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El Centre de Salut, més a prop
El conseller de Sanitat visita el solar on s’ubicarà el nou
Centre de Salut per col·locar la primera pedra
Benicarló es prepara per celebrar el Nadal • Els comerciats locals, premiats
en la Gala del Comerç • Presentació de l’Estació Nàutica Benicarló-Peníscola
davant l’Associació d’Estacions Nàutiques • La Regidoria d’Esports renova les
instal·lacions del Pavelló • La Temporada de Teatre de Tardor tanca el telo
amb “Paganini” • El calendari social dedica el mes de desembre a la discapacitat.
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Telèfons d’interés
Serveis municipals
Ajuntament de Benicarló.........964 470 050

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

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

SOREA (Servei

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

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

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

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

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

Altres serveis

Centre Ocupacional IVADIS....964 474 979

administratius

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

Contribucions Diputació

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

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

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

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

Centres de formació

Ràdio Benicarló

CFIP (Centre Formació i

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

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

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

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

1

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

2

Pablo Sastre

3

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

4
5
6-7

Av. Catalunya, 31

Consuelo González

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

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

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

8

Mayte Febrer

9

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

10

Pablo Sastre

11

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

12

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

Ana Maria Badenes
13-14 C/
Pius XII, 23. T. 964 470 799

17

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

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

18

Pablo Sastre

19

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

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

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

Associació Voluntaris de

Altres telèfons d’interès

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

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

Així doncs, el futur Centre suposarà una millora
qualitativa dels serveis sanitaris de la zona, ja que
tindrà capacitat per assistir més de 39.000 persones
tant del municipi com de Peníscola i Càlig.

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

Col·legi Ntra. Sra. de

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

El nou Centre de Salut, que s’ubicarà al solar
municipal del c. dels Boters, tindrà una superfície de
més de 2.000 m2 i suposarà una inversió de Sanitat

de 2,3 milions d’euros. Quant als professionals, hi
prestaran serveis 13 metges de família, 4 pediatres,
14 infermeres, 4 fisioterapeutes, una comare, un
odontòleg, un higienista dental, un treballador social,
4 auxiliars d’infermeria, 9 auxiliars administratius i 5
cel·ladors.

Consuelo González

Mayte Febrer

Conservatori de Música

E

l passat 24 de novembre, el conseller de
Sanitat, Manuel Cervera, va posar la primera
perdra del que serà el nou Centre Sanitari
Integrat de Benicarló. A l’acte, va assistir també el
president de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra,
el delegat del Consell Valencià, Joaquin Borrás, així
com altres càrrecs de l’administració autonòmica i
representants de l’Àrea de Salut.

Av. Catalunya, 31

16

Centre Provincial Coordinació

Subministraments
i altres serveis

FARMÀCIA

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

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

Creu Roja........................................ 964 244 300

Desembre

15

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

El conseller de Sanitat
posa la primera pedra
del Centre de Salut

Farmàcies
de guàrdia
DIES

20-21

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

Av. Catalunya, 31

Consuelo González

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

22

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

23

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

24

Mayte Febrer

26

Pablo Sastre

L’arquitecte, Enric Moya, va explicar als assistents el projecte

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

Av. Catalunya, 31

Maria Pilar San Feliu
27-28 Av.
del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

29

Jorge Cid

30

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

31

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

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

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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El nou Centre de Salut tindrà dos plantes de 1.536,45 m2 de superfície

4

www.ajuntamentdebenicarlo.org
Desembre de 2008

www.ajuntamentdebenicarlo.org
Desembre de 2008

Tot preparat per
celebrar el Nadal

L

Benicarló premia
els seus comerciants

E

’Ajuntament de Benicarló ha preparat tot un
seguit d’activitats perquè puga celebrar el Nadal plenament. Així doncs, la Comissió de Festes ho té tot preparat perquè, el dia 24 de desembre,
el Pare Noel arribe a la ciutat. També està previst
que els patges dels Reis d’Orient, acompanyats per
les colles de Xancuts i de Dolçainers i els Gegants i
Cabuts, recórreguen els carrers, precedint els Reis
que arribaran, en cavalcada, el dia 5 de gener, per
repartir els seus regals a tots els xiquets i xiquetes.

l passat 21 de novembre,
la Regidoria de Comerç i
Mercats va entregar els
Premis al Comerç al Local en el
transcurs de la Gala que va tindre lloc al Restaurant el Cortijo.
En la Gala, es va donar cita nombrosos representants del comerç
de la ciutat i va comptar amb la
presència de la directora general de Comerç i Consum, Silvia
Ordiñaga, i del cap del Servei de
Comerç Exterior de la Cambra
de Comerç de Castelló, Fernando Monzó.

Altes actes, com el ja tradicional Concert de Nadales
a càrrec de la Coral Polifònica i les seues seccions
infantils, tindran lloc el dia 21 a l’església del Crist de
la Mar. També es podrà visitar, a la pl. de Sant Bartomeu els dies 3 i 4 de gener, el pessebre vivent de la
classe de manteniment de la gent gran.
D’altra banda, la Regidora de Comerç i Mercats ha
preparat, juntament amb la Unió de Comerços, el
sorteig de 6.000 euros dividits en premis de 500
euros cadascun, que els guanyadors podran gastar
als diversos establiments de la ciutat. A més, també
ha convocat la quinzena edició del Concurs d’Aparadors de Nadal, al qual poden apuntar-se tots els
comerços de la ciutat fins al 12 de desembre (AFIC,
964 47 00 50 o correu.afic@ajuntamentdebenicarlo.
org).
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Un dels establiments guanyadors del Concurs
d’Aparadors de l’any passat

De les 17 candidatures presentades, els jurat va escollir com a
mereixedors del Premi a la Qualitat Comercial els establiments
Confecciones Pruñonosa, FornPastisseria T. Avila, La Terminal,
Instalaciones Jecal, Cuquis, Triat
Sport, Bazar Arín i Arrufat Mas.
D’altra banda, van obtindre el
Premi a la Renovació i la Imatge Comercia el Forn Pastisseria

Els comerciants guanyadors de la primera edició dels Premis al Comerç

T. Avila, el Premi a la Trajectòria
Empresarial la Farmàcia Cid i el
Premi a la Solidaritat la Estación
de Servicio Batra.
El lliurament d’aquest Premis
coincidia amb la cloenda de la I

Setmana del Comerç Local, durant la qual, ciutadans i comerciants, han pogut gaudir de diverses activitats lúdiques i culturals
encaminades a la potenciació
del comerç benicarlando.

L’OMNL ajuda a escriure
la carta als Reis

L

IV Concurs d’Engalanament
de Façanes de Nadal
Participants: Tota la ciutadania (excepte aparadors comercials)
Modalitats: Engalanament de façanes (portals, finestres, balcons...) i de façanes en construcció.
Termini per sol·licitar participar-hi: Fins al 10 de desembre, a les 14.00 h, a la Regidoria de Festes, personalment o per telèfon (964 470 343).
Per consultar les bases íntegrament: Secció “Festes” de www.ajuntamentdebenicarlo.org

La carta al Reis, en valencià!

’Oficina Municipal de
Normalització Lingüística
(OMNL) ha repartit a tots
els centres d’educació primària
de la ciutat cartes i un vocabulari dels joguets per tal que els
xiquets i xiquetes de la ciutat
de Benicarló puguen escriure
la seua carta als Reis Mags en
valencià. La campanya La carta als Reis Mags, en valencià es
presenta com una campanya de
promoció del valencià destinada
a fomentar la il·lusió d’aquestes

dates nadalenques al mateix
temps que afavorir l’ús del valencià.
Tot i això, aquells xiquets i xiquetes que no hagen pogut recollir la seua carta a escola, en
trobaran a l’OMNL (plaça de
l’Ajuntament). A més, els patges
dels Reis també les repartiran, el
dia 30 de desembre, a partir de
les 18.30 h, en la cercavila que
faran pels carrers del centre de
la ciutat.
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L’Estació Nàutica
Benicarló-Peníscola
present al Saló Nàutic
de Barcelona

E

l passat 14 de novembre,
amb motiu de la celebració
del Saló Nàutic de Barcelona, es presentava oficialment
l’Estació Nàutica Benicarló-Peníscola davant l’Assamblea General de l’Associació d’Estacions
Nàutiques.
Durant l’acte de presentació, es
va fer entrega, als regidors de
Turisme de Benicarló i Peníscola,
del diploma amb la certificació
de la Marca de Garantia de Qualitat Estació Nàutica i el Manual
d’Imatge Corporativa de l’Associació d’Estacions Nàutiques,
per tal que l’Estació Nàutica
aconseguisca una marca sòlida
i la màxima repercussió en el
territori. Amb tot això, l’Estació Nàutica Benicarló-Peníscola
obté la condició de membre de
ple dret de l’Associació d’Estacions Nàutiques.

