palmar.
22/09/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realitzar obres a la part. del Collet.
22/09/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realitzar obres a la part. de la Carrasca.
22/09/08. Declarar provada la realització d’obres a la part. de la Sotada, sense
la preceptiva autorització municipal i imposar una multa per import de 443,96
euros.
22/09/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realit-
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zar obres a la part. del Riu.
22/09/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realitzar obres a la part. Clotals.
23/09/08. Concedir llicència municipal de primera ocupació per a l’immoble
situat al c. d’Alcalà de Xivert.
23/09/08. Esmenar l’error advertit en el decret del tinent alcalde delegat de
l’Àrea de Contractació de 17 /09/08.
23/09/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
produïts el dia 5 de març de 08 en la façana de l’habitatge situat al c. del Crist del
Mar, atesa la inexistència de nexe causal entre el dany causat i el funcionament
dels serveis públics.
23/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al pg. de José Febrer Soriano.
23/09/08. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat a la part. de les Solades.
23/09/08. Atorgar municipal per a la realització dels treballs de construcció de
14 metres de canalització de 2 conductes de PVC de 63 mm de diàmetre a l’av.
del Papa Luna.
23/09/08. Declarar la caducitat de l’exp. núm. 08/5 L.A per al desenvolupament
de l’activitat de serveis immobiliaris en un local amb emplaçament a l’av. del
Marquès de Benicarló.
23/09/08. Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a la part.
de Sanadorlí
23/09/08. Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a la part.
de Sanadorlí.
24/09/08. Atorgar llicència urbanística per a les obres de reforma i condicionament de local, per a exercir l’activitat de gelateria, bar i cafeteria, situat a l’av.
del Marquès de Benicarló.
24/09/08. Aprovar la revisió de preus sol·licitada en relació amb el contracte subscrit amb aquest Ajuntament en data 10 d’octubre de 2005, relatiu a la
prestació del servei de vigilància, manteniment i neteja del CEIP Marquès de
Benicarló.
24/09/08. Declarar el desestiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per danys en el seu vehicle.
24/09/08. Atorgar llicència urbanística per a les de reforma i condicionament de
local, per a exercir l’activitat de bar cafeteria al c. de Sant Francesc.
24/09/08. Aprovat la revisió de preus sol·licitada en relació amb el contracte
relatiu a la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de zones enjardinades del terme.
24/09/08. Atorgar llicència urbanística per a les obres d’adequació per a un local
situat a l’av. del Maestrat.
24/09/08. Atorgar llicència urbanística per a les obres obres d’adequació per a
un local situat al c. d’Hernán Cortés.
24/09/08. Atorgar llicència urbanística per a les obres de canvi d’ús d’oficina a
habitatge unifamiliar entre mitgeres, situada al c. d’Ulldecona.
24/09/05. Atorgar llicència urbanística per a les obres obres d’adequació per a
un local situat al c. de Sant Antoni, cantonada amb el c. de Sant Joan.
24/09/08. Atorgar llicència urbanística per a les obres de reforma i condicionament de local situat al c. de César Cataldo.
24/09/08. Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la part. del Surrac.
24/09/08. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la
llicència sol·licitada el 23 de novembre de 2005 per haver-se paralitzat el procediment per causa imputable al sol·licitant.
24/09/08. Atorgar urbanística per a les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la part. d’Aiguadoliva.
24/09/08. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de sucursal bancària a
l’av. de les Corts Valencianes.
24/09/08. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de sucursal bancària al
c. de Jacinto Benavente.
25/09/08. Incloure el modificat del projecte d’execució de garatge i 21 habitatges, en la llicència municipal d’obres concedida en data 31 d’agost de 2006, per
a la construcció del citat edifici, situat a l’av. de la Llibertat.
25/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
imports i un total de 211.986,01 euros.
25 /09/08. Contractar el subministrament de 3 cartelleres Alucom per import
de 4656,62.
25/09/08. Abonar a 7 agents de la policia el salari corresponen a les vacances no
gaudides i als serveis prestats el 15 i 24 d’agost de 2007.
25/09/08. Encomanar a un lletrat la defensa dels interessos de l’Ajuntament sobre el silenci administratiu en la restauració de la legalitat urbanística.
25/09/08. Aprovar el Plec de càrrecs corresponent a les liquidacions practicades
pel concepte de multes urbanístiques, pels seus respectius imports i un total
de 1.615,00 euros.
25/09/08. Ordenar que es procedisca a la neteja total de l’embornal proper a
l’obra al c. de Sant Valeri.
25/09/08. Assignar la productivitat corresponent al mes de setembre dels treballadors de l’Ajuntament.
25/09/08. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència sol·licitada en data 8 de març de 2006 per a la instal·lació d’una estació
fotovoltaica a l’av. de Magallanes.
