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La Festa de la Carxofa celebra
la seua setzena edició
La millor cuina en les Jornades Gastronòmiques i les Jornades del
Pinxo • Tota la programació de la Festa de Sant Antoni • La Conselleria
de Benestar Social destina 300.000 euros a la reforma i ampliació del
Centre Geriàtric • El Mucbe rep prop de 30.000 visites durant el 2008 • El
Conservatori de Música Mestre Feliu, 11 anys d’excel·lència acadèmica
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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

Gener

FARMÀCIA

1

Mayte Febrer

2

Amparo Carceller

3-4

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

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

Pablo Sastre
Av. Catalunya, 31

5

Ana Maria Badenes

6

Jorge Cid

7

Francisco Santos

Tresoreria de la

8

Maores Febrer

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

9

Mayte Febrer

Correus i Telègrafs......................964 470 998
ITV de Vinaròs................................964 401 320
Fundació Servei Valencià
d’Ocupació........................................964 467 011

Centres de formació

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

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

C/ Major, 1. T. 964 471 897

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

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

Carceller
10-11 AAv.mparo
de Iecla, 6. T. 964 471 143
Consuelo González

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

13

Ana Maria Badenes

SEAFI - Centre

de Persones Adultes...................964 460 289
Col·legi Francesc Català..............964 471 936

14

Jorge Cid

del Voluntariat............................... 964 470 335
Centre Cultural Convent

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

15

Francisco Santos

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

Col·legi Marqués

FCC-Oficina Atenció

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

16

Maores Febrer

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

Col·legi Ntra. Sra. de
la Consolació.................................. 964 471 699
CEIP Número 4...............................964 472 182
Conservatori de Música
Mestre Feliu....................................964 472 748
Institut d’Educació
Secundària Joan Coromines......964 472 355
Institut d’Educació
Secundària Ramon Cid............... 964 471 706
UNED (Universitat Nacional
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C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori).
T. 964 462 277
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

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

C/ Major, 1. T. 964 471 897

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

19
20
21

Ana Maria Badenes

22

Jorge Cid

23

Francisco Santos

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

C/ Major, 1. T. 964 471 897

aores Febrer
24-25 M
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

Altres telèfons d’interès

28

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

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

29

Ana Maria Badenes

30

Jorge Cid

31-1

Francisco Santos

Subministraments
i altres serveis

“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

Durant la Torrà Popular se serviran més de 2.000 kg de
carxofes torrades

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

Associació Voluntaris de

Parador de Turisme

Per dissabte queden la Regata Carxofa de Benicarló, el Campionat d’Handbol, el Concurs de Tir i
Arrossegament i la Torrà Popular. Diumenge, per

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

Maria Pilar San Feliu

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

D’altra banda, la periodista Pepa Fernández de
RNE rebrà la distinció de la Carxofa d’Or en el
transcurs del sopar de gala del dia 23 de gener.
També hi serà reconeguda la trajectòria del llaurador benicarlando Juan Manuel Ramón Caldés.

Consuelo González

27

Centre Provincial Coordinació

Els actes (vegeu programa complet a la pàgina 4)
començaran diumenge 18 de gener amb la tradicional caminada pels aljubs del terme, al final de
la qual es repartirà a tots els participants la típica olleta benicarlanda. El mateix dia s’inaugurarà
l’exposició de cartells del XIII Concurs de Cartells
de la Festa de la Carxofa i l’exposició de pintura
de l’Associació Benicarló Art.

Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

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

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

tancar els actes, tindrà lloc la XV Demostració
Gastronòmica de la Carxofa. A més, s’emetrà en
directe des de Benicarló el programa de ràdio de
RNE, No es un día cualquiera.

Maria Pilar San Feliu

Pablo Sastre

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

B

enicarló celebra la XVI Festa de la Carxofa
de Benicarló. Com en els darrers anys, les
exposicions, les xarrades, les degustacions
i les competicions esportives marcaran els actes
d’aquesta edició, que tindrà lloc del 17 al 25 de gener.

ayte Febrer
17-18 M
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

26

Ambulàncies Creu

Benicarló celebra la Festa
de la Carxofa

Farmàcies
de guàrdia
DIES

Av. Catalunya, 31

Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

Consuelo González

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

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

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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Els restauradors de la zona oferixen any rere any suculents plats a base de carxofa
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PROGRAMA D’ACTES DE
LA FESTA DE LA CARXOFA
2009
XVI EDICIÓ - DEL 17 AL 25 DE GENER
Del 17 al 24 de gener
• Jornades del Pinxo. Degustació de carxofes
Col·laboren: Bars i cafeteries de Benicarló
Diumenge 18 de gener
• 7a Caminada pels aljubs del terme
Sortida: A les 8.30 h des de la pl. de Sant Bartomeu
Arribada: A les 13.30 h, a la pista exterior del Pavelló municipal
Inscripcions: Cambra Agrària, dies 7 i 8 de gener, de 20.00 a 21.00
hores
Preu inscripció: 2 euros
En finalitzar es repartirà a tots els participants la típica olleta benicarlanda
Patrocinen: Ashland, Carnes Ros, Confraria de Sant Antoni, Caixa
Benicarló
Col·laboren: Benihort tenda, Panaderia Bolleria Arnau, Bodega
Bar Miravet, Consell Regulador Denominació d’Origen Carxofa
de Benicarló, Frutas y Verduras Quique, L’Arjup, Panaderia Montse, Forn i Pastisseria T. Avila, Panaderia y Bolleria Sergio, Evasion
Sports, Electro-Mediterráneo Naval S.L., Fruites i verdures Sergio,
Náutica Oremar, Cazasport Fonsa, Forn de Pa i Brioixeria Santi,
Benihort.
• Inauguració de l’Exposició de Cartells del XIII Concurs de la
Festa de la Carxofa i de l’Exposició de Pintura sobre la Carxofa de l’Associació Benicarló Art
Hora: 19.30 hores
Lloc: Museu Arqueològic (c. Major)
Horari: De dilluns a dissabte, de 18.30 a 20.30 h
Dimarts 20, dimecres 21 i dijous 22 de gener
• Casal de la Carxofa
Degustació de platets de carxofa a càrrec dels alumnes de l’Escola
d’Hoteleria de Benicarló de l’Institut Joan Coromines.
Lloc: Cambra Agrària (enfront de la pl. de la Constitució)
Horari: De 20.00 a 23.00 hores
Organitza: Consell Regulador de la Denominació d’Origen
Col·laboren: IES Joan Coromines de Benicarló i Hosvenma S.L.
Divendres 23 de gener
• Sopar de gala de la Carxofa de Benicarló. Restaurant El Cortijo
Entrega de premis als guanyadors del XIII Concurs de Cartells.
Reconeixement al Sr. Juan Manuel Ramón Caldes, agricultor, pel
seu treball i dedicació al sector agrícola.
Entrega del Trofeu de la Carxofa d’Or 2009 a la periodista, llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma
de Barcelona, Pepa Fernández, que des de 1999 dirigix i presenta
el programa No es un día cualquiera de RNE.
Hora: 21.30 h
Dissabte 24 de gener
• Emissió en directe del programa de Ràdio Nacional d’Espanya No es un dia cualquiera
Horari: De 8.00 a 13.00 hores
Dissabte 24 de gener
• VII Regata Carxofa de Benicarló i VII Concurs Gastronòmic
Terra i Mar
Horari: A partir de les 9.00 hores
Lloc: Port Esportiu de Benicarló
Organitza: Club de Vela Benicarló

