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L’Ajuntament adjudicarà trenta-sis
habitatges de protecció oficial
S’obri el termini per presentar-se al procés d’adjudicació
d’habitatges protegits que es construiran a Sant Gregori
Obres als caminis de les Alcores i de Benicarló-Ulldecona • Enllestides les
obres de l’av. de Catalunya • EL ‘Comerç al carrer’ ES POSPOSA PER AL 14 DE MARÇ •
Tota la programació de les Falles 2009 • Alumnes del Conservatori s’emporten
el segon premi del Concurs de Música de Cambra d’Alcanyís • La Regidoria de
Cultura presenta la Temporada de Teatre de Primavera • El Mucbe acollirà
un taller de cine • El Calendari Social dedica el mes de març a la dona
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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
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Francisco Santos
C/ Major, 1. T. 964 471 897

de Castelló......................................964 467 090
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Maores Febrer
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

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

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
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Fundació Servei Valencià
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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

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

Contribucions Diputació

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

Mercat Municipal........................ 964 470 328

28-1

FARMÀCIA

Jorge Cid

administratius

Jutjat de Pau....................................964 470 146

Març
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Centre Ocupacional IVADIS....964 474 979

7-8
9

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

Consuelo González

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

Amparo Carceller
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143
Pablo Sastre
Av. Catalunya, 31

Ana Maria Badenes

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

10

Jorge Cid

11

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

12

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

13

Mayte Febrer

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

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

Amparo Carceller
14-15 Av.
de Iecla, 6. T. 964 471 143
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Consuelo González

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

17

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

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

18

Jorge Cid

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

19

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

20

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

Col·legi Ntra. Sra. de

Conservatori de Música
Mestre Feliu....................................964 472 748
Institut d’Educació
Secundària Joan Coromines......964 472 355

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

ayte Febrer
21-22 M
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

Institut d’Educació

23

Secundària Ramon Cid............... 964 471 706

24

UNED (Universitat Nacional

Maria Pilar San Feliu

Centre Provincial Coordinació

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

26

Jorge Cid

27

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

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

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

Subministraments
i altres serveis

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

FCC Serveis de neteja

Transports

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

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

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

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

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

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

28-29

•

•
•

Ana Maria Badenes
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

Maores Febrer

•

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

30

Pablo Sastre

•

31

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

•

Av. Catalunya, 31

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

Plànol de distribució d’un dels habitatges

les persones beneficiàries podran acollir-se a subvencions i
subsidiacions de tipus d’interés
a càrrec de la Generalitat Valenciana i l’Estat, que oscil·len entre
14.000 € i 26.000 €.
Aquests habitatges s’adjudicaran a través d’un sorteig públic
davant notari. Així doncs, les
persones interessades a participar-hi hauran de presentar les

Característiques dels habitatges i del
finançament:

•

C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori).
T. 964 462 277
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Altres telèfons d’interès

Les construccions seran habitatges unifamiliars de 2 dormitoris,
un bany, 2 pàrquings i traster,
que comptaran amb àmplies
zones de jardí, piscina i pista poliesportiva comunitària. El preu
de venda dels habitatges serà
de 124.871 € + 7% IVA. A més,

Consuelo González

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

Associació Voluntaris de

L

’Ajuntament de Benicarló
ha iniciat el procediment
de selecció de les persones adjudicatàries de 36 habitatges de protecció oficial que
es construiran en les parcel·les
de propietat municipal situades
a la zona de Sant Gregori. Amb
aquesta iniciativa la corporació
pretén facilitar l’accés a l’habitatge a tots aquells ciutadans
que complisquen una sèrie de
condicions, com ara haver nascut després de l’1 de gener de
1973 o estar empadronat a Benicarló des de fa 10 anys.