26/09/08. Concedir llicència municipal de primera ocupació per a un immoble
situat al c. de Ferreres Bretó.
26/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
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imports i un total de 459.958,75 euros.
26/09/08. Esmenar l’error material existent en l’acord tercer de la part resolutiva
del decret de desestimació de 23/09/08.
26/09/08. Aprovar la XXI Campanya Esportiva Municipal d’Hivern i el Programa
Escolar.
26/09/08. Adscriure definitivament una funcionària al lloc de treball de cap de
Negociat Sociocultural amb efectes des del 13 de març de 1992.
26/09/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per import
de 85,35 euros, per pagar algunes gratificacions al personal municipal en la nòmina del mes de setembre.
26/09/08. Aprovar el Plec de càrrec corresponent a les liquidacions practicades
per l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, pels
seus respectius imports i un total de 3.937,18 euros.
26/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
imports i un total de 12.481,49 euros.
26/09/08. Concedir llicència municipal de primera ocupació per a l’immoble
situat al c. de Ferreres Bretó.
26/09/08. Declarant la baixa de llicència de municipal d’obertura de l’activitat
de venda al detall de mobles al c. del Crist de la Mar.
26/09/08. Concedir llicència de funcionament per a l’exercici de l’activitat de
magatzem de material electrònic al local amb emplaçament al Polígon Industrial.
29/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
imports i un total de 286.176,74 euros.
29/09/08. Designar els representants de la corporació en el Comitè de Seguretat i Salut.
29/09/08. 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.
29/09/08. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses
al procés selectiu per a la constitució de borses de treball de professors del
Conservatori de les especialitats de cant i guitarra.
29/09/08. Desistir de la llicència d’activitat de comerç al detall d’aliments i begudes al c. de Méndez Núñez.
29/09/08. Concedir llicència municipal d’activitat d’exposició i venda al detall de
mobles al local amb emplaçament a l’av. de Castelló.
29/09/08. Concedir audiència a les persones afectades per la memòria i compte
detallat de quotes d’urbanització provisionals presentada per l’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per al desenvolupament de la UA núm.
8 del PGOU.
30/09/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius
imports i un total de 92.760,19 euros.
30/09/08. Elevar a definitiu l’acord d’adjudicació provisional adoptat per la Junta
de Govern Local de 19 /09/08, disposar la despesa corresponent en quantia de
340.958,68euros i procedir a la formalització del contracte administratiu i a la
devolució de les garanties provisionals aportades per tots els licitadors.
30/09/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per import
de 3.120,00 euros, per pagar els entrades dels Festejos de Beneficència de 08.
30/09/08. Procedir a la devolució dels recàrrecs dels terminis 1r i 2n de les quotes d’urbanització de Corts Valencianes a nom per practicar-se correctament
les notificacions.
30/09/08. Convocar la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia 30 /09/08.
30/09/08. Aprovar el Plec de càrrecs practicat per concepte de taxa per recollida
d’escombraries, pels seus respectius imports i un total de 691,71 euros.
30/09/08. Designar els membres de la Comissió de Vigilància i Seguiment de la
gestió indirecta de la piscina municipal.
30/09/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per import
de 2.949,99 euros, amb la finalitat d’adquirir material esportiu.
30/09/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per import
de 3.000,00 euros, amb la finalitat d’adquirir material informàtic no inventariable.
30/09/08. Declarar la caducitat de l’expedient per a l’obertura d’una oficina al
servei d’una empresa de construcció a un local amb emplaçament al c. d’Ulldecona.
30/09/08. Considerar emés el corresponent certificat de compatibilitat urbanística per a l’activitat de locutori telefònica i Internet, situat el c. d’Hernán
Cortés.
30/09/08 . Admetre la petició de llicència ambiental de l’activitat d’ocelleria i
perruqueria canina amb emplaçament al c. dels Germans de les Escoles Cristianes.
30/09/08. Declarar que s’ha obtingut la llicència ambiental, per a l’activitat de
construcció, reparació i manteniment d’embarcacions de fibra i fusta al camí
de Sant Mateu.
30/09/08. Aprovar el Projecte d’urbanització amb condicionaments de PAII/369
UE.4 Sector 8a Collet, modificar el seu projecte de reparcel·lació, no aprovar la
imposició i el càlcul de les quotes d’urbanització i publicar-ho en el BOP i en
el DOCV.
30/09/08. Requerir que es procedisca a la presentació de la corresponent acta
de replanteig a l’inici de les obres del PAII/403, vial entre c. de València i c. de
Peníscola
30/09/08. Fixar el dia 4 de novembre de 08 per a la realització de l’execució
subsidiària del Decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme de 14
de maig de 08.
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La Biblioteca Municipal
crea el Racó de
la Gent Gran