•
•

•

Patrocinen: Regidoria de Turisme. Marina Benicarló. Consell Regulador DO
Animació de carrer pels carrers cèntrics de la ciutat.
Horari: A partir de les 11.00 hores
IV Campionat d’Handbol Carxofa de Benicarló
Partits categories benjamins i alevins
Horari: De 10.00 a 13.00 hores
Lloc: Pavelló Poliesportiu, pista central
Organitza: Club Handbol Benicarló
Torrada popular de carxofes
Horari: 20.00 hores (a les 17.00 hores s’encendrà la llenya de les
torradores)
Lloc: Enfront de la Cambra Agrària
Organitza: Consell Regulador DO
Venda anticipada de tiquets per a la torrada, als baixos de la Cambra Agrària. Preu simbòlic 1 euro

Dissabte 24 i diumenge 25 de gener
• IV Gran Tir i Arrossegament Festa de la Carxofa 2009
Proves puntuables de la Comunitat Valenciana.
Horari: De 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores
Lloc: C. dels Boters
Organitza: Amics del Cavall (Guinness 2004)
Dissabte 24
• Kedada de camping-caravaning
Horari: Tot el cap de setmana
Lloc: Mercat d’Abastos (Pol. Industrial, ctra. de Càlig)
Organitza: Caravanes Benimar
Diumenge 25 de gener
• Emissió en directe del programa de Ràdio Nacional d’Espanya No es un dia cualquiera
Horari: De 8.00 a 13.00 hores
• Exposició Temàtica sobre la Carxofa de Benicarló
Horari: De 10 a 14 hores
Lloc: Pl. de Sant Bartomeu
Col·labora: Associació Benicarló-Art
• Celebració de missa Major, amb l’assistència d’autoritats
Hora: 10.00 hores
• Visita al tir i arrossegament
Hora: 11.00 hores
Lloc: C. dels Boters
• Inauguració de la XVI Demostració Gastronòmica de la Carxofa de Benicarló
Demostració oferida pels millors restauradors de la província
Hora: 12.00 hores
Lloc: Carrers del centre de la ciutat (av. de Joan Carles I, c. del
Pintor Sorolla i pl. de la Constitució)
• Començament de la Degustació Gastronòmica després del
tir del coet anunciador
Hora: A les 12.30 hores
• Ramells de focs d’artifici. Fi de Festa.
Hora: 14.00 hores
Nota: La Regidoria d’Agricultura es reserva el dret de modificar algun acte del programa per causes alienes a l’organització. En cas de
condicions meteorològiques adverses es realitzarà la Demostració
en la prolongació del c. d’Hernán Cortés (junt a l’Auditori municipal).
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La bona cuina,
protagonista de la Festa de
la Carxofa 2009

D

èsset restaurants de la comarca participen enguany en la catorze edició de les
Jornades Gastronòmiques de la Carxofa.
Durant les Jornades, que tindran lloc del 26 de
gener al 15 de febrer, els restaurants participants
oferiran menús amb els plats més suculents elaborats a base de la Carxofa de Benicarló.
A més, després de l’èxit assolit en les últimes
edicions, torna el Casal de la Carxofa, del 20 al
30 de gener a la Cambra Agrària, on es podran
degustar plats elaborats amb carxofa pels alumnes de l’Escola d’Hostaleria de l’IES Joan Coromines. D’altra banda, del 17 al 24 de gener, la
Regidoria de Turisme ha tornat a organitzar les
Jornades del Pinxo, on els pubs i cafeteries de
la ciutat oferiran pinxos i tapes degustació més
una beguda al preu de 2 euros.
Els menús i els restaurants participants en ambdues jornades es poden consultar en la secció
“Agricultura” del web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org.

establiments participants
Pista Jardín

Kíkara

La Sequieta

L’ovella Negra

El Mercat

Cotton

Anna

El Racó D’encarni

Ps. Marítim, S/N
Mercat Central

Viena

Ps. Marítim, 2

Picarol

Pl. Del Ministre Marcelino Domingo, 1
C/ De Sant Antoni, 4

Av. Del Jacinto Benavente, 12
Pl. De Sant Bartomeu, 16

Rex

Pa Haberse Matao

C/ D’en Pérez Pina, 22
Pl. Del Mercat Vell, 6

La Taverna Del Mercat Vell

Ps. Ferreres Bretó, 44

Port Esportiu, 1

Pl. Del Mercat Vell, 1

C/ De Mossen Lajunta, 14

Av. Del Marqués De Benicarló, 32

Port Vell

Babilon

Tortuga

Frankfurt 10

Bamboo

Rayfe

De Bon Gust

C/ Del Crist De La Mar, 8

C/ De Sant Francesc, 91

C/ D’hernan Cortés, 45
C/ De Menorca, 8

Port Esportiu, B1 Local 6-7
C/ Escoles Cristianes, 9 Local 32
Benicarló- Centro

Més de 30 cafeteries participen en les II Jornades del Pinxo

El comerç local amb la
Festa de la Carxofa

E

ls comerciants de Benicarló, amb el suport de les
regidories de Comerç, Turisme i Agricultura i l’Agrupació
de Restaurants, sortejaran més
de 400 menús per a 2 persones
de les XIV Jornades Gastronòmiques de la Carxofa.
Així doncs, els establiments

participants en la campanya regalaran tiquets als clients per
les compres efectuades entre
el 23 de gener i el 17 de febrer.
Aquests tiquets s’hauran de dipositar a una urna al Mercat
Central i cada dia se sortejaran
els guanyadors entre els tiquets
dipositats fins el moment. La
llista de guanyadors es publica-

rà diàriament al web municipal
www.ajuntamentdebenicarlo.
org.
A més, diversos establiments comercials estaran oberts al públic
durant el matí del diumenge 25,
coincidint amb la Demostració
Gastronòmica, i obsequiaran els
seus clients amb carxofes
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Sant Antoni ompli de festa
els carrers de la ciutat

E

l cap de setmana del 10 i 11 de gener ha
tingut lloc la XXII Fira de Santa Antoni. Com tots els anys, nombrosos estands de maquinària agrícola i de marques
d’automoció, així com parades d’artesania
i menjar van omplir l’av. de Catalunya i els
carrers adjacents. La Fira també va comptar amb diverses exhibicions de gossos i de
doma lliure.
D’altra banda, el 16 i 17 gener tindran lloc els
tradicionals actes de la Festa de Sant Antoni, amb la missa i la benedicció d’animals i
les cavalcades amb les lloes i les coquetes. I,
com no, el dimoni cremarà a la plaça de Sant
Bartomeu el divendres 16 a les 18.00 h.

La Festa de Sant Antoni
16 de gener

12.00 h

Campanes al vol amb llançament de coets.

18.00 h

Campanes al vol, llançament de focs d’artifici i tradicional foguera (cremà del dimoni)
a la pl. de Sant Bartomeu. Tot seguit començarà la tradicional cavalcada amb sèries de
lloes i la tirada de coques.
En el recorregut es farà un acte d’homenatge al personatge escollit per la Confraria, en
reconeixement a l’aportació a la Festa de Sant Antoni. Aquest any, el reconeixement és per
a José Maura Ortiz.