Els regidors de turisme de Benicarló i Peníscola rebent la Marca de Garantia
de Qualitat Estació Nàutica

L’Estació Nàutica BenicarlóPeníscola ha significat la creació d’un producte turístic, que
desperta noves motivacions de
viatges basades en els esports
i activitats nàutiques i que permeten l’especialització i la dife-

renciació de Benicarló respecte
a la resta de destinacions de
costa de Castelló. En definitiva,
una aposta per la qualitat en la
destinació de Benicarló, en les
seues empreses i en la seua gestió turística.

Proves del Certificat de Superació
d’Ensenyaments Elementals de
Música al Conservatori Municipal
Matrícula: De l’1 al 12 de desembre (dilluns, dimecres i divendres
de 10.00 a 14.00 h i dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16.00 a
20.00 h)
Data i horaris de les proves: Dijous 18 de desmembre, a les 18:00h
prova A (instrumental) i a les 19.00h prova B (llenguatge musical).
Continguts i documentació de les proves: Secció “Conservatori” de
www.ajuntamentdebenicarlo.org
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Informació
municipal
Acta de la sessió plenària ordinària núm. 15/2008 del
30 d’octubre
Punt 1r.-

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 13/2008, de 4 de
setembre, i de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/2008, de 25 de setembre.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 2n.- Dictamen a l’expedient de modificació pressupostària núm. 7/2008.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 3r.- Dictamen a l’expedient de modificació pressupostària núm. 8/2008.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 4t.- Dictamen a l’expedient de modificació pressupostària núm. 9/2008.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 5é.- Dictamen a l’expedient de modificació pressupostària núm. 10/2008.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 6é.- Dictamen a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/08
(Aprovat per unanimitat)
Punt 7é.- Dictamen a la proposta de delegació de competències dels expedients per
infraccions de trànsit
(Aprovat per unanimitat)
Punt 8é.- Dictamen a l’expedient d’aprovació de la liquidació del compte de les entrades
de teatre i concerts.
(Aprovat amb 18 vots favorables i 2 abstencions)
Punt 9é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-1 Taxa d’expedició de
documents administratius.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 10é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-2 Taxa de cementeri
municipal.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 11é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-4 Taxa per utilització
de l’escut municipal.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 12é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-5 Taxa per llicència
d’autoturisme.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 13é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-7 Taxa per recollida
d’escombraries.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 14é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-8 Taxa pel subministrament d’aigua i clavegueram.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 15é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-9 Taxa per la prestació
del servei municipal de mercat al detall.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 16é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-10 Taxa per la retirada
de vehicles de les vies públiques, custòdia d’aquests o per la immobilització de
vehicles per procediment mecànic.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 17é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-11 Taxa per la prestació
del servei d’ensenyament en el Conservatori Municipal de Música.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 18é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-14 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 19é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança T-17 Taxa per la prestació
dels serveis de matrimonis civils.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 20é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança I-3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 21é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança P-3 Preu públic per la
prestació del servei de piscina municipal i instal·lacions complementàries.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 22é.- Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’estacionament amb limitació horària.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 23é.- Dictamen a la proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Castelló i l’Ajuntament de Benicarló, per a la realització de les obres
de sanejament d’infraestructures existents al c. d’Hernán Cortés.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 24é.- Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació puntual del
PGOU de Benicarló, per a la reordenació de volums en l’illa situada entre els
carrers de València i d’Eivissa.
(Aprovat per unanimitat dels 20 membres assistents)
Punt 25é.- Dictamen a l’aprovació inicial del model de conveni per a l’obtenció gratuïta
dels terrenys afectats per l’execució de la prolongació de l’av. de les Corts Valencianes
(Aprovat amb 11 vots a favors, 7 vots en contra -grups municipal socialista- i 2
abstencions -BLOC-)
Punt 26é.- Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora dels parcs i zones enjardinades
(Aprovat per unanimitat)
Punt 27é.- Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració de l’immoble situat a l’av.

de Felipe Klein, 5-7-9, afectat per l’expropiació forçosa per a l’execució d’un
aparcament públic.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 28é.- Dictamen a la proposta de sol·licitar al Ministeri de Foment el canvi de titularitat o lliurament de l’actual CN-340
(Aprovat per unanimitat)
Punt 29é.- Dictamen a la proposta de rectificació del projecte d’expropiació per taxació
conjunta dels béns afectats per l’execució del projecte del passeig marítim
Benicarló-sud, quant a la titularitat de la finca de referència cadastral 1564705
(Aprovat per unanimitat)
Punt 30é.- Dictamen a la moció del Consell Agrari Municipal sobre les reivindicacions de
la plataforma “Per un terme sense barreres” referents al desdoblament de la
CN-340
(Aprovat per unanimitat)
Punt 31é.- Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per
Francisco Mañá Forés i altres, contra l’acord del Ple de la corporació, de 24
d’abril de 2008, d’aprovació de la modificació puntual de la UE 4 (vial 41) del
PGOU de Benicarló.
(Aprovat amb 11 vots a favor i 9 abstencions -grups socialista i BLOC)
Punt 32é.- Dictamen a la proposta de protocol de camins de la Mancomunitat de la Taula
del Sénia.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 33é.- Dictamen a la proposta d’informe municipal a la sol·licitud de Pirotécnia Tomàs, SL., de Declaració d’Interés Comunitari per a l’ampliació de taller pirotècnic en el terme de Càlig.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 34é.- Proposició a l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Benicarló, per a l’elaboració concertada del programa municipal, de caràcter plurianual, destinat a cobrir les necessitats d’habitatges sotmesos a algun règim de protecció pública.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 35é.- Prèvia declaració d’urgència, dictamen sobre la concessió administrativa per
a la utilització privativa del quiosc de propietat municipal ubicat a la pl. del
Mercat Vell de Benicarló.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 36é.- Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i Tinències d’Alcaldia
delegades des del 16 de setembre de 2008 al 15 d’octubre de 2008.
(Els membres presents en resten assabentats))
Punt 37é.- Dació de compte de sentències de diversos ordres jurisdiccionals.
(Els membres presents en resten assabentats)
Punt 38é.- Se sotmet a la consideració d’urgència la moció presentada el 27 d’octubre de
2008, sobre la impartició de l’assignatura d’educació per a la ciutadania.
(Es és rebutjada la consideració d’urgència amb 9 vot favorables i 11 en contra)
Punt 39é.- Precs i preguntes