L

a Biblioteca Municipal,
pensant en el nombrosos
lectors majors de 60 anys,
ha creat el Racó de la Gent Gran.
Concretament, s’ha habilitat un
espai on es poden trobar recursos adreçats a les persones
d’aquesta franja d’edat, com ara
revistes especialitzades (Júbilo,
Plus, Renaixement), ordinadors
amb accés a llocs especialitzats
d’Internet o una selecció de lectures de novel·la, salut i oci.
D’altra banda, aquest espai també ofereix un taller gratuït d’iniciació a Internet. Per a rebre informació sobre aquesta activitats o
d’altres que s’organitzen des del
Racó de la Gent Gran, només
cal adreçar-se al personal de la
Biblioteca (pl. del Vi de Carlón,

s/n), en el seu horari de dilluns
a divendres de 9.30 a 13.30 h i de

16.30 a 19.30 i dissabtes de 10.00
a 13.00 h.

Alguns usuaris del Racó de la Gent Gran

La Biblioteca ha adquirit tot un seguit de novetats editorials, que ja estan a disposició dels usuaris i usuàries.
Les més destacades són:
• Perdona si et dic amor, Federico Locia
• Naturaleza infiel, Cristina Grande
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• Tímidamente. Como superar los problemas de timidez,
Pilar Varela
• La última concubina, Lesley Downer
• Carmen Cervera, la baronesa, Teo Lozano y Goya
Ruiz
• Los papeles de agua, Antonio Gala
• Amor cruel, Reyes Monforte
• Sin Brunetti, Donna Leon
• Historias de una mujer, Marcelo Birmajer
• La educación inteligente: claves para descubrir y potenciar lo mejor de tu hijo, Bernabé Tierno
• Hijos de... su madre, Cuca García de Vinuesa
• Los Tous. Historia de una familia, una empresa y un
osito hecho joya, Anna R. Alós
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El Museu del Temps:
preservant la memòria
en el temps

B

El millor teatre, amb
la Temporada de Teatre
de Tardor i el RECLAM

L

enicarló es convertirà en una màquina
del temps, a través del projecte de la Regidoria de Cultura, el Museu del Temps.
Mitjançant aquesta proposta didàctica, el Mucbe guardarà entre les seues parets els objectes
importants en la vida de set xiquets de la ciutat.
Aquests objectes seran l’excusa per fer un passeig per una sèrie d’històries màgiques, poètiques i emotives.
Així doncs, del 12 al 15 de novembre s’enterraran els objectes i, aleshores, es podrà visitar una
exposició amb les aportacions al projecte de
tots els xiquets participants. Ara bé, el Museu
El Museu del Temps indaga en l’increïble arxiu on es troben els
records dels xiquets
del Temps hi serà per sempre; els objectes enterrats convertiran el Mucbe en un museu dins
d’un altre museu, en un nou recurs educatiu que
lem (Portugal) i cofinançat per la Unió Europea. La
es podrà visitar sempre, fins i tot, pels néts dels que
seua trajectòria comença a Viseu (Portugal) el maig
avui són xiquets.
del 2003 i posteriorment ha viatjat per les ciutats
El Museu del Temps neix d’una idea de l’artista José
Antonio Portillo, produït dins d’un projecte denominat Percursos, dirigit pel Centre Cultural de Be-

d’Evora, Alcalá de Henares, París i València. El 2008
la companyia de teatre Albena va fer del projecte un
espectacle teatral.