17 de gener de 2009
FESTIVITAT DE SANT ANTONI

10.30 h

Missa major i sermó en honor a Sant Antoni. Finalitzada la missa, tindrà lloc la tradicional
benedicció d’animals.
A continuació, el Club Columbòfil Missatger de Benicarló oferirà una gran soltada de coloms.

12.00 h

Lliurament de premis del Concurs Escolar de Dibuix i Lloes.
A continuació, sorteig del cavallet, la cistella i el porquet.

13.30 h

Magnífica mascletada a la pl. de la Constitució, disparada per Pirotecnia Tomás. Patrocina:
Ajuntament de Benicarló.

16.00 h

Espectacular Joia-concurs.

18.30 h

Sortida de la cavalcada, amb la segona sèrie de les típiques lloes i tirada de coques.
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Informació
municipal
Acta de la sessió plenària extraordinària i urgent
núm. 16/2008 de 14 de novembre
Punt 1r.-

Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 2n.- Dictamen a la proposta de compromís d’aportació econòmica pel finançament de les obres de rehabilitació del Centre
Geriàtric Assistencial de Benicarló.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 3r.- Proposició d’adhesió al text del IV Conveni col·lectiu laboral
autonòmic de centres i serveis d’atenció a persones discapacitades de la Comunitat Valenciana, com a text únic per a
tot el personal laboral de l’OACSE i punt de partida, incloent
l’apartat de retribucions.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 4t.- Dictamen a la proposta d’augment del crèdit inicial de les
partides pressupostaries 151000.
(Aprovat amb 11 vots a favor i 9 abstencions)

Decrets de novembre
03/11/08 Concedir llicència d’obertura de l’activitat del pàrquing de
l’edifici situat al c. del Segle.
03 /11/08 Disposar la contractació del subministrament d’instruments
musicals.
03/11/08 Nomenar 4 agents de Policia Local interins fins la provisió
reglamentària de la plaça.
03/11/08 Concedir llicència municipal per a la tinença i gaudi d’animal
potencialment perillós.
03/11/08 Aprovar el Plec de càrrec núm. 51/2008, 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
4.115,85 euros.
03/11/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de substitució
de rajoles en les parets del passatge del centre comercial Benicarló Centre.
03/11/08 Contractar una auxiliar d’ajuda a domicili entre el 6 de novembre i el 30 de desembre.
03/11/08 Concedir una llicència municipal per a la tinença i gaudi
d’animal potencialment perillós.
03/11/08 Anular diverses liquidacions i crear-ne de noves; notificar-ho
als interessats i a l’emissor dels liquidacions.
03/11/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma en
l’immoble situat al c. de Santa Càndida.
04/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 6.987,16 euros.
04/11/08 Concedir llicència d’entrada i sortida de vehicles a través de
les voreres al c. del Doctor Coll.
05/11/08 Advocar provisionalment en l’Alcaldia Presidència la delegació conferida a la Junta de Govern Local i adjudicar provisionalment la
contractació de les obres de reurbanització del c. de Cristóbal Colón per
import de 55.534,47 euros i un termini d’execució de dotze setmanes.
05/11/08 Contractar el servei de pòlissa d’assegurança per als alumnes de la Campanya d’Hivern per import de 3.600 euros (IVA inclòs).
05/11/08 Contractar l’execució de l’obra de construcció rampa accés
exterior i construcció sanitari adaptat al Pavelló poliesportiu municipal
per import de 35.282 euros.
06/11/08 Estimar parcialment el recurs de reposició contra el Decret
del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme, de data 11/09/08 i
imposar una multa per import de 19.538’25 euros.