Decrets d’octubre

01/10/08 Concedir un termini per a al·legar el que al seu dret convinga de la caducitat de
la llicència concedida en data 2 de maig de 2006 al c. de Peñíscola.
01/10/08 Contractar una persona per prestar serveis com a educador social al Centre
del Voluntariat.
01/10/08 Contractar el subministrament de tòner per a les impressores de l’Ajuntament
per import de 6.500 euros.
01/10/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per import de
7.970,00 euros, per l’adquisició de llibres d’Història de Benicarló.
01/10/08 Executar la sentència estimatòria de la demanda interposada per quantitats
indegudament deduïdes.
01/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres en la part. de Povet.
01/10/08 Aprovar amb caràcter provisional la relació de persones admeses i excloses per
a la constitució de diverses borses de treball de monitors per la universitat popular.
01/10/08 Contractar el subministrament d’un armari rack i el cablejat de xarxa de la Cambra Agrària per import de 2.794 euros, sense IVA.
01/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres en la part. de Povet.
01/10/08 Contractar un educador social per al Centre de Voluntariat i Associacionisme.
01/10/08 Contractar el subministrament de 2 llicencies de Bricscad V8 per import de
1.314,66 euros.
01/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres al c. de Joan Fuster.
01/10/08 Contractar el subministrament d’una llicència de Word i 5 de Deep Freeze per
import de 370,49 euros.
01/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres en la pl. del Ministre Marcelino
Domingo.
01/10/08 Contractar el subministrament d’un servidor Proliant DL160G5 i un Proliant
DL360R05 per import de 4388,92 euros.
01/10/08 Contractar el subministrament d’un projector P5270 DLP per import de 721,38
euros. 01/10/08 Contractar l’actuació del cantant Feliu Ventura per import de 3.448,28
euros.
01/10/08 Sotmetre a información pública el Projecte d’Urbanització de la UA núm. 22.
01/10/08 Requerir que se sol·licite la preceptiva autorització municipal per a les obres
realitzades a la part. de la Vallesa.
02/10/08 Denegar llicència urbanística per a la construcció d’una coberta al c. de Vina-
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ròs.
02/10/08 Convocar la sessió de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, perquè tinga lloc el dia 7 d’octubre de 2008.
02/10/08 Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal.
02/10/08 Concedir llicència provisional per a l’entrada i sortida de vehicles a través de les
voreres, fins a la fi de les obres al c. de l’Abad Pere Boqués.
02/10/08 Llista definitiva de persones admeses i excloses a la constitució de borses de
treball de professors del Conservatori dels especialitats de cant i guitarra.
02/10/08 Aprovar la generació de crèdit per l’import de 900,00 euros, amb càrrec a la
col·laboració rebuda de la Caixa Benicarló per al finançament dels Cursos d’Estiu de la
UNED.
02/10/08 Aprovar la llista de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a una
borsa de treball i posterior contractació d’un professor de valencià.
02/10/08 Subscriure un pacte d’hores complementaries amb una treballadora.
02/10/08 Donar altes al Padró Municipal d’Habitants fins al 30 de setembre.
02/10/08 Concedir llicència de funcionament de l’activitat de pàrquing al c. d’Hernán
Cortés.
02/10/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legament a la part. de Sanadorlí.
03/10/08 Autoritzar la devolució de l’aval dipositat per a respondre de les obligacions
derivades de la reposició de quatre arbres al c. de Vinaròs.
03/10/08 Aprovar la revisió de preus en relació amb el contracte referent a la prestació
del servei de vigilància, neteja, manteniment i coordinació del poliesportiu municipal i
explotació del bar-cafeteria.
03/10/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per l’import de
25.767,49 euros.
03/10/08 Concedir llicència municipal de primera ocupació per a l’immoble situat al c.
de Mossén Lajunta.
03/10/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per l’import de
19.560,00 euros.
03/10/08 Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges amb emplaçament al c. de València.
03/10/08 Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència per a
reforma de local a l’av. de les Corts Valencianes.
03/10/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de farmàcia al c. de la Mare de
Déu dels Dolors.
03/10/08 Concedir llicència de funcionament de l’activitat de bar cafeteria al local situat
al c. de Mallorca.
03/10/08 Convocar als titulars dels béns i drets afectats per l’expropiació per a l’execució
del projecte del pg. Marítim Benicarló-sud, per procedir al pagament i a la subscripció
dels corresponents actes d’ocupació dels terrenys.
06/10/08 Concedir llicència municipal de primera ocupació per a l’immoble del c. de
Francisco Pizarro.
06/10/2008 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i un total de 74.579,24 euros.
06/10/08 Nomenar un funcionari interí per acumulació de tasques del 6 d’octubre de
2008 fins al 15 de gener de 2009.
06/10/2008 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i un total de 4.236,87 euros.
06/10/08 Aprovar amb caràcter definitiu la relació de persones admeses i excloses en
el procés selectiu per a una borsa de treball i posterior contractació d’un professor de
valencià.
06/10/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de fabricació d’elements de fusteria metàl·lica i PVC al Polígon Industrial.
06/10/08 Concedir audiència perquè s’al·legue i es presenten els documents que considere oportuns.
06/10/08 Ordenar a la propietària de les finques situades a la part. de Vilaperdig que
procedisca a neteja d’aquestes parcel·les.
06/10/08 Concedir un termini d’audiència perquè s’adduïsca la concordança o discordança de les obres amb el contingut de la llicència.
06/10/08 Declarar provat que s’ha exercit la activitat de venda al detall de llaminadures
al c. del Dr. Ferran sense la preceptiva comunicació ambiental i imposar una multa per
import de 300 euros.
06/10/08 Ordenar que es procedisca a la reparació del trencament d’un recobriment de
formigó d’un edifici.
06/10/08 Declarar provada la construcció d’un habitatge unifamiliar a la part. del Collet i
imposar una multa per import de 37.576,63 euros.
06/10/08 Concedir audiència a la propietària del solar situat al c. Mare de Déu del Roser
perquè durant al·legue i present els documents que considere oportuns.
06/10/08 Concedir audiència al propietari de l’immoble situat al c. de Sant Isidre perquè
al·legue i presente els documents que consideren oportuns.
06/10/08 Ordenar que es procedisca a la reparació de la canalització de baixant de pluvials d’un edifici.
07/10/08 Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges amb emplaçament al c. de Mossén Lajunta.
07/10/08 Resoldre la discrepància en relació a l’objecció efectuada per la Viceintervenció
sobre l’aprovació de la modificació del contracte de les obres de construcció de 192 nínxols, en el sentit de continuar la tramitació de l’expedient.
07/10/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per l’import de 58,92
euros.
07/10/08 Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges amb emplaçament al c. d’Ulldecona.
07/10/08 Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges amb emplaçament al c. del Vi de Carlón.
07/10/08 Autoritzar la devolució de l’aval dipositat per a garantir cost d’urbanització pendent d’executar-se al c. del Nou d’Octubre i al c. del Dr. Coll.
07/10/08 Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges amb emplaçament al c. d’Hernán Cortés.
07/10/08 Autoritzar la devolució de l’aval dipositat per a respondre de les obligacions per
a garantir les obres d’urbanització en l’àmbit de l’OI-11.
07/10/08 Autoritzar la devolució de l’aval dipositat per a garantir l’obertura de la rasa per