La Fundació Ruralcaixa
Castelló i l’Ajuntament de
Benicarló firmen un acord
de col·laboració

a Temporada Teatre de Tardor continua amb interessants propostes per al novembre. La primera cita és amb
una companyia de casa, Factoria
Los Sánchez, que presentarà el
dia 7, a les 22.30 h, l’obra El candidato, una corrosiva comèdia
sobre la construcció d’un líder.
L’obra està interpretada per Rafa
Sánchez i compta amb la participació de la veu en off de Joan
Peiró.
La segona cita de novembre ve
de la mà de la Mostra de Teatre
RECLAM que porta a Benicarló
la Companyia Accidents Polipoètics amb l’obra Fe, esperanza y
cha, cha,cha, una divertida proposta basada en l’humor absurd.
L’obra tindrà lloc el divendres 21
a les 22.30 h.

El candidat, naix o es fa?. El candidato serà a l’Auditori el divendres
7 de novembre

La campanya “Muda’t
que anem al teatre”
ha repartit més de
100 entrades de teatre

L

a Fundació Ruralcaixa Castelló i l’Ajuntament
han firmat un acord de col·laboració, mitjançant el qual la Fundació aportarà 30.000 euros, que es destinaran a sufragar les despeses del
programa d’exposicions del Mucbe i, en especial, a
l’exposició permanent “Bona terra, bona collita”.
Tant el patró de la Fundació Caixa Castelló, Enrique
Vidal, com l’alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, s’han congratulat per haver materialitzat aquesta col·laboració que perseguix impulsar, difondre i
acostar al conjunt de la societat el patrimoni històric i cultural de Benicarló.
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L
Enrique Vidal, patró de la Fundació Ruralcaixa
Castelló, i Marcelino Domingo, alcalde de Benicarló,
en el moment de la firma de l’acord de col·laboració

es regidories de Cultura i Comerç han tornat a
posar en marxa la campanya Muda’t que anem
al teatre, una campanya que té com a objectiu
la captació de nou públic per al teatre i la promoció
del comerç local.
Com en l’anterior edició, la campanya consisteix en
el sorteig d’entrades entre els clients del comerç lo-

cal que, fins al 20 de desembre, 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 dels espectacles de la Temporada de
Teatre de Tardor.
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El Calendari Social dedica
el mes de novembre a la
infància

L

a Regidoria de Benestar
Social dedica el mes de
novembre a la infància,
conscients que la infància és
una època clau de la vida, en la
qual es configuren tots els ressorts afectius i intel·lectuals de
l’individu, i del seu correcte desenvolupament depèn bona part
de l’èxit o del fracàs posterior de
cada individu en el seu projecte
vital.
La família ocupa un paper fonamental en tot aquest procés i, per
això, aprofitant la celebració del
mes de la Infància dins del Calendari Social, s’han estructurat
un seguit d’actes que pretenen
ajudar a traslladar als xiquets
i a les xiquetes, però també als
seus pares, mares o tutors, la importància de dedicar temps per

Agenda Cultural
EXPOSICIONS

Exposició de pintura “Terres de
Boira”, de Verònica Querol (fins al 9
de novembre). Lloc: Mucbe – Centre
Cultural Convent de Sant Francesc.
Segona planta. Organitza: Mucbe.
Exposició XXV Aniversari de la Penya
Taurina Hermanos Soro de Benicarló
(fins al 9 de novembre). Lloc: Mucbe
– Centre Cultural Convent de Sant
Francesc. Claustre. Organitza: Peña
Taurina Hermanos Soro i Mucbe.
Exposició de ceràmica “Ceràmiques
1998 - 2008”, de Teresa Gironés
(fins al 26 de novembre). Lloc: Mucbe – Centre Cultural Convent de Sant
Francesc. Primera planta. Organitza:
Mucbe.