06/11/08 Autoritzar l’IES Ramón Cid a utilitzar l’Auditori Municipal
06/11/08 Nomenar una funcionària interina per desenvolupar tasques
d’auxiliar administrativa en el centre AMICS.
06/11/08 Aprovar baixes provisionals de l’IBIU i IAE, pels motius que
s’indiquen pel servei de Gestió Tributària i Recaptació de la Diputació.
06/11/08 Autoritzar la Junta Local Fallera per a la utilització de l’Auditori Municipal
07/11/08 Rectificar el Decret de data 17 de setembre de 2008.
07/11/08 Elevar a definitiu l’acord d’adjudicació provisional adoptat
per Decret d’Alcaldia de data 5 de novembre de 2008.
07/11/08 Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses
i excloses al procés selectiu per a la constitució de borses de treball de
professors de conservatori dels especialitats d’oboè i piano.
07/11/08 Convocar sessió extraordinària de la Comissió Informativa
d’Economia i Hisenda, perquè tinga lloc el dia 11 de novembre.
07/11/08 Aprovar el Plec de càrrecs corresponent a les liquidacions
practicades per concepte de Taxa per recollida d’escombraries, pels seus
respectius imports i un total de 350,90 euros.
07/11/08 Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i
excloses al procés selectiu per a la constitució de borses de treball de
professors de Conservatori de l’especialitat de saxòfon.
10/11/08 Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. d’Alcalà de Xivert.
10/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 25.403,21 euros
10/11/08 Nomenar els membres del jurat dels I Premis al Comerç.
10/11/08 Contractar el subministrament de 3 columna Corbe de Philips 12 m, 3 columna Corbe de Philips 9 m, 3 lluminària Oslo de Philips
250 W, 3 lluminària Oslo de Philips 150 W i 1 ecotasa, per import de
16.520,55 euros.
10/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 12.185,98 euros.
10/11/08 Estimar les al·legacions presentades en data 26 de setembre
de 2008 i modificar el compte detallat de quotes d’urbanització (QUOTA 1) corresponent a la retaxació de càrregues per al desenvolupament
de l’OA-8 del PGOU de Benicarló; aprovar la memòria i compte detallat
de quotes d’urbanització corresponent a la retaxació de càrregues per al
desenvolupament de l’OA-8 del PGOU de Benicarló, per un import total
de 230.212’02 euros; aprovar la certificació d’obres núm. 1, del Projecte
de retaxació de càrregues per ampliació de potència elèctrica, corresponent al PAI de l’OA-8 del PGOU de Benicarló, per import de 158.328’45
euros.
10/11/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de condicionament del local mitjançant reforma, situat al c. de César Cataldo.
10/11/08 Atorgar llicència urbanística per a la terminació de les obres
de construcció d’un edifici al c. del Cronista Viciana.
10/11/08 Denegar la concessió de la llicència urbanística per als treballs de canvi de bigues en el sostre del porxo-terrassa al c. dels Sants
Màrtirs.
10/11/08 Atorgar llicència urbanística per a l’immoble situat al c. de
Francisco Pizarro.
10/11/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs al c. de l’Alqueria
del Poaig.
11/11/08
Concedir llicència municipal de primera ocupació per a l’immoble situat al c. del Nou d’Octubre.
11/11/08
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball per a les
obres de reurbanització del c. de Cristóbal Colón.
11/11/08
Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses
i excloses al procés selectiu per a la constitució de borses de treball de
professors de conservatori de l’especialitat de trompeta.
11/11/08
Declarar la caducitat de la llicència concedida en data 2 de
maig de 2006 per a edifici amb emplaçament.
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11/11/08
Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’activitat de menjar a la pl. de Sant Joan.
11/11/08
Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental per a l’activitat de venda al detall de peix i marisc amb emplaçament al cr. del Dr.
Coll.
11/11/08
Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’activitat de bar cafeteria al pg. Marítim.
11/11/08
Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’activitat de pàrquing
amb emplaçament al c. del Rei Alfons XIII.
11/11/08
Ordenar al propietari de l’immoble situat al c. de Sant Isidre
que procedisca a prendre les mesures oportunes per a garantir la seguretat i estabilitat de l’habitatge.
11/11/08
Autoritzar la devolució de la fiança en concepte de garantia
provisional per a participar en el procediment de concurs per a la selecció d’agent urbanizador del programa d’actuació integrada de la unitat
d’execució núm. 18 del PGOU.
12/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 151.000,00 euros
12/11/08 Contractar el subministrament d’una pantalla portàtil per a
projectar presentacions, per import de 286,96 euros.
12/11/08 Convocar la sessió extraordinària i urgent Ple perquè tinga
lloc el dia 14 de novembre.
12/11/08 Aprovar el Plec de càrrec corresponent a les liquidacions
practicades per l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, més la taxa per expedició de documents administratius, pels seus respectius imports i un total de 1.234,88 euros.
12/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 1.050,92 euros.
12/11/08 Contractar el subministrament d’una unitat externa per a fer
còpies de seguretat DELL RD1000, per import de 303,26 euros.
12/11/08 Desestimar la petició de suspensió fonamentada en la interpretació del recurs de reposició, ja que la interposició de qualsevol
recurs contra l’acte administratiu no suspèn l’execució de l’acte impugnat.
12/11/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental per a l’activitat de pàrquing
amb emplaçament a la part. de les Solades.
12/11/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental per a l’activitat de disseny i fabricació de maquinària industrial amb emplaçament al Polígon industrial.
12/11/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental per a l’activitat de bar restaurant amb emplaçament al c. de Peníscola.
13/11/08 Aprovar la segona i última pròrroga del contracte subscrit
relatiu a la prestació del servei de realització d’obres incloses en els execucions subsidiàries en parcel·els de titularitat pública privada, així com
serveis complementaris requerits per l’Ajuntament.
13/11/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència,
per l’import de 8.080,00 euros, amb la finalitat de realitzar diverses activitats culturals.
13/11/08 Declarar el desestiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per danys en els pantalons i jersei com a conseqüència
d’una caiguda al c. Ample per l’existència d’una tapa d’embornal en mal
estat.
13/11/08 No procedir a l’anul·lació i devolució de l’embargament realitzat dels impostos de vehicles de 2007.
13/11/08 Convocar la Comissió Informativa de Benestar Social per al
proper 17 de novembre.
13/11/08 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 1.271,54
euros.
13/11/08 Convocar la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, perquè tinga lloc el 18 de novembre.
13/11/08 Donar de baixa el rebut de l’impost de vehicles de 2008
núm. 8041 per inclusió indeguda en el Padró de l’Impost de vehicles.
13/11/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’activitat de carnisseria i comerç al detall d’aliments amb emplaçament al c.
de les Moreres.
13/11/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental per a l’ac-
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tivitat de fusteria metàl·lica amb emplaçament a la ctra. de Càlig.
14/11/08 Incloure el modificat del projecte bàsic en la llicència municipal d’obres concedida per a la construcció d’un edifici amb emplaçament al c. de València.
14/11/08 Contractar el subministrament d’un joc de cistelles de bàsquet elèctriques, amb destinació al Poliesportiu municipal per import
de 10.085,45 euros.
14/11/08 Concedir llicència d’entrada i sortida de vehicles a través de
les voreres al c. de Sant Jaume.
14/11/08 Designar els membres del tribunal qualificador per a la selecció d’un oficial d’obres i d’un oficial electricista.
14/11/08 Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat
patrimonial interposada per danys en les parades 87, 88, 89 i 90 del
Mercat Central, causats per la màquina que realitza la neteja del Mercat.
14/11/08 Denegar llicència urbanística per a les obres en la finca situada a la part. de les Covatelles.
14/11/08 Contractar el subministrament de 2 jocs de cistelles de bàsquet plegables a paret, adaptador minibàsquet i muntatge amb destinació al Poliesportiu municipal, per import de 6.560 euros.
14/11/08 Requerir a l’empresa gestora de l’administració del pàrquing
perquè procedisca a la retirada de la placa de gual il·legal col·locada en
la porta dels baixos de l’edifici situat a l’av. de Magallanes.
14/11/08 Elevar a definitiva la llista provisional d’aspirants per a la creació de borses de treball de professors del conservatori municipal de les
especialitats d’oboè i piano.
14/11/08 Declarar que s’ha obtingut la llicència municipal d’obres a la
part. de Sanadorlí.
14/11/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs en la finca situada a la part. de les Solades.
14/11/08 Concedir la llicència sol·licitada de canvi de titularitat de
l’activitat de bar cafeteria situada al pg. Marítim.
14/11/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de restaurant i
emplaçament al Port esportiu.
14/11/08 Concedir llicència para la instal·lació de l’activitat de pizzeria
restaurant en el local amb emplaçament al c. del Crist de la mar.
14/11/08 Declarar la baixa de la llicència municipal de canvi de titularitat de l’activitat de restaurant amb emplaçament a l’av. del Marquès de
Benicarló.
14/11/08 Desistir de la llicència municipal d’activitat de comerç al detall de roba i cosmètica amb emplaçament a Benicarló Centre.
17/11/08 Concedir llicència municipal de primera ocupació per a un
immoble situat al c. d’Ulldecona.
17/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 21.578,50 euros.
17/11/08 Advocar provisionalment en l’Alcaldia Presidència la delegació conferida a la Junta de Govern Local i adjudicar provisionalment
la contractació de les obres de condicionament i millora del camí dels
Frares per import de 145.985,70 euros.
17/11/08 Disposar la contractació de subministrament de material
per al Conservatori de Música Municipal Mestre Feliu.
17/11/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import total
de 5.998,16 euros, corresponents a la facturació de la recollida d’envasos
de vidre durant els mesos d’abril a setembre.
17/11/08 Reobrir l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per danys patits el 16 de desembre de 2007 en el
vehicle com a conseqüència d’una topada de la grua municipal.
17/11/08 Executar la Sentència núm. 78/11.02.2008 dictada pel jutjat
del Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló.
17/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 131.462,41 euros.
17/11/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de
5.689,41 euros, corresponents a l’ajuda concedida per la Conselleria de
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, per a la renovació de col·
leccions bibliogràfiques destinades a la Biblioteca.
17/11/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de
2.387,65 euros, corresponents a l’ajuda concedida per la Conselleria de
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, per a la renovació de col·
leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes, destinades a la Biblioteca.