www.ajuntamentdebenicarlo.org
Desembre de 2008
a canalització de telecomunicacións al c. del Segle.
07/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres d’adequació mitjançant el condicionament del local de negoci per a exercir l’activitat de restaurant, situat a la pl. dels
Mestres del Temple.
07/10/08 Ordenar a una ciutadà que si està habitat l’habitatge situat al c. de Santa Bàrbara que es desallotge de forma immediata i s’hi impedisca l’accés.
07/10/08 Iniciar procediment sancionador simplificat a una ciutadana.
07/10/08 Iniciar procediment sancionador simplificat a un ciutadà.
07/10/08 Concedir llicència de funcionament de l’activitat de pàrquing amb emplaçament al c. de Sant Francesc.
07/10/08 Concedir llicència de funcionament de l’activitat d’ampliació de restaurant i saló
de banquets al local situat a l’ av. de Méndez Núñez.
07/10/08 Concedir audiència als persones afectades per la memòria i compte detallat
de quotes d’urbanització provisionals de l’OA 19 perquè puguen examinar el document
en el departament d’Urbanisme i formular els al·legacions i presentar els documents i
justificacions que consideren oportuns.
08/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs en l’immoble situat a la pl. de Santa
Maria.
08/10/08 Rectificar el decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació de
18/06/08 perquè diga: Aprovar la certificació núm. 1 dels obres d’urbanització del vial junt
al Parador, per import de 129.034 euros.
08/10/08 Nomenar 8 funcionaris de carrera per a ocupar 8 places d’agent de Policia Local.
08/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs al c. de Santa Càndida.
08/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs al c. de Peníscola.
08/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs al c. dels Sants Màrtirs.
08/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs al c. de Méndez Núñez.
08/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs al c. dels Sants Màrtirs.
08/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs en l’habitatge situat a l’av. de Mallorca.
08/10/08 No admetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra la Resolució del
tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme de data 11/06/08.
08/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs a la part. del Riu.
08/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs a l’av. del Marqués de Benicarló.
08/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs al c. de Sant Antoni.
08/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs a la pl. de Sant Vicent.
08/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs al c. de Tarragona.
08/10/08 Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de comerç al detall de
roba infantil amb emplaçament al c. Major.
08/10/08 Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de serveis de publicitat
amb emplaçament al c. de Peníscola a una altra mercantil.
10/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 251.080,71 euros.
10/10/08 Disposar la despesa corresponent que ascendeix a un import de 506.344,64 euros, a càrrec de la partida 511.3808.601000 del pressupost en vigor; procedir a la formalització del contracte administratiu i a la devolució de les garanties provisionals aportades
per tots els licitadors.
10/10/08 Contractar l’adquisició de mobiliari per al Conservatori.
10/10/08 Desestimar la sol·licitud de devolució de l’autoliquidació corresponent a la Taxa
per llicència d’obertura d’establiments, per import de 388,78 euros.
10/10/08 Disposar la despesa corresponent que ascendeix a un import de 762.312,56 euros
i procedir a la formalització del contracte administratiu i a la devolució de les garanties
provisionals aportades per tots els licitadors.
10/10/08 Contractar el subministrament de llibres per a la Biblioteca Municipal
10/10/08 Disposar la despesa que ascendeix a 118.279,66 euros i procedir a la formalització del contracte administratiu i a la devolució de les garanties provisionals aportades
per tots els licitadors.
10/10/08 Contractar el subministrament de llibres per a la Biblioteca Municipal.
10/10/08 Aprovar la devolució la garantia definitiva dipositada per respondre de les obligacions derivades del contracte relatiu a les obres d’urbanització per al desenvolupament
de la UE Corts Valencianes II.
13/10/08 Contractar els treballs d’organització d’una jornada de formació adreçada als
tècnics AFIC i als comerciants de Benicarló per import de 2.500 euros
13/10/08 Aprovar la celebració de la Festa de la Carxofa de Benicarló, del 18 al 25 de
gener de 2009.
13/10/08 Contractar 4 monitors per impartir els cursos programats per a la XXI Campanya
Esportiva Municipal d’Hivern.
13/10/08 Aprovar el Plec de càrrec núm. 46/2008 corresponent a les liquidacions en concepte d’infraccions urbanístiques per total de 43.197,68 euros.
13/10/08 Iniciar procediment sancionador simplificat un ciutadà.
13/10/08 Convocar sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat
i Participació Ciutadana, per al 16 d’octubre de 2008.
13/10/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de FORN PASTISSERIA amb
emplaçament al C. DELS BOTERS.
13/10/08 Declarar la baixa de l’activitat de SERVEIS IMMOBILIARIS a la pl. del MERCAT.
14/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de
l’Organista Coscollano.
14/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 3.892,29 euros.
14/10/08 Aprovar la certificació núm. 13 de les obres de construcció d’un edifici administratiu i enderrocament de la nau existent, situat al c. del Mestre Serrano.
14/10/08 Concedir llicència d’entrada i sortida de vehicles a través de les voreres al c. del
Tossal de les Figueres, al c.d’en Lluís Vives i al c. del Cronista Viciana.
14/10/08 Abonar una funcionària les diferències retributives del seu lloc de treball després de la seua reclassificació.
14/10/08 Contractar el subministrament del vestuari d’hivern per al personal dels Serveis
Públics Municipals per import de 3.774,08 euros.
14/10/08 Resoldre la discrepància en relació a l’informe desfavorable de la Viceintervenció, sobre l’acceptació de la donació d’una estàtua en el sentit de continuar la tramitació
de l’expedient.
14/10/08 Convocar la Junta de Govern Local per al dia 17 d’octubre de 2008.

14/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c.
de la Sequieta.
14/10/08 Constituir una borsa de treball de professors/as de valencià per a fins específics.
14/10/08 Nomenant lletrat i procurador en el PA núm. 378/2008, així com la remissió de
documentació al Jutjat del Contenciós Administratiu núm.1 de Castelló.
14/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situada al c.
d’Isaac Albéniz.
14/10/08 Nomenar lletrat en el PO núm. 548/2007 en relació amb el recurs contenciós
administratiu interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló.
14/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de condicionament del local de
negoci situat al c. del Nou d’Octubre.
14/10/08 Executar provisionalment la sentència per expropiació d’una parcel·la.
14/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de condicionament del local de
negoci per a bar cafeteria, situat a l’av. del Papa Lluna.
14/10/08 Executar provisionalment la Sentència núm. 1583/2007, de 30 d’octubre, en relació amb el RCA núm. 1380/2003.
14/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres al c. de César Cataldo.
14/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres a l’av. de Iecla.
14/10/08 Denegar la llicència de transformació de terres a la part. de la Fossa del Pastor.
14/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres a l’av. de les Corts Valencianes.
14/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres per a l’exercici de l’activitat de bar
cafeteria, a l’av. de la Llibertat.
14/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres al c. de Jacinto Benavente.
14/10/08 Declarar la baixa de l’activitat de BAR CAFETERIA al c. d’HERNÀN CORTÉS.
15/10/08 Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència sol·
licitada en data 25 de setembre de 2007 per a adequació de local per a l’activitat de
venda de pa.
15/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 11.198,27 euros.
15/10/08 Nomenar interí un professor de l’especialitat de guitarra per al conservatori de
Música.
15/10/08 Contractar el subministrament d’un armari Rack per import de 1672 euros, sense
IVA.
15/10/08 Designar una funcionària secretària en la Comissió Informativa d’Urbanisme i
Medi Ambient del 15 d’octubre.
15/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 91.989,34 euros.
15/10/08 Contractar el subministrament d’un armari Rack per import de 1672 euros.
15/10/08 Convocar Comissió Informativa de Benestar Social per al 20 d’octubre de 2008.
15/10/08 Contractar el subministrament de dos dics durs de 500GB per import de 598,34
euros.
15/10/08 Contractar el subministrament de tres TME Thermometer per import de 457
euros.
16/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs al c. de Sant Francesc.
16/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 49.727,84 euros.
16/10/08 Requerir que es resolguen les deficiències detectades en les obres de reurbanització del c. del Crist del Mar fase III.
16/10/08 Autoritzar la Falla la Paperina per a utilitzar l’Auditori Municipal.
16/10/08 Cessar un agent de Policia Local interí.
16/10/08 Contractar el subministrament de 10 terminals telefònics per import de 299
euros.
16/10/08 Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda,
perquè tinga lloc, el dia 20 d’octubre.
16/10/08 Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per
danys ocasionats en el seu vehicle per haver transcorregut el termini de deu dies sense
que s’haja aportat la documentació preceptiva.
16/10/08 Executar la Sentència núm. 290/15.09.2008, dictada en relació amb el RCA núm.
202/2007 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló.
16/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres a l’av. de les Corts Valencianes.
16/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 33.000,00 euros.
16/10/08 Disposar la devolució de la fiança dipositada per la utilització de l’Auditori al
Club Madison.
16/10/08 Constitució borses de treball de la UP.
16/10/08 Contractar el subministrament de tres odinadors HP dc7800 USD per import
de 2380,08 euros.
16/10/08 Modificar el Pressupost de despeses generant crèdit per import de 9.798,45
euros.
16/10/08 Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per trencament d’ulleres per haver transcorregut el termini de deu dies sense que s’haja aportat
la documentació preceptiva.
16/10/08
Atorgar llicència urbanística per a la legalització de l’obra en una parcel·la
del barranc del Puig.
16/10/08 Contractar el subministrament d’un armari rack per import de 1552 euros
16/10/08 Expedir el certificat habilitant de l’activitat de CENTRE DE FORMACIÓ I SERVEIS
INTEGRALS D’ENGINYERIA amb EMPLAÇAMENT a l’av. de les CORTS VALENCIANES.
17/10/08 Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per a respondre de les
obligacions derivades del contracte relatiu al subministrament de mobiliari per a la nova
Biblioteca Municipal.
17/10/08 Contractar els monitors que han d’impartir els cursos programats en la Universitat Popular per al curs 2008-2009.
17/10/08 Arxivar l’expedient RP- 8/2005 del Departament de Patrimoni.
17/10/08 Abonar indemnitzacions per raó del servei a diverses treballadores de l’Ajuntament.
17/10/08 Nomenar interinament una auxiliar administrativa amb destinaciçó al servei de
Tresoreria.
17/10/08 Concedir llicència para la instal·lació de l’activitat d’AMPLIACIÓ FÀBRICA DE
MOBLES DE CUINA en el local amb emplaçament en el CN-340.
17/10/08 Incoar expedient sancionador a les persones que resulten responsables de rea-