El Servei d’Atenció a la Família i la Infància (c. de Sant Francesc, 94) és un
dels recursos dels Serveis Socials Municipals per atendre els infants

estar junts, per jugar, per parlar,
etc. Tallers lúdics i de sensibilització amb la col·laboració dels
centres escolars, una mostra itinerant de cartells sobre els drets

dels xiquets i xerrades adreçada
a pares i mares, seran algunes
de les activitats en què les famílies podran participar al llarg del
mes.

El Conservatori Municipal
comença el curs escolar

E

Com a novetat, enguany s’han introduït al programa
formatiu les assignatures de Creativitat i Música i Informàtica Musical. A més, s’hi continuarà impartint
les assignatures que completen el currículum d’Ensenyament Elemental i Professional de la LOE, que són:
llenguatge musical, cor, conjunt elemental i professional, orquestra i banda, piano complementari, música de cambra, harmonia, anàlisi, història de la música, llengües estrangeres i assignatures optatives.

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.

Novembre 2008
Dissabte 1

19.30 h XXV Aniversari de la Penya Taurina Hnos. Soro. Cirurgia i tauromàquia, conferència a càrrec de Jean
Yves Brauchu, cirurgià de la pl. de
bous de las Arenas de Nimes. MUCBE. Organitza: Penya Taurina Hnos.
Soro.

Diumenge 2

10.00 h Art al carrer (fins a les 14.00 h). Pl.
de Sant Bertomeu. Organitza: Assoc.
Benicarló Art i Regidoria de Turisme.

Dijous 6

l Conservatori Municipal de Música Mestre Feliu va començar el curs escolar el passat mes
d’octubre amb 220 alumnes matriculats. Durant
aquest curs 2008-09 s’impartiran 17 especialitats musicals, dins dels 10 cursos que comprenen el nivell elemental i el nivell d’ensenyaments professionals.

19.30 h XXV Aniversari de la Penya Taurina Hnos. Soro. Temporada 2008,
conferència a càrrec de Jose Luís Carabias, crític taurí i director del programa de RNE. MUCBE. Organitza:
Penya Taurina Hnos. Soro.

Divendres 7

22.30 h Teatre de Tardor. Representació de
l’obra El candidato, a càrrec de la Factoría Los Sánchez. Auditori. Espectacle en castellà. Preu: 5 €.

Dissabte 8

Alumne i professor de l’especialitat de trompeta del
Conservatori Municipal
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18.30 h XXV Aniversari de la Penya Taurina Hnos. Soro. El encaste histórico de
Veragua, conferència a càrrec de Mª
de la Mercedes de Coloma Gallegos,
Marquesa de Seoane, Tomás Prieto
de la Cal Picón i Christian Colón de
Carvajal Fibla. MUCBE. Organitza: Penya Taurina Hnos. Soro.

Diumenge 9

18.00 h XXV Aniversari de la Penya Taurina Hnos. Soro. Concert de pasdobles
taurins a càrrec de la Banda de Música Ciutat de Benicarló. Organitza:
Penya Taurina Hnos. Soro. Co·labora:
Obra Social Caixa Rural Benicarló.

Del dilluns 10 al dimecres 12

De 17.00 a 21.00 h
Curs de gestió d’impagats i crèdits
a clients. MUCBE. Places limitades.
Organitza: Cambra de Comerç.

Dijous 13

18.00 h Xerrada sobre alimentació intel·
ligent i desenvolupament sostenible.
Auditori. Organitza: Assoc. Comarcal
d’Empresaris del Baix Maestrat i Regidoria de Comerç.
19.00 h Inauguració de l’exposició fotogràfica X Concurs de Fotografia Ciutat
de Benicarló (fins al 7 de desembre).
Mucbe. Segona planta. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

Del 14 al 21 de novembre
I Setmana de Comerç Local.
Divendres 14

11.00 h Roda de premsa: Decisió del jurat dels I Premis al Comerç. Lloc:
Mucbe.
20.00 h Fotos dels guanyadors dels I Premis al Comerç. Lloc: Mucbe. Col·
labora: Agrupació Fotogràfica Enfoque.
22.00 h Cinema. Projecció de la pel·licula La
vida es maravillosa, de Pedro Lazaga.
Degustació de moscatell i cóc ràpid.
Lloc: Col·legi La Salle.