17/11/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de
956,89 euros, corresponents a l’ajuda concedida per la Conselleria de
Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, per a la realització d’activitats culturals de foment de l’hàbit lector a la Biblioteca.
17/11/08 Comptabilitzar el dret reconegut per import de 2.435,70 euros, subvenció concedida per la Diputació Provincial, per a activitats
culturals.
17/11/08 Comptabilitzar el dret reconegut per import de 4.300,00
euros, subvenció concedida per la Diputació Provincial, per a obres i
reformes de locals habilitats per a clubs de persones majors.
17/11/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència,
per l’import de 33.500,00 euros per procedir al pagament de gratificacions al personal en els nòmines d’octubre a desembre.
17/11/08 Autoritzar l’ús de l’espai de propietat municipal situat en el
Mercat d’abastaments el dia 8 de desembre.
17/11/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de parc infantil
amb bar cafeteria al c. de la Sequieta.
18/11/08 Concedir llicència municipal de primera ocupació per a l’immoble situat al c. del Puig de la Nau.
18/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 2.719,00 euros
18/11/08 Aprovar l’expedient de contractació i els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir
la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat del
servei de manteniment dels equips informàtics de l’Ajuntament.
18/11/08 Convocar la Junta de Govern Local ordinària núm. 19/2008
per al proper 21 de novembre.
18/11/08 Concedir llicència municipal de primera ocupació per a l’immoble situat al c. del Puig de la Nau.
18/11/08 Concedir la llicència municipal de primera ocupació per a
l’immoble situat al c. de César Cataldo.
18/11/08 Concedir la llicència municipal de primera ocupació per a
l’immoble situat al c. de Santa Magdalena.
18/11/08 Ordenar que es procedisca a la neteja d’un habitatge al c. de
Sant Elm, restablint-hi les condicions degudes de seguretat.
18/11/08 Convocar sessió ordinària Comissió Informativa Policia, Seguretat i Participació Ciutadana el 20 de novembre.
18/11/08 Concedir llicència para la instal·lació de l’activitat de bar cafeteria al local amb emplaçament a l’av. de Méndez Núñez.
18/11/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de cafeteria
amb emplaçament al c. de Cristóbal Colón.
18/11/08 Expedir el certificat habilitant de l’activitat de comerç al detall de roba i complements amb emplaçament a la pl. de Sant Bartomeu.
18/11/08 Expedir el certificat habilitant de l’activitat de despatx de pa
i brioixeria amb emplaçament al c. de Ferreres Bretó.
19/11/08 Acceptar la renúncia d’una treballadora al seu nomenament
com a funcionària interina.
19/11/08 Convocar sessió de la Comissió Informativa d’Economia i
Hisenda, perquè tinga lloc el 20 de novembre.
19/11/08 Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat
patrimonial per danys patits en una vehicle per l’existència d’un gual
que no estava senyalitzat.
19/11/08 Convocar la sessió de la Comissió Informativa de Benestar
Social per al proper 20 de novembre.
19/11/08 Aprovar la devolució de les quotes sol·licitades per cursos de
natació.
19/11/08 Aprovar la devolució dels imports de les matrícules abonats
pels alumnes dels cursos que han estat objecte d’anul·lació per part de
l’Ajuntament.
19/11/08 Modificar el Decret de data 3 de novembre de 2008 de liquidació de plusvàlues.
20/11/08 Autoritzar la devolució de l’aval dipositat per a garantir la
correcta execució i reposició del paviment de les obres necessàries per
a la realització d’una línia de mitja tensió al c. de Sant Francesc.
20/11/08 Rectificar el punt segon de la part resolutiva del decret d’Alcaldia de 18 de novembre de 2008.
20/11/08 Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i
excloses al procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de
professors de conservatori de l’especialitat de trompeta.
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20/11/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import total
de 22.707,81 euros, corresponents a la de recollida d’envasos lleugers i
de paper/cartó en iglú.
20/11/08 Entendre definitivament aprovat el Reglament intern del
Consell d’Educació i Cultura dels Processos Participatius.
20/11/08 Anul·lar la liquidació núm. 18/2008 i emetre una nova liquidació per import de 19.538,25 euros.
20/11/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de
3.062,00 euros, corresponents a l’ajuda econòmica concedida per la
Conselleria d’Educació per a realitzar activitats de promoció de l’ús del
valencià.
20/11/08 Entendre definitivament aprovat el Reglament Intern del
Consell de Salut dels Processos Participatius.
20/11/08 Aprovar el Plec de càrrecs 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 22.040,06
euros.
20/11/08 Entendre definitivament aprovat el Reglament Intern del
Consell d’Urbanisme dels Processos Participatius.
20/11/08 Modificar el pressupost de despeses amb una ampliació
de crèdit a la partida pressupostària Festejos Populars per l’import de
79.311,19 euros.
20/11/08 Entendre definitivament aprovat el Reglament Intern del
Consell de Medi Ambient dels Processos Participatius.
20/11/08 Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de farmàcia en
el local amb emplaçament al c. de Sant Joan.
20/11/08 Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de bar cafeteria
en el local amb emplaçament al c. de Sant Francesc.
20/11/08 Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de restaurant d’un tenidor i emplaçament al c. del Doctor Fléming.
20/11/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a
la part. del Collet.
20/11/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a
la part. del Collet.
20/11/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades sense llicència
municipal a la part. del Collet.
20/11/08 Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·legalment a
la part. dels Clotals.
20/11/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades sense llicència
municipal a la part. del Riu.
21/11/08 Acceptar la renúncia a la llicència urbanística concedida en
data 5 de desembre de 2007, per a les obres de construcció d’un edifici
al c. de Severo Ochoa.
21/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 48.069,44 euros
21/11/08 Convocar la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, perquè tinga lloc el 24 de novembre.
21/11/08 Atorgar un complement de productivitat addicional a una
auxiliar mentre dure la incapacitat temporal de l’administrativa.
21/11/08 Ordenar la devolució de les quantitats embargades que ascendeixen a 4.067,87€ per la quantitats ingressades de forma indeguda.
21/11/08 Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació
de la llicència sol·licitada per a la reparació de revestiments laterals i de
coberta en el centre comercial Costa de Azahar.
21/11/08 Elevar a definitiu l’acord d’adjudicació provisional adoptat
per Decret d’Alcaldia de data 17 de novembre.
21/11/08 Rectificar la llista definitiva de persones aspirants admeses i
excloses al procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de
professors de conservatori de l’especialitat de trompeta.
21/11/08 Ordenar la devolució de l’import de les quantitats embargades per un total de 43.227,46 €.
21/11/08 Ordenar la demolició de les edificacions realitzades il·
legalment a la part. del Bobalar
21/11/08 Ordenar la demolició o desinstal·lació de les obres realitzades il·legalment a la part. de Sanadorlí.
21/11/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a
la part. de Sanadorlí.
21/11/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a
la part. de Sanadorlí.
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24/11/08 Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació
de la llicència sol·licitada per a enderrocament de 2 construccions a la
pl. de Ramón Llull, c. de Saragossa, c. de Mossen Lajunta
24/11/08 Procedir a la devolució de les garanties provisionals aportades per tots els licitadors.
24/11/08 Modificar el Pressupost generant crèdit per import de
5.000,00 euros, amb càrrec al Conveni signat a la Fundació Ruralcaixa
Castelló per a l’exposició “Bona terra, Bona collita”.
24/11/08 Convocar el Ple per al dia 27 de novembre.
24/11/08 Denegar la llicència urbanística per als treballs a la part. del
Riu.
24/11/08 Aprovar la certificació núm. 1 dels obres de reurbanització de
l’av. de Catalunya, a favor del contractista.
24/11/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de condicionament del local situat al c. del Vi de Carlón.
24/11/08 Requerir a l’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per a la urbanització d’un tram del c. d’Astúries que acredite la
constitució de la garantia definitiva i presente el Projecte d’urbanització
d’aquesta unitat d’execució.
24/11/08 Ordenar la demolició o desinstal·lació de les obres realitzades il·legalment a la part. de Vilaperdig.
25/11/08 Aprovar l’expedient de contractació i els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir
la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat del
subministrament d’una furgoneta industrial i un turisme amb destinació
als Serveis Públics Municipals de Benicarló.
25/11/08 Resoldre la concessió de beques per a esportistes no professionals.
25/11/08 Resoldre la concessió de subvencions a entitats per la Campanya d’Estiu 2008.
25/11/08 Resoldre la modificació d’una entitat.
25/11/08 Resoldre l’aprovació dels bases del IV Concurs d’Engalonament de Façanes.
25/11/08 Autoritzar per a poder utilitzar l’espai de propietat municipal
situat al Mercat d’abastaments el 13 de desembre.
25/11/08 Concedir llicencia ambiental per a l’activitat de llotja de peix
amb màquina de gel amb emplaçament al Port pesquer.
25/11/08 Declarar provada la realització d’obres i imposar una sanció
de 7.273,50 euros.
25/11/08 Aprovar la certificació núm. 1 dels obres de condicionament
del camí dels Frares.
26/11/08 Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb emplaçament al c. de Santa Teresa.
26/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 98.383,75 euros.
26/11/08 Autoritzar l’obertura del Mercat Central en horari especial
els dies següents els dies 6,24 i 31 de desembre i 5 de gener de 2009.
26/11/08 Iniciar procediment sancionador per a depurar les possibles
responsabilitats que poguera haver incorregut com a conseqüència de
l’abandó incontrolat de residus a la rambla de Cervera i nomenar l’instructor i secretària de l’expedient.
26/11/08 Estimar la sol·licitud d’un ciutadà de devolució dels imports
abonats per la taxa d’escombraries.
26/11/08 Iniciar procediment sancionador per a depurar les possibles
responsabilitats que poguera haver incorregut com a conseqüència de
l’abandó incontrolat de residus al camí Moliners i nomenar l’instructor i
secretària de l’expedient.
26/11/08 Desestimar la sol·licitud de devolució dels impostos abonats
ja que no ha estat realitzat un enderrocament.
26/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 1.331,48 euros.
26/11/08 Iniciar procediment sancionador per a depurar les possibles
responsabilitats com a conseqüència de l’abandó incontrolat de residus
a la rambla de Cervera i nomenar instructor i secretària de l’expedient.
26/11/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a
la part. de Sanadorlí.
26/11/08 Revocar el Decret del tinent d’alcalde d’Urbanisme, de data
7 d’abril de 2008.
26/11/08 Estimar el recurs de reposició interposat en data 6 de maig
de 2008 contra el Decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Ur-
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banisme, de 3 d’abril de 2008, i declarar la caducitat del procediment
iniciat mitjançant el Decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme de data 7 de maig de 2007.
27/11/08 Concedir la present llicència municipal de 1ª ocupació per
als habitatges amb emplaçament a l’av. de la Llibertat.
27/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 452.290,01 euros.
27/11/08 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball per als obres
de condicionament del camí dels Frares.
27/11/08 Resoldre la concessió de subvencions a entitats per l’Esport
Escolar 2007/2008.
27/11/08 Concedir llicència d’entrada i sortida de vehicles a través de
les voreres a l’av. de la Lliberta i al c. del Segle.
27/11/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència,
per l’import de 6.312,66 euros, amb la finalitat de procedir al pagament
d’algunes productivitats al personal municipal.
27/11/08 Atorgar llicència municipal per a les obra en un edifici situat
al c. de Bilbao.
27/11/08 Denegar la llicència urbanística per a les obres a la part. del
Collet.
27/11/08 Tenir per desistida una mercantil del procediment administratiu per a l’obtenció de llicència municipal per a la realització d’obres
de construcció d’un edifici a l’av. Maestrat.
27/11/08 Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de comerç al detall d’articles del llar com emplaçament al c. del Crist de la
Mar.
27/11/08 Expedir el certificat habilitant de l’activitat de comerç al detall de roba amb emplaçament al c. Major.
27/11/08 No admetre el recurs de reposició interposat contra el Decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme, de 3 d’abril de
2008 i imposar una multa de 600 euros.
28/11/08 Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació
de la llicència per a ampliació d’habitatge a la part. de Vilaperdig.
28/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 11.126,69 euros.
28/11/08 No procedir a la devolució de la garantia definitiva dipositada per a respondre de les obligacions derivades del contracte relatiu a
les obres de remodelació de les voreres del c. d’Alcalà de Xivert
28/11/08 Nomenar una funcionària interina per a desenvolupar tasques d’auxiliar administrativa a la Biblioteca.
28/11/08 Rectificar el Decret de data 12 de novembre de 2008.
28/11/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència,
per import de 1.648,85 euros, amb la finalitat de procedir a la contractació d’un auxiliar administratiu per a la Biblioteca.
28/11/08 Iniciar procediment sancionador per a depurar les possibles
responsabilitats que poguera haver incorregut com a conseqüència de
l’abandó incontrolat de residus sense que s’haja produït un va danyar
o deterioració greu per al medi ambient o s’haja posat en perill greu la
salut de les persones a la part. del Riu i nomenar instructor i secretària
de l’expedient.
28/11/08 Donar de baixa en executiva els rebuts de la taxa d’escombraries de 2005 i 2006 núm. 11567 i 12101 per estar duplicats.
28/11/08 Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació
de la llicència per a l’enderrocament d’un edifici al c. de la Sequieta.
28/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 373.054,41 euros.
28/11/08 Assignar el complement de productivitat als treballadors de
l’Ajuntament correponent al mes de novembre.
28/11/08 Contractar el subministrament de sanejat del cablejat de
xarxa per import de 610 euros.
28/11/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 8.829,32 euros.
28/11/08 Contractar el subministrament de la llicència de Gesdatos
2009 i 2010 per import de 5441,03 euros.
28/11/08 Contractar el subministrament de armari i cablejat de xarxa
per import de 3839,40 euros.
28/11/08 Contractar el subministrament de dos aires condicionats per
import de 1440 euros.
28/11/08 Contractar el subministrament de dos portàtils HP per import de 1168,83 euros.
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Tot a punt perquè
comencen les obres del
Centre Geriàtric