9

litzar obres en el Polígon Industrial el Collet sense llicència municipal.
17/10/08 Incoar expedient sancionador a les persones que resulten responsables de realitzar obres a l’av. de Juan Sebastián Elcano.
17/10/08 Incoar expedient sancionador a les persones que resulten responsables de realitzar obres a la part. del Collet sense la preceptiva llicència municipal.
17/10/08 Incoar expedient sancionador a les persones que resulten responsables de realitzar obres a la part. Collet sense la preceptiva llicència municipal.
17/10/08 Incoar expedient sancionador a les persones que resulten responsables de realitzar obres a la part. Collet sense la preceptiva llicència municipal.
17/10/08 Incoar expedient sancionador a les persones que resulten responsables de realitzar obres a l’av. de la Mediterrània sense la preceptiva llicència municipal.
17/10/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a la part. de la
Bisbala sense la preceptiva autorització municipal.
17/10/08 Requerir que se sol·licite la preceptiva autorització municipal per a la realització
de l’obra realitzada en l’av. de la Mediterrània.
17/10/08 Requerir que se sol·liciten la preceptiva autorització municipal per a la realització de les obres realitzades il·legament a la part. del Collet.
17/10/08 Requerir que se sol·licite la preceptiva autorització municipal per a la realització
de l’obra situada a la part. de Sanadorlí.
17/10/08 Requerir que se sol·licite la preceptiva autorització municipal per a la realització
de l’obra realitzada a la part. del Riu.
20/10/08 Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situada al
c. del Crist de la Mar.
20/10/08 Aprovar la devolució de la garantia definitiva per a respondre de les obligacions
derivades del contracte relatiu a les obres del Pla d’accessibilitat de la zona nord.
20/10/08 Concedir subvencions a entitats culturals per activitats culturals realitzades
l’any 2007.
20/10/08 Declarar constituïda la borsa de treball de monitors que han d’impartir els cursos programats per la Universitat Popular de l’especialitat d’angles turístic i comercial.
20/10/08 Aprovar la facturació que conté els contribuents beneficiaris del servei de subministrament d’aigua potable, corresponent al tercer trimestre de 2.008, l’import total
del qual ascendeix a 246.645,98 euros.
20/10/08 Designar lletrada en el procediment de diligències urgents núm.97/2008, davant el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Vinaròs.
20/10/08 Concedir autorització a la Penya Cultural Flamenca de Benicarló i Peníscola per
a la utilització de l’Auditori Municipal.
20/10/08 Deixar sense efecte el decret de 08.10.2008 pel que fa al cessament d’un funcionari interí.
20/10/08 Remetre documentació, designant lletrat i emplaçant a interessats en el recurs
contenciós administratiu PO núm. 429/2008.
20/10/08 Convocar la Comissió de Policia, Seguretat i PC per al dia 22 d’octubre de
2008.
20/10/08 Declarar provada la realització de l’activitat de bar cafeteria en el local situat al
c. del Cronista Viciana sense la preceptiva llicència ambiental.
20/10/08 Declarar provat l’exercici d’activitat d’ensenyament al local situat a l’av. de
Méndez Núñez sense comptar amb la preceptiva autorització municipal i imposar a la
mercantil una sanció de 300 euros.
20/10/08 Declarar provat l’exercici d’activitat de cafeteria al c. de l’Alqueria del Poaig, sense comptar amb la preceptiva llicència municipal de funcionament de l’activitat i imposar
una multa de 300 euros.
20/10/08 Iniciar procediment sancionador per a depurar les possibles responsabilitats
que poguera haver incorregut una ciutadana.
21/10/08 Disposar la contractació del servei d’escoles matineres d’un col·legi.
21/10/08 Estimar la reclamació interposada per un ciutadà, d’acord amb l’acta del tribunal
qualificador de data 16 d’octubre de 2008.
21/10/08 Convocar sessió de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, perquè tinga
lloc el 23 d’octubre.
21/10/08 Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per danys patits en la seua vehicle, per no haver aportat la documentació preceptiva.
21/10/08 Disposar la contractació del servei de les escoles matineres dels col·legis Marqués de Benicarló, F. Catalán i E.M. Ródenas.
21/10/08 Estimar la reclamació interposada, d’acord amb l’acta del tribunal qualificador
de data 17 d’octubre de 2008.
21/10/08 Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per trencament d’ulleres, per haver transcorregut el termini de deu dies sense que
s’haja aportat la documentació preceptiva.
21/10/08 Estimar la reclamació interposada, d’acord amb l’acta del tribunal qualificador
de data 16 d’octubre de 2008.
21/10/08 Reconéixer triennis a una funcionària.
21/10/08 Reconéixer triennis a un funcionari.
21/10/08 Autoritzar poder portar a terme la campanya educativa PLANETA SA. ALIMENTACIÓN SALUDABLE i instal·lar-ne l’autobús a la pl. de la Constitució el 4 de novembre.
21/10/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legament a la part. de Sanadorlí.
21/10/08 Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la realització de
la transformació de finques realitzada a la part. de la Bisbala.
21/10/08 Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la realització de
l’obra al c. del Dr. Fleming.
22/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 138.342,26 euros.
22/10/08 Aprovar l’oferta del curs 2008/2009 de la Universitat Popular.
22/10/08 Contractar unisca professora de valencià per a impartir els cursos programats
per l’OMNL.
21/10/08 Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per trencament d’ulleres, per haver transcorregut el termini de deu dies sense que
s’haja aportat tota la documentació preceptiva.
22/10/08 Contractar en règim de dret laboral a dos monitors per a impartir els cursos de
la universitat popular durant 2008-2009, en les especialitats de castellà per a estrangers
i angles turístic i comercial.
23/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situada a l’av.
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del Marqués de Benicarló.
23/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 179.428,42 euros.
23/10/08 Disposar la inscripció de l’entitat Gruas Robles Futbol Sala al Llibre Registre
Municipal d’Associacions
23/10/08 Nomenar una funcionària interina per substituir un auxiliar.
23/10/08 Aprovar la compensació de les autoliquidacions pel concepte de taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïdes en el sòl, subsòl o vol de la via
pública a favor de les empreses explotadores de serveis públics, corresponents al mes
de setembre.
23/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de
Sant Francesc.
23/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 2.060,23 euros.
23/10/08 Inscriure l’associació Club de Pilota Valenciana Arrea-li Bona al Llibre Registre
Municipal d’Associacions.
23/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c.
del Crist de la Mar.
23/10/08 Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c.
del Crist de la Mar.
23/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de
César Cataldo.
23/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c.
de Peníscola.
23/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de
la Mare de Déu del Carme.
23/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat a l’av.
del Marqués de Benicarló.
23/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c.
del Dr. Ferrer.
23/10/08 Declarar que s’ha obtingut la llicència per a la instal·lació de l’activitat d’ampliació de fàbrica de mobles de cuina, al local amb emplaçament a la CN 340, per silenci
administratiu positiu.
23/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de
César Cataldo.
24/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c.
dels Mariners.
24/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports
i un total de 27.936,00 euros.
24/10/08 Convocar la sessió de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI, perquè tinga lloc el 27 d’octubre.
24/10/08 Inscriure l’associació Club Kaiden de Benicarlo al Llibre Registre Municipal d’Associacions.
24/10/08 Anul·lar la providència de constrenyiment efectuada a una empresa.
24/10/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble del c. de Clapissa.
24/10/08 Concedir llicència d’obertura de l’activitat del pàrquing de l’edifici situat al c.
del Doctor Coll.
24/10/08 Atorgar llicència municipal per a la obra del c. de Sant Pere de Alcántara.
24/10/08 Atorgar llicència municipal per a l’obra de l’av. del Marqués de Benicarló.
24/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de la part. de Sant Gregori Ciudad
Sènior.
24/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres del c. de la Mare de Déu dels Dolors.
24/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de la part. de la Cervellona.
24/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres del c. de Vinaròs.
24/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres del c. de César Cataldo.
24/10/08 Estimar el recurs de reposició interposat per una associació.
27/10/08 Declarar que s’ha obtingut la llicència per a la instal·lació de l’activitat d’una estació base de telefonia i concentrador de radioenllaços, per silenci administratiu positiu.
27/10/08 Contractar el servei de vigilància i neteja del Pavelló Poliesportiu per import
de 6.395,70 euros.
27/10/08 Convocara la sessió plenària ordinària núm. 15/2008 el proper dijous dia 30
d’octubre.
27/10/08 Aprovar el Plec de càrrecs corresponent a les liquidacions pel concepte de multes urbanístiques, pels seus respectius imports i un total de 2.601,00 euros.
27/10/08 Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a l’entitat ASSOCIACIÓ COMARCAL D’EMPRESARIS DEL BAIX MAESTRAT
27/10/08 Procedir a l’anul·lació de la liquidació per import de 3.000,00 euros, en concepte
de sanció, i emetre una nova liquidació per import de 601,00 euros i aprovar el Plec de
càrrecs núm. 48/2008, practicada pel concepte de multes urbanístiques, per import total
de 601,00 euros.
27/10/08 Requerir que se sol·licite la preceptiva autorització municipal per a la realització
de les obres realitzades il·legament a la part. del Puig.
27/10/08 Concedir un termini d’audiència perquè adduïsquen la concordança o discordança d’unes obres amb el contingut de la llicència.
28/10/08
Autoritzar la devolució de l’aval dipositat per a respondre de les obligacions
derivades de la reposició de les infraestructures, serveis urbanísticos i mobiliari urbà danyats i destruïts en la realització de rasa per a línia subterrània de mitja i baixa tensió al
c. de Severo Ochoa.
28/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 42.500,00 euros.
28/10/08 Disposar l’inici de l’expedient administratiu per a la distinció del Sr. Jose Palanques Esteller.
28/10/08 Aprovar una generació de crèdit per import de 45.244,80 euros, encàrrec a la
subvenció concedida per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació per a les obres
de condicionament del Camí dels Frares.
28/10/08 Aprovar la baixa en executiva de la liquidació corresponent a la quota 3 de Corts
Valencianes per import principal de 88,90 euros.
28/10/08 Autoritzar la devolució de la fiança ingressada en concepte de garantia, tant per
a la correcta execució de la rasa com la seua reposició.
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28/10/08 Iniciar l’expedient administratiu per a la distinció del Sr. Vicent Meseguer Folch
28/10/08 Comptabilitzar el dret reconegut per import de 45.244,80 euros, corresponent
a la subvenció concedida per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per a les
obres de condicionament del camí dels Frares.
28/10/08 Aprovar la baixa en executiva de la taxa d’escombraries per import principal de
37,13 euros per venda de l’immoble.
28/10/08 Autoritzar la devolució de l’aval depositat per a garantir el cost de les obres de
reposició de les infraestructures, serveis urbanísticos per l’obertura de la rasa.
28/10/08 Declarar que s’ha obtingut la llicència d’obra per a l’execució de l’estació base
de telefonia digital, en el parc de comunicacions de RENFE per silenci administratiu positiu.
29/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 440.680,92 euros.
29/10/08 Concedir subvencions per als festes dels carrers i del Cor Parroquial de Sant
Bertomeu.
29/10/08 Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos a la borsa de treball de professors del Conservatori de les especialitats de percussió i fagot.
29/10/08 Iniciar procediment sancionador per a depurar les possibles responsabilitats
que poguera haver incorregut un ciutadà.
29/10/08
Convocar la Junta de Govern Local per al proper 30 d’octubre.
29/10/08 Aprovar el Plec de càrrecs corresponent a la liquidació practicada pel concepte
d’aprofitament, sòl, subsòl i vol, per import total de 6.251,41 euros.
29/10/08 Iniciar procediment sancionador per a depurar les possibles responsabilitats
que poguera haver incorregut una ciutadana.
29/10/08 Iniciar procediment sancionador per a depurar les possibles responsabilitats
que poguera haver incorregut un ciutadà.
29/10/08 Conceder llicència ambiental per a l’activitat de SEU SOCIAL AMB BAR CAFETERIA al c. DEL VI DE CARLÓN.
30/10/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a la part. de Vilaperdig.
30/10/08 Ordenar que es retiren les rampes sobre la vorera al c d’Aragó.
30/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports
i un total de 5.051,38 euros.
30/10/08 Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria, a l’emplaçament situat a la
porta principal del Mercat al detall.
30/10/08 Assignar el complement de productivitat als treballadors de l’Ajuntament corresponent al mes d’octubre.
30/10/08 Comptabilitzar el dret reconegut per import de 5.000,00 euros, corresponent a
l’aportació concedida per la Fundació Ruralcaixa Castelló.
30/10/08 Iniciar procediment sancionador per a depurar les possibles responsabilitats en
què puga haver incorregut un ciutadà.
30/10/08 Canviar de titularitat de la llicència de gual a l’av. de Méndez Núñez
30/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 264.141,14 euros.
30/10/08 Declarar provada la realització d’obres a la part. del Collet, sense la preceptiva
llicència municipal i imposar una multa per import de 28.558,20 euros .
30/10/08 No admetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra la Resolució del
tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme de data 3/10/08.
30/10/08 No admetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra la Resolució del
tinent d’alcalde Delegat del Área d’Urbanisme.
30/10/08 Ordenar que es realitzen els actuacions pertinents per a procedir al pagament
del preu just als persones afectades per l’expropiació forçosa dels béns afectats per a
l’execució del projecte del pg. Marítim Benicarló-sud.
31/10/08 Atorgar llicència urbanística per a la construcció d’una línia elèctrica de baixa
tensió per a dur llum a la finca situada a la part. Vilaperdig.
31/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total d’11.055,74 euros.
31/10/08 Designar els membres del jurat del Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló.
30/10/08 Canviar la de titularitat de la llicència de gual al c. de Cristobal Colon.
31/10/08 Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos a la borsa de treball de professors del Conservatori de les especialitats de percussió i fagot.
31/10/08 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 12.803,23 euros.
31/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 37.232,33 euros.
31/10/08 Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos a la borsa de treball de professors del conservatori municipal de l’especialitat de saxòfon.
31/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs en l’immoble situat a l’av. de Iecla.
31/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 151.101,56 euros.
31/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs als baixos de l’immoble situat al c.
del Port.
31/10/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i
un total de 172.945,22 euros.
31/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs en l’immoble situat al c. de Sant
Benet.
31/10/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres en l’immoble situat al c. d’Alfons
XIII.
31/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs d’enderrocament d’envans, en els
baixos de l’immoble situat al c. del Comerç.
31/10/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs a l’immoble situat al c. de Tarragona.
31/10/08 Atorgar llicència per a segregar dues parcel·les.
31/10/08 Atorgar la llicència de segregació d’una parcel·la sol·licitada, en data 22 d’octubre.
31/10/08 Atorgar la llicència de segregació d’una parcel·la sol·licitada en data 3 d’octubre.
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Presentació de les
obres guanyadores del
Certamen de Poesia