Dissabte 15

11.00 h Recorregut fotogràfic de totes les
activitats del dia. Lloc: carrers del
centre de la ciutat. Col·labora: Agrupació Fotogràfica Enfoque.
11.00 h Taller de maquillatge. Lloc: Placeta
dels Bous. Col·labora: Escola de Teatre l’Escenari
11.30 h Cercavila de Xancuts pels carrers
cèntrics de la ciutat. Col·labora: Colla de Xancuts Ródenas
12.00 h Congelació. Lloc: Mercat Central.
Col·labora: Escola de Teatre l’Escenari.
13.30 h Inauguració de l’Exposició de
Patchwork. Romandrà oberta fins
al diumenge 23 de novembre. Lloc:
Mucbe. Col·labora: Lupe zaragozá i
Mari Plá.
18.00 h Estàtues. Lloc: Carrer de Ferreres
Bretó, plaça de Sant bartomeu i Sant
Joan. Col·labora: Escola de Teatre l’Escenari
18.00 h Cant al carrer. Lloc: Carrer Major,
plaça del Mercat Vell, carrer de Sant
Joan i carrer de Sant Bartomeu. Col·
labora: Cor da Capo

Diumenge 16

19.30 h Concert de St. Cecília, a càrrec de
la Banda Juvenil amb la Coral Kylix i la
Coral Petiquillo. Auditori. Organitza:

Assoc. Musical Ciutat de Benicarló i
Coral Polifònica Benicarlanda.

Dimarts 18

21.00 h Conferència, El comerç fa ciutat.
Auditori. Organitza: Regidoria de Comerç. Col·labora: Cambra de Comerç
Industria i Navegació de Castelló.

Dimecres 19

10.00 h Jornada: Problemàtica comercial
(fins a les 17.00 h). Lloc: Cambra de
Comerç de Castelló. Col·labora: Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Castelló.

Divendres 21

19.00 h Inauguració de l’exposició Museu del
Tiempos de Benicarló, a càrrec de J. A.
Portillo (fins al 30 de gener de 2009).
Mucbe. Lògia. Organitza: Regidoria
de Cultura.
22.00 h Sopar de Gala. Lloc: Restaurant El
Cortijo. Organitza: Regidoria de Comerç i Mercats. Col·labora: Unió de
Comerços de Benciarló, Pymec i Assoc. de Venedors del Mercat Municipal.
22.30 h Mostra de teatre RECLAM. La
companyia Accidents Polipoètics representarà l’obra Fe, esperanza y cha,
cha, cha. Auditori. Espectacle en castellà. Preu: 5 €. Organitza: Regidoria
de Cultura.

Dissabte 22

19.30 h Concert de St. Cecília. A càrrec de
la Coral Polifònica Benicarlanda i la
Banda de Música Ciutat de Benicarló.
Auditori. Organitza: Assoc. Musical
Ciutat de Benicarló i Coral Polifònica
Benicarlanda.

Divendres 28

19.00 h Inauguració de la Mostra de Bonsai (fins al 30 de novembre). Mucbe.
Primera planta. Organitza: Associació
de Bonsai Benicarló i Mucbe.
21.30 h Exaltació de la Fallera Major Infantil. Auditori. Organitza: Junta Local
Fallera.

Dissabte 29

20.00 h Exaltació de la Fallera Major. Auditori. Organitza: Junta Local Fallera.

Diumenge 30

18.00 h Recital de poesia i presentació del
curs de la Penya Cultural Flamenca
de Benicarló i Peníscola. Auditori. Organitza: Penya Cultural Flamenca de
Benicarló i Peníscola.

Desembre 2008
Dijous 4

19.00 h Inauguració de l’exposició de pintura de Jerónimo Uribe, guanyador del XXXIV Certamen Biennal de
Pintura Ciutat de Benicarló (fins al 15
de febrer de 2009). Mucbe. Primera
planta. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

www.ajuntamentdebenicarlo.org
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