D

urant el 2009, està previst que comencen
les obres de reforma i ampliació del Centre
Geriàtric Assitencial. Concretament, aquestes obres consistiran en la redistribució de l’actual
edifici per tal de millorar-ne l’accessibilitat de les
habitacions i de la resta d’espais. També es pretén
implementar la protecció contra els incendis amb
la sectorització de les diverses ales del centre.
D’altra banda, la reforma inclourà la modificació de
les instal·lacions de calefacció, electricitat i fontaneria. A més, s’ampliarà un un nou pis en l’ala del c.
del Dr. Fléming, la qual cosa suposarà un total de 8
places més per al Centre.
El pressupost inicial de l’obra ascendeix a 1.013.000
euros aproximadament, dels quals ja s’ha invertit
una part amb actuacions com ara la creació d’un
magatzem, el canvi de la caldera de calefacció o
la construcció de un nou espai on ubicar-la els fumerals. La resta del projecte està valorat en uns

Conselleria i Diputació subvencionaran les obres del
Geriàtric amb 600.000 euros

854.000 euros, que estan subvencionats, d’una
banda, per la Conselleria de Benestar Social, amb
300.000 euros, i, d’altra, per la Diputació Provincial, amb 300.000 euros més.

Acabades les obres de la
nova rotonda de la pl. de la
Constitució

J

a han finalitzat les obres
de reforma de la rotonda
de l’encreuament entre els
carrers de Jacinto Benavente,
de Pius XII, de Peníscola i el pg.
Marítim. Les obres han consistit
en la substitució del paviment i
el canvi de la lluminària per una
farola ornamental. A més, s’hi
La farola de la nova rotonda
aportarà més llum a la zona

ha plantat gespa natural.
D’altra banda, per tal de facilitar el trànsit als vehicles pesants, s’han rebaixat els rastells
i s’han modificat les dimensions i la situació de la rotonda
perquè quede més centrada en
l’encreuament dels quatre carrers.
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El Club de Natació aconsegueix,
per primera vegada, entrar en la
Divisió d’Honor
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El Club de Natació Benicarló
i les gimnastes de categoria
infantil del Club Mábel
reben el reconeixement de
l’Ajuntament
de categoria infantil del Club
Mabel.

Aquestes joves gimnastes són
les actuals campiones infantils
d’Espanya de conjunts

E

l passat 23 de desembre,
l’Ajuntament de Benicarló va reconèixer en dos
actes oficials el Club de Natació Benicarló i les gimnastes

Així doncs, d’una banda, en un
primer acte, el president del Club
de Natació, Antonio Saura, va recollir en nom del Club una placa
commemorativa, que els lliurava
l’alcalde de la ciutat per haver
ascendit a la Divisió d’Honor, màxima categoria en la natació. Els
nadadors benicarlandos aconseguien l’ascens en la Copa Autonòmica de Clubs que va tindre
lloc el novembre, a Castelló.
A continuació, en un altre acte,
eren reconegudes les gimnastes

Inés Domingo, Cristina Ros, Nuria Navarro, Patricia Mustieles,
Nuria Sancho, Brianda García i les
sues entrenadores Manola Belda
i Cristina Morales, per haver-se
alçat vencedores en el Campionat d’Espanya de Conjunts, categoria infantil, que va tindre lloc a
Saragosa el passat mes.
Tant l’alcalde com el regidor
d’Esports van destacar la importància dels èxits aconseguits per
aquests joves esportistes i el seu
esperit de sacrifici. A més, els van
encoratjar a seguir lluitant per
continuar deixant el nom de la
ciutat en els podis més alts.

Els Jocs Esportius Escolars
fomenten l’esport de base
entre els més menuts

P

rop de 400 xiquets participen en la Fase Intermunicipal Castelló Nord
dels Jocs Esportius Escolars de
la Comunitat Valenciana, unes
jornades esportives en què participen xiquets dels col·legis i
clubs de Vinaròs, Peníscola,
Santa Magdalena i Benicarló.
Concretament, els jocs acullen
partits amb lliga regular de
futbol sala, handbol, basquet
i pilota valenciana. A més, en

els esports per jornades puntuables, hi tenen lloc competicions de judo, karate taijutsu
i natació. Les categories dels
Jocs abasten des dels prebenjamins fins als cadets i el seu
calendari de partits s’allargarà
durant tot el curs escolar.
La Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Benicarló ha
valorat molt positivament
aquesta iniciativa, ja que fomenta l’esport com a model

El Mucbe rep prop de
30.000 visites durant el
2008

L

a Regidoria de Cultura ha
fet un balanç altament
positiu de l’activitat desenvolupada pel Mucbe-Centre
Cultural Convent de Sant Francesc durant el 2008. El Museu
ha acollit durant el passat any
30 exposicions, entre les quals
destaquen la permanent Bona
terra, bona collita o el projecte
El Museu del Temps. A banda, hi
han tingut lloc nombrosos cursos, conferències, concerts, projeccions i presentacions.
Pel que fa al nombre de visitants, 29.584 persones han visitat el Museu. En total, el Mucbe
va obrir un total de 306 dies, per
tant, una mitjana de 97 persones
al dia va visitar les instal·lacions.
La franja d’edat dels visitants és
ben ampla, ja que tant escolars
com adults han passat per les

Nombrosos grups escolars visiten el Mucbe tots els anys

sales del Museu. Concretament,
més de 175 grups escolars de la
Comunitat Valenciana han participat en les visites i tallers de les
exposicions.

Així doncs, el Mucbe es consolida un any més com a referent
cultural dins el territori, gràcies
a la seua aposta per la programació de qualitat.

El Centre Social Municipal La Farola informa que està obert el termini
per sol·licitar les següents ajudes i subvencions:
• Programes de termalisme social de l’IMSERSO i de la Conselleria de Benestar Social
Aquests programes proporcionen als pensionistes tractaments en balnearis a preus reduïts.
• Programa Bo Respir de la Conselleria de Benestar Social
Aquest programa destina ajudes per finançar distintes modalitats d’estades de caràcter temporal en residències de tercera edat, quan per necessitats que afecten les persones majors o als seus cuidadors familiars, les persones majors necessiten atenció en un centre especialitzat, que substituïsca les cures que es
reben en l’àmbit familiar.

Partit de futbol sala entre
xiquets de Peníscola i Benicarló

educatiu i prima l’esportivitat
entre els més menuts.
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• Ajudes a persones amb ancians i ancianes dependents a càrrec de la Conselleria de Benestar Social
La Generalitat Valenciana amb el fi de fomentar l’estada dels ancians dins de la llar i prestar l’atenció
econòmica a aquelles persones que les atenen, convoca anualment ajudes econòmiques a persones amb
ancians i ancianes dependents a càrrec seu.
Per a més informació sobre aquestes i altres ajudes socials, cal adreçar-se a:
Centre Social Municipal La Farola
C. del Port, 37. Telèfons: 964 473 968 – 964 460 139
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ls mesos de desembre i
gener estan marcats en el
calendari dels estudiants
del Conservatori de Música de
Benicarló: toquen audicions. Els
alumnes del centre mostren els
coneixements adquirits als seus
professors, amics i familiars. Una
prova de foc que, la majoria supera amb destresa.
El Conservatori Municipal de
Música Mestre Feliu va ser creat
ara fa 11 anys, temps suficient per
convertir-se en una referència
per a les escoles de música del
seu àmbit. El progressiu desenvolupament des del seu inici ha fet
que actualment s’impartisquen
17 especialitats, dins dels 10 cursos que comprenen el nivell elemental i el nivell d’ensenyaments
professionals.
En total, una plantilla de 24 professionals s’encarreguen de la
docència d’un centre capdavanter en els ensenyament musicals.
Com a exemple, podem dir que
actualment és un dels pocs centres de la Comunitat en què s’ha
introduït al programa formatiu les
assignatures de Creativitat i Música i Informàtica Musical. A més,
al Conservatori Municipal, s’hi
impartixen 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.
Així doncs, són més de dos-cents
alumnes els que passen cada
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El Conservatori Municipal
de Música Mestre Feliu:
11 anys formant músics
curs acadèmic per les aules del
Conservatori Municipal. Futurs
professionals de la música que,
amb la seua dedicació i esforç,

assoliran els escenaris o ajudaran a aprendre a altres que, com
ells, volen fer de la música la seua
vida.

Agenda Cultural
Gener

na: Ajuntament de Benicarló. Organitza: Confraria de Sant Antoni.