E

l 5 de desembre, a les 20.30
h, al Mucbe la Regidoria de
Cultura presentarà la publicació dels textos guanyadors
del XVII Certamen de Poesia
Ciutat de Benicarló. Els llibres,
publicats per l’editorial benicarlanda Onada Edicions, són La
difícil i apassionant aventura del
viure de Diana Curto i Tierra de
Danien Arenas.
Diana Curto és una tortosina
amb una llarga trajectòria en
l’escriptura pedagògica i per a
nens. Són molts, a més, els premis assolits en la seua carrera
literària. En la difícil i apassionant
aventura del viure ens presenta
un poemari on la vida i els somnis s’entremesclen entre ells.
Daniel Arenas és catedràtic de
literatura, crític d’art i cofunda-

dor de la revista de cine Encadenados. Ha publicat els poemaris
Bosque (1990), Andenes (1994)
i Olas. Com a narrador, amb la
novel·la Viviré si no me olvidas
(1998), va obtindre el premi Feli-

pe Trigo. També ha publicat Dos
gardenias para ti (2002) i Bajo los
árboles azules (2005). Ara, amb
Tierra, l’autor ens fa més palpable l’abstracció de conceptes
com l’absència o l’existència.

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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• Juego de Tronos (Canción de hielo y fuego I), George
R.R. Martin – Ed. Gigamesh
• Festín de cuervos (Canción de hielo y fuego II), George R.R. Martin - Ed. Gigamesh
• Tormenta de espadas I (Canción de hielo y fuego III),
George R.R. Martin – Ed. Gigamesh
• Tormenta de espadas II (Canción de hielo y fuego III),
George R.R. Martin – Ed. Gigamesh
• 100 enigmas de probabilidad, decisión y juego, Marie
Berrondo-Agrell - Ediciones CEAC
• Motín en la Bounty, John Boyne – Ed. Salamandra
• Lo que queda de España, Federico Jiménez Losantos –
Ed. Temas de hoy
• El viaje al amor, Eduard Punset – Ed. Destino
• La apelación, John Grisham
• Dos gardenias para tí, Daniel Arena – Ed Brosquil
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La Regidoria d’Esports
renova l’equipament
esportiu del Pavelló

“Pagagnini” tanca
la Temporada de
Teatre de Tardor

A

questa vegada la companyia Yllana (que ja ens va
visitar el 2006 amb l’espectacle Star-tryp), serà l’encarregada de tancar la temporada.
Serà amb l’obra Pagagnini, un
espectacle que reuneix en un
mateix pla l’humor, la bogeria i
la música. I tot això ho faran a
través del virtuosisme de quatre
grans músics, dirigits pel mestre
Ara Malikian, que repassaran alguns moments claus de la música clàssica, fusionats amb estils
musicals diversos.