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

Roja Benicarló................................964 222 222
Creu Roja........................................ 964 244 300

L’Ajuntament adjudicarà
36 habitatges protegits
a Sant Gregori

Farmàcies
de guàrdia
DIES

3

•

Habitatge de 2 dormitoris + bany + 2 pàrquings
+ traster.
Àmplies zones de jardí, amb piscina i pista poliesportiva.
Preu de venda: 124.871 € + 7% IVA.
Subvencions i subsidiacions tipus d’interés al
comprador, a càrrec de la Generalitat Valenciana
i l’Estat, entre 14.000 € i 26.000 €.
Préstec hipotecari del 80% del preu de venda, a
25 anys.
Pagaments a compte en efectiu, procedents dels
recursos propis dels adquirents:
Entrega a compte de 15.000 €, a la firma del contracte de compravenda.
Resta, entrega de 16.000 €, a l’any de la firma del
contracte de compravenda.

seues sol·licituds del 2 de març
al 2 d’abril al Registre municipal
(pg. de Ferreres Bretó, 10). A més,
el Departament d’Urbanisme ha
habilitat un punt d’informació a
les dependències municipals per
informar sobre les característiques dels habitatges i les condicions de participació. Aquesta
informació està disponible també al web municipal, www.ajuntamentdebenicarlo.org.

Requisits per a participar:
• Ser major de edat (o menor emancipat i que no es trobe
incapacitat per a obligar-se contractualment, segons la
legislació civil comú) i nascut a partir de l’1 de gener de
1973, inclós.
• Ser resident a Benicarló i acreditar, com a mínim, 10 anys
naturals d’antiguitat en el padró municipal d’habitants,
anteriors a l’últim dia de termini de presentació de sol·
licituds.
• Els ingressos de la unitat familiar no han d’excedir de 5,5
vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples
(IPREM).
• No ser titular del ple domini o del dret d’usdefruit d’un
altre habitatge subjecte a règim de protecció pública,
excepte en els casos d’ocupació temporal de l’habitatge
per reallotjament sota el control d’organismes públics.
• No comptar amb ingressos desproporcionats per la seua
baixa i fins i tot nul·la quantia, és a dir, els ingressos familiars ponderats han de ser inferiors a una dotzena part
del preu total de l’habitatge i annexos vinculats.
• Dedicar l’habitatge protegit a residència habitual i permanent.
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Obres als camins
de les Alcores i de
Benicarló-Ulldecona

5

La Regidoria de Comerç
posposa el ‘Comerç al
carrer’ per al 14 de març

E

l 13 de febrer, la Comissió
de Seguiment de l’Obra
dels Camins de la Mancomunitat de la Taula de Sénia va
aprovar realitzar obres de millora
en el camí de les Alcores i el camí
de Benicarló-Vinaròs-Ulldecona.
Aquestes actuacions formen
part de les 59 intervencions que
preveu el Programa d’actuacions
2009 de la Comissió, a càrrec
dels fons del conveni firmat entre el Ministeri de Medi Ambient
i Medi Rural i la Mancomunitat
de la Taula del Sénia.
El camí de les Alcores està situat
al nord-oest del terme i la inter-

El projecte preveu millorar l’asfaltat del camí de Benicarló-Ulldecona

venció al llarg dels seus 1.550 m
permetrà ampliar l’amplària de la
via. Les obres del camí BenicarlóVinaròs-Ulldecona abastaran els
termes dels tres municipis i com-

portaran importants millores
en un total de 17 km. Totes dos
actuacions està previst que comencen al llarg d’aquest de març
i que acaben abans de l’estiu.

Acabades les obres de
l’avinguda de Catalunya

E

Nombrosos clients aprofiten ‘Comerç al carrer’ per realitzar les últimes compres de la temporada

L

’última edició de la campanya Comerç al carrer, prevista per al passat 28 de febrer,
va haver de suspendre’s a causa
de la pluja. Així doncs, Comerç
al carrer tindrà lloc el dia 14 de
març a la pl. de la Constitució.

l passat mes van finalitzar
les obres de l’av. de Catalunya. Aquestes obres han
millorat la imatge urbana de l’accés nord de la ciutat, ja que s’ha
renovat l’enllumenat públic, el
paviment i la jardineria. A més,
s’han habilitat zones correctes
d’aparcament la qual cosa influirà positivament en la circulació
del trànsit.