Dissabte 10

16.00 h Joia-concurs. Organitza: Confraria de
Sant Antoni.

12.00 h XXII Fira de Sant Antoni. Inauguració. Av. de Catalunya, Pista annexa
del Pavelló Poliesportiu i carrers
adjacents. Entrada lliure. Organitza:
Confraria de Sant Antoni.

18.30 h Cavalcada pels carrers de la ciutat,
lloes i tirada de coques. Organitza:
Confraria de Sant Antoni.

18.30 h Presentació de la falla Nou Barri
2009. Auditori. Organitza:Falla Nou
Barri.
18.30 h Exhibició de gossos a càrrec del Centre Caní Baix Maestrat. Av. de Catalunya. Organitza: Confraria de Sant
Antoni.

Diumenge 11
10.00 h XXII Fira de Sant Antoni. Av. de Catalunya. Organitza: Confraria de Sant
Antoni.
16.00 h Exhibició de doma lliure. Av. de Catalunya. Organitza: Confraria de Sant
Antoni.

Alumna del Conservatori durant una audicions del mes de desembre

19.00 h Exhibició de gossos a càrrec del Centre Caní Baix Maestrat. Av. de Catalunya. Organitza: Confraria de Sant
Antoni.
21.00 h Cloenda de la XXII Fira de Sant Antoni. Av. de Catalunya. Organitza: Confraria de Sant Antoni.

Divendres 16
18.00 h Cremà del dimoni en la tradicional
foguera. Pl. de Sant Bartomeu. Cavalcada pel recorregut habitual amb
lloes i tirada de coques. Organitza:
Confraria de Sant Antoni.

Del 17 al 25 de gener
Al Conservatori s’impartix totes les especialitats de corda

XVI Festa de la Carxofa 2009.
Del dissabte 17 al dissabte 24

Jornades del Pinxo.
Degustació de carxofes. Col·laboren:
Bars i cafeteries de Benicarló.

Dissabte 17
Festivitat de Sant Antoni.
10.30 h Missa major i sermó en honor a Sant
Antoni. Finalitzada la missa, tindrà
lloc la tradicional benedicció d’animals. Organitza: Confraria de Sant
Antoni.
12.00 h Lliurament de premis del Concurs
Escolar de Dibuix i Lloes. Organitza:
Confraria de Sant Antoni.

Actualment, el Conservatori està ubicat a la primera planta de l’Auditori
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13.30 h Mascletada a càrrec de Pirotècnia
Tomàs. Pl. de la Constitució Patroci-

Diumenge 18
08.30 h VII Caminada pels Aljubs del Terme.
Sortida de la pl. de Sant Bartomeu.
Arribada a les 13.30 h, a la pista exterior del Pavelló Poliesportiu. Inscripcions: Cambra Agrària, dies 7 i 8 de
gener, de 20.00 a 21.00 hores. Preu
inscripció: 2 euros. En finalitzar es
repartirà a tots els participants olleta
benicarlanda.
Patrocinen: Ashland, Carnes Ros,
Confraria de Sant Antoni i Caixa Benicarló. Col·laboren: Benihort tenda,
Panaderia Bolleria Arnau, Bodega Bar
Miravet, Consell Regulador Denominació d’Origen Carxofa de Benicarló,
Frutas y Verduras Quique, L’Arjup,
Panaderia Montse, Forn i Pastisseria
T. Avila, Panaderia y Bolleria Sergio,
Evasion Sports, Electro-Mediterráneo Naval S.L., Fruites i verdures
Sergio, Náutica Oremar, Cazasport
Fonsa, Forn de Pa i Brioixeria Santi,
Benihort.
19.30 h Inauguració de l’Exposició de Cartells del XIII Concurs de la Festa de la
Carxofa. Exposició de Pintura sobre
la Carxofa a càrrec de l’Associació
Benicarló Art (de dilluns a dissabte
de 18.30 a 20.30 h). Museu Arqueològic (c. Major). Organitza: Regidoria
d’Agricultura.

Dimarts 20, dimecres 21 i
dijous 22
20.00 h Casal de la Carxofa. Degustació de
platets de carxofa elaborats pels
alumnes de l’Escola d’Hoteleria de
Benicarló de l’Institut Joan Coromines.(fins a les 23.00 h).Cambra Agrària, enfront de la pl. de la Constitució.
Organitza: Consell Regulador de la
Denominació d’Origen. Col·laboren:
IES Joan Coromines de Benicarló i
Hosvenma S.L.

Divendres 23
21.30 h Sopar de gala de la Carxofa de Benicarló. Restaurant El Cortijo. Entrega
de premis als guanyadors del XIII
Concurs de Cartells. Reconeixement
al Sr. Juan Manuel Ramón Caldes,
agricultor, pel seu
treball
i
dedicació al sector agrícola.
Entrega del Trofeu de la Carxofa
d’Or 2009 a la periodista, llicenciada
en Ciències de la Informació per la
Universitat Autònoma de Barcelona,

Pepa Fernández, que des de 1999 dirigix i presenta el programa No es un
día cualquiera de RNE.

Dissabte 24 i diumenge 25
08.00 h Emissió en directe del programa de
Ràdio Nacional d’Espanya No es un
día cualquiera (fins a les 13.00 h). Saló
d’actes de l’IES Joan Coromines. Organitza: Regidoria d’Agricultura.

Dissabte 24 i diumenge 25
10.00 h IV Gran Tir i Arrossegament Festa de
la Carxofa 2009. Proves puntuables
de la Comunitat Valenciana (fins a
les 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h). C.
dels Boters. Organitza: Amics del Cavall (Guinness 2004).

Dissabte 24
09.00 h VII Regata Carxofa de Benicarló i VII
Concurs Gastronòmic Terra i Mar.
Port Esportiu de Benicarló. Organitza: Club de Vela Benicarló. Patrocinen: Regidoria de Turisme, Marina
Benicarló i Consell Regulador DO.
10.00 h IV Campionat d’Handbol Carxofa de
Benicarló. Partits categories benjamins i alevins. Pavelló Poliesportiu,
pista central. Organitza: Club Handbol Benicarló.
11.00 h Animació de carrer pels carrers cèntrics de la ciutat. Organitza: Regidoria d’Agricultura
20.00 h Torrada popular de carxofes. Enfront
de la Cambra Agrària. Organitza:
Consell Regulador DO. Venda anticipada de tiquets per a la torrada,
als baixos de la Cambra Agrària. Preu
simbòlic 1 euro.

Diumenge 25
10.00 h Exposició temàtica sobre la Carxofa
de Benicarló. Pl. de Sant Bartomeu.
Col·labora: Associació Benicarló-Art.
12.00 h Inauguració de la XVI Demostració
Gastronòmica de la Carxofa de Benicarló. Demostració oferida pels
millors restauradors de la província.
Carrers del centre de la ciutat (av. de
Joan Carles I, c. del Pintor Sorolla i pl.
de la Constitució). Organitza: Regidoria d’Agricultura.
14.00 h Ramells de focs d’artifici. Fi de Festa.

Dijous 29
19.00 h Inauguració de l’exposició Instal·lació
i obra gràfica, de Francesco Geronazzo (fins al 24 de febrer). Mucbe.
Organitza: Mucbe. Col·labora: IFF,
Ashland i Ruralcaixa.
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