D

ins del programa de renovació i manteniment
de les instal·lacions esportives municipals, la Regidora
d’Esports ha renovat totes les
cistelles de bàsquet del Pavelló Poliesportiu cobert. El nou
equipament és abatible i multifuncional. Per tant, mitjançant
els adaptadors que inclouen els
equipaments, es podrà practicar
bàsquet i minibàsquet en el mateix espai esportiu de cada pista.
Les cistelles s’han instal·lat,
d’una banda, a l’annex exterior,
on hi haurà dos camps de bàsquet/minibàsquet reglamentaris
amb cistelles abatibles i sense
base, que permetran que s’hi
puguen practicar altres esports.
D’altra banda, a l’annex interior,
hi haurà dos cistelles motoritzades, que es complementaran
amb les dos pistes transversals
de minibàsquet.
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Les noves cistelles de bàsquet són abatibles i multifuncionals

Amb aquesta adquisició, el Pavelló Municipal donarà millor
servei als més de 100 esportistes
de l’escola del Club de Bàsquet
Benicarló. A més, es milloraran
les prestacions cara els Campionats Escolars Intermunicipals

dels XXVII Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana, en els
quals participen els xiquets dels
equips dels col·legis de Benicarló, juntament amb els equips de
Peníscola, Vinaròs, Santa Magdalena i Torreblanca.

Pagagnini és, doncs, una cita ineludible de la cartellera de tardor. Un divertit i sorprenent desconcert per a tots els públics,
que serà a l’Auditori el dissabte
20 de desembre. Les entrades,
amb un preu de 10€, es podran
adquirir per anticipat a l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament a partir
del dilluns 15 de desembre.

Carmen Jovaní i
Jerónimo Uribe exposen
les seues obres al Mucbe

Foto denúncia
Des de Cocemfe, portem anys
reivindicant que s’arreglen els
rebaixats mal fets que donen accés a la
plaça de la Constitució.
Avui per mi... demà potser que per tu.
Són molts els anys lluitant contra
les barreres i encara es continuen
produint aquestes situacions.
¡Suspesos en solidaritat!
Aquest és un missatge de Cocemfe i la
Regidoria de Benestar Social

Paganini el des-concert arriba als escenaris

A

Música i poesia, constants de
l’obra de Carmen Jovaní

quest mes de desembre,
el Mucbe inaugura dos
exposicions de pintura
de dos artistes ben diferents:
Carmen Jovaní i Jerónimo Uribe. D’una banda, la benicarlanda
Carmen Jovaní ens presenta So
de Mar, un recull d’obres analítiques i reflexives, de realització
lenta i pacient, mitjançant les
quals Jovaní mira de transmetre’ns en esperit i matèria la idea
creativa. So de Mar romandrà

oberta de l’11 de desembre fins al
27 de gener de 2009.
D’altra banda, Jerónimo Uribe
ens mostra l’obra que el va fer
mereixedor del primer premi del
XXXIV Certamen de Pintura Ciutat de Benicarló. Així doncs, del
13 de desembre al 22 de febrer de
2009, podrem gaudir de Quarta
dècada, una exposició de l’obra
intemporal i alhora carregada
d’intenció i estil d’aquest artista
mexicà amb renom mundial.
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Desembre,
mes de la discapacitat

L

a Regidoria de Serveis Socials dedica el mes de desembre als discapacitats.
Es defineix com a discapacitada
“tota persona en la que les seues possibilitats d’inserció educativa, social i laboral estiguen
disminuïdes com a conseqüència d’una deficiència, previsiblement permanent, de caràcter
congènit o no, en les seues capacitats físiques, psíquiques o
sensorials”. Els Serveis Socials
municipals atenen aquest tipus
de persones, per exemple, ajudant-los a tramitar el reconeixement de minusvalidesa, que és
el requisit per a poder accedir a
prestacions o beneficis.
A banda d’existir diversitat de
prestacions, ajudes o beneficies
a càrrec dels pressupostos de
l’estat o de la comunitat autò-

Agenda Cultural
Desembre 2008
Divendres 5

noma, (p.e, les pensions no contributiva d’invalidesa, les prestacions familiar per fill a càrrec,
les ajudes per a la eliminació de
barreres arquitectòniques en
habitatge o edifici, etc.), a nivell
municipal es tramiten les targetes d’aparcament per a persones
amb dificultats de mobilitat,
l’exempció de l’impost de circulació, el Servei d’Ajuda a Domicili
i els programes de termalisme. A
més, les persones amb algun tipus de discapacitat es poden beneficiar de desgravacions d’IRPF,
eximir-se de l’impost de matriculació i obtindre reduccions en
l’impost de successió.
En el camp sanitari, existeix l’assistència sanitària gratuïta per als
menors de 18 anys amb un grau
major del 33% de discapacitat i,
per als majors de 18 anys amb un

grau major 65%. D’altra banda,
existeixen centres d’atenció especialitzada, com ara el Centre
Ocupacionals IVADIS-Maestrat
o les vivendes tutelades amb
què compta Benicarló.
Anualment es convoquen ajudes i subvencions per potenciar
la integració laboral d’aquestes
persones (ajudes per a la creació i manteniment de centres
especials de treball, incentius a
empreses per a la contractació
de persones amb minusvalidesa,
reserves en l’oferta pública de
treball de les Administracions,
etc.). Per tant, per rebre informació sobre aquestes i altres
prestacions socials només cal
adreçar-se al Centre Social Muncipal La Farola (c. del Port, 37 i
tel. 964 473 968).

El Servei de Mediació
Intercultural organitza
sessions d’acollida

D

urant l’últim trimestre de l’any, el
Servei de Mediació Intercultural
de la Regidoria de Benestar Social
ha organitzat diverses sessions d’acollida,
per afavorir la integració social, la immersió cultural i la igualtat d’oportunitats de
les persones arribades d’altres països.
Aquestes sessions tenen lloc les tardes
dels dimarts a la seu d’AMICS i poden
participar-hi totes les persones residents
en el municipi. Per inscriure’s, només cal
adreçar-se a AMICS (c/ Sant Francesc, 94
i tel. 964 825 081), abans del 17 de desembre.

18.00 h II Jornada de Jocs Esportius Municipals (fins
a les 21.00 h). Pistes d’atletisme. Organitza:
Club d’Atletisme Baix Maestrat.
20.30 h Presentació de la publicació dels llibres de
poesia guanyadors del Certamen de Poesia
2007. Lectura de poemes. Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dilluns 8
9.00 h

XXVI Mitja marató i minimarató in memoriam Sergio Castell. Sortida i meta a la pl. de
la Constitució. Organitza: Club d’Atletisme
Baix Maestrat.
12.30 h Cercavila amb els personatges de l’Estel del
Collet. Sortida des de l’Ajuntament. Organitza: Assoc. Cultural l’Estel del Collet.

Divendres 12

19.00 h Lliuraments de premis del XVIII Premi Espinela de Poesia. Mucbe. Organitza: Grup
Poètic Espinela.
20.00 h Representació de l’Estel del Collet. Auditori.
Organitza: Assoc. l’Estel del Collet.

Dissabte 13

18.00 h Visita del jurat qualificador del IV Concurs
d’Engalanament de Façanes de Nadal. Organitza: Comissió de Festes.

Diumenge 14

18.00 h Visita del jurat qualificador del IV Concurs
d’Engalonament de Façanes de Nadal. Organitza: Comissió de Festes.
19.30 h Representació de l’Estel del Collet. Auditori.
Organitza: Assoc. L’Estel del Collet.

Dimarts 16

17.30 h Audicions de piano a càrrec dels alumnes
del Conservatori Professional de Música
Mestre Feliu. Auditori. Organitza: Conservatori Professional de Música Mestre Feliu.

Dimecres 17

18.00 h Audicions de corda a càrrec dels alumnes
del Conservatori Professional de Música
Mestre Feliu. Aules del Conservatori. Organitza: Conservatori Professional de Música
Mestre Feliu.

Dijous 18
9.00 h

Festival de nadal a càrrec dels alumnes del
CEIP Marqués de Benicarló. Auditori. Organitza: CEIP Marqués de Benicarló.
19.00 h Concert a càrrec de la Coral Sambori. Auditori. Organitza: CEIP Marqués de Benicarló.
19.30 h Audicions de saxòfon a càrrec dels alumnes
del Conservatori Professional de Música
Mestre Feliu. Aules del Conservatori. Organitza: Conservatori Professional de Música
Mestre Feliu.

Divendres 19

15.00 h Festival de Nadal a càrrec dels alumnes del
CEIP núm. 4. Auditori. Organitza: CEIP núm.
4.
19.30 h Audicions de flauta i clarinet a càrrec dels
alumnes del Conservatori Professional de
Música Mestre Feliu. Aules del Conservatori. Organitza: Conservatori Professional de
Música Mestre Feliu.

Dissabte 20

Les sessions d’acollida estan dirigides per dos professionals de la
mediació intercultural

15

17.00 h Estàtues animades i animació pels carrers
Major, c. Sant Joan, av. de Joan Carles I i pg.
Ferreres Bretó. Col·labora: Escola de Teatre
L’Escenari. Organitza: Regidoria de Comerç.
17.00 h Benedicció del Jesuset. Parròquia de Sant
Bartomeu. Organitza: Parròquia de Sant
Bartomeu.

17.30 h Trofeu Interclubs de Natació, nivell provincial. Piscina Municipal. Organitza: Federació
de Natació de la Comunitat Valenciana i
Club de Natació Benicarló.
20.30 h Partit de futbol sala entre els components
de la Comissió de Festes. Lloc: Pavelló Poliesportiu Municipal. Col·labora: Regidoria de
Turisme. Organitza: Comissió de Festes.
22.30 h Teatre de tardor. Representació de l’obra
Paganini de la companyia Yllana, amb Ara
Malikian. Auditori. Espectacle per a tots els
públics. Preu: 10 €. Venda anticipada d’entrades a partir del 15 de desembre a l Àrea
de Cultura de l’Ajuntament de Benicarló.
Organitza: Regidoria de Cultura i Teatres de
la Generalitat.

Diumenge 21

10.00 h Mercat de Nadal del comerç local. Pl. de la
Constitució. Organitza: Regidoria de Comerç.
10.00 h XXVIII Cros Ciutat de Benicarló, campionat
provincial escolar individual i per equips i
cros escolar local. Polígon Industrial el Collet. Organitza: Club d’Atletisme Baix Maestrat.
10.30 h Trofeu Interclubs de Natació, nivell provincial. Piscina Municipal. Organitza: Federació
de Natació de la Comunitat Valenciana i
Club de Natació Benicarló.
11.00 h I Festival d’Art. Pl. de la Constitució. Organitza: Associació Benicarló Art i Regidoria
de Comerç.
19.30 h Concert de nadales a càrrec de la Coral
Polifònica Benicarlanda, infantil Petikillo
i juvenil Kylix. Capella del Crist de la Mar.
Organitza: Coral Polifònica Benicarlanda.
19.30 h Audicions de l’Escola de Música. Auditori.
Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.

Dilluns 22

19.30 h Audicions de l’Escola de Música. Auditori.
Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.

Dimarts 23

19.30 h Audicions de l’Escola de Música. Auditori.
Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.

Dimecres 24

17.00 h Gran xocolatada infantil i representació
de l’espectacle Udol Klown, a càrrec de la
companyia l’Udol Teatre. Pl. de la Constitució. Organitza: Comissió de Festes i Coordinadora de Penyes. Col·labora : Centre
Excursionista Xiruca i Restaurant Los Tres
Fogones.
18.30 h Arribada del Pare Noel a la nostra ciutat.
Lloc: Pl. de la Constitució. Cercavila pels
c. de Pius XII, c. del Crist de la Mar, av. de
Joan Carles I, pg. de Ferreres Bretó i pl. de
la Constitució, on el Pare Noel agrairà la
presència de tots els xiquets. Col·labora:
Maestrat Motor Club Benicarló. Organitza:
Coordinadora de Penyes i Comissió de Festes.
23.30 h Representació i missa de la nit de Nadal.
Parròquia de Sant Bartomeu. Organitza:
Parròquia de Sant Bartomeu.

Divendres 26

17.30 h Lliurament de premis i inauguració de l’exposició de dibuixos presentats al XXX Concurs de Targes Nadalenques. Lliurament de
premis del IV Concurs d’Engalanament de
Façanes de Nadal 2008-2009. Lloc: Mucbe:
Organitza: Comissió de Festes.
19.30 h Visita de la Reina, Dulcinea i Dames de la
Cort d’Honor de les Festes i autoritats als
pessebres de la ciutat, acompanyats per la
Colla de Dolçainers de Benicarló. Es convida a tothom a participar de la visita amb

degustació de vi dolcet i pastissets. Sortida
des de l’Ajuntament. Organitza: Comissió
de Festes.

Diumenge 28

12.00 h XIII Edició de la Copa Nadal. Port de Benicarló. Organitza: Club de Natació de Benicarló.

Dimarts 30

18.30 h Cercavila dels patges de SSMM els Reis
Mags d’Orient, acompanyats per la Colla de
Gegants i Cabuts, Colla de Xancuts del Ródenas i la Colla de Dolçainers de Benicarló.
Recorregut: Ajuntament, pl. de Sant Bartomeu, c. Major, c. de Sant Joan, av. de Joan
Carles I, c. del Crist de la Mar, c. de Pius XII,
pl. de la Constitució, pg. de Ferreres Bretó,
pl. de Sant Bartomeu i Ajuntament. Organitza: Comissió de Festes.

Dimecres 31
19.30 h XXXI Sant Silvestre Benicarló 2008. Recorregut: Pl. de Sant Bartomeu, pg. Ferreres
Bretó, pl. de la Constitució, c. César Cataldo,
av. del Marqués de Benicarló, c. del Crist de
la Mar, c. del Rei En Jaume, c. Major i pl. de
Sant Bartomeu. Organitza: Club d’Atletisme
Baix Maestrat.

Gener 2009
Dijous 1

00.00 h Felicitació de l’any nou amb les dotze campanades. Lloc: Pl. de Sant Bartomeu.

Dissabte 3

18.00 h Pessebre vivent a càrrec de la classe de
manteniment de la tercera edat, fins a les
21.00 h. Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. Col·
labora: Comissió de Festes.

Diumenge 4

18.00 h Pessebre vivent a càrrec de la classe de
manteniment de la tercera edat, fins a les
21.00 h. Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. Col·
labora: Comissió de Festes.

Dilluns 5

18.00 h Pessebre vivent a càrrec de la classe de
manteniment de la tercera edat, fins a les
21.00 h. Lloc: Pl. de Sant Bartomeu. Col·
labora: Comissió de Festes.
18.30 h Arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient.
Recepció i benvinguda per part de l’alcalde i
la resta d’autoritats. Lloc: Pati del col·legi La
Salle. Col·labora: Col·legi La Salle. Organitza: Comissió de Festes.
18.40 h Castell de focs d’artifici amb motiu de l’arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient. Lloc:
pl. de la Constitució. Patrocina: IFF Benicarló. Organitza: Comissió de Festes.
18.45 h Cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient,
acompanyats per la Reina i Cort d’Honor de
les Festes, la Colla de Dolçainers de Benicarló, la Colla de Dolçainers Pulpis, la Colla
de Gegants i Cabuts, la Colla de Xancuts
Ródenas, l’Escola de Dansa Ballet Lupe,
L’Estel del Collet, l’Escola de Teatre L’Escenari i la Banda de Música Ciutat de Benicarló. Recorregut: C. del Pintor Sorolla, av.
de Jacinto Benavente, c. de Pius XII, c. del
Crist de la Mar, av. de Joan Carles I i pg. de
Ferreres Bretó. Tradicionals parlaments des
del balcó de l’Ajuntament. Col·labora en la
Cavalcada: Falla El Caduf, Falla Nou Barri,
Multiópticas Andrés Barreda, Entrevents,
Banc Sabadell, Banco Santander Central
Hispano, Caixa Catalunya, Deutsche Bank,
Protecció Civil i Parc Comarcal de Bombers.
Organitza: Comissió de Festes.

www.ajuntamentdebenicarlo.org
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