Durant aquesta nova jornada,
s’espera que prop de 40 comer-

Les obres es van adjudicar per
import de 506.344,64 euros i
han estat subvencionades per
la Conselleria de Presidència de
la Generalitat Valenciana, amb
520.000 euros, i per la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de la Generalitat Valenciana,
amb 250.000 euros.

ços oferisquen els seus productes a uns preus molt especials,
per a acabar la temporada de
rebaixes amb les millors ofertes.
A més, s’han organitzat diverses
activitats d’animació, com ara
un teatre de carrer i un taller de
maquillatge infantil, per tal d’incentivar les compres.

La iniciativa, organitzada per la
Unió de Comerços i la Regidoria
de Comerç i Mercats, comptarà
també amb el suport de la Caixa Rural Benicarló i l’agència de
viatges Mediterráneo Holidays
que sortejarà un viatge entre els
assistents.

Calendari Fiscal 2009
CONCEPTES

El nou enllumenat de l’avinguda està previst que comence a funcionar a
primers de mes

INICI PERÍODE

FINAL PERÍODE

Escombraries

1 de març

30 d’abril

Guals

1 de març

30 d’abril

Càrrega/Descàrrega

1 de març

30 d’abril

Venda ambulant semestre 1

1 d’abril

30 d’abril

Mercat al detall semestre 1

1 d’abril

30 d’abril

Venda ambulant semestre 2

1 d’agost

31 d’agost

Mercat al detall semestre 2

1 d’agost

31 d’agost

Vehicles

1 de maig

30 de juny
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Les Falles tornen a omplir
de festa els carrers de
Benicarló

D

El cartell anunciador és una obra
d’Isabel Artigas

Informació
municipal
Ple extraordinari núm. 1/2009
de 7 de gener de 2009
Punt 1r.-

el 15 al 19 de març, les
Falles tornaran a omplir
de colors, pólvora i alegria Benicarló. La festa, però, va
començar oficialment amb la
Crida des del balcó de l’Ajuntament, que va tindre lloc l’últim
divendres de febrer. Al febrer
s’inaugurava també l’Exposició
de Ninots indultats que es podrà visitar fins al 13 de març al
Mucbe.
Així doncs, el 7 de març, la Cavalcada del Ninot transcorrerà pels

carrers del centre de la ciutat i
a l’endemà s’entregarà als fallers
més veterans el preuat Bunyol
d’Or. A partir del dia 14, la plantà,
l’ofrena a la Mare de Déu de la
Mar, les mascletaes i finalment,
el dia 19, la crema.
Tot això, sense deixar de banda
les múltiples activitats que cada
falla ha preparat per fer que,
com cada any, les Falles de Benicarló siguen un referent de l’oci i
la cultura de les nostre terres.

Punt 2n.-

Punt 3r.-

Punt 4t-

Punt 5é.-

Punt 6é.-

Punt 7é.-

Concurs d’Engalanament
d’Aparadors de Falles
Participants: Tots aquells establiments comercials
que vulguen decorar els seus aparadors amb motius
fallers.
Inscripció: Fins al dilluns 9 de març a les 14.00 h, a
l’AFIC (3r pis de l’Ajuntament, tel. 964 470 050 i a/e
afic@ajuntamentdebenicarlo.org).

Visita del jurat: El dimarts 10 de març.

Punt 8é.-

Punt 9é.-

Premis: 1r premi de 400 euros i trofeu, segon premi
de 225 euros i trofeu i tercer premi de 125 euros i
trofeu

Punt 10é.-

Organitza: Junta Local Fallera, Associació de Comerç
i Serveis de Benicarló i Ajuntament de Benicarló

Punt 11é.-

Punt 12é.-

Falles 2009. Actes més destacats

Punt 13é.-

Punt 14é.-

Dissabte 7, a les 20.00 h: Cavalcada del Ninot

Dilluns 16, a les 20.00 h: Lliurament de Premis

Diumenge 8, a les 18.00 h: Lliurament dels Bu-

a les falles guanyadores. Al Pavelló Poliesportiu.

nyols d’Or. A l’Auditori.

Dijous 19, a partir de les 22.00: Crema Falles

Dissabte 14: Plantà dels monuments fallers.

2008.

Diumenge 15, a les 17.00 h: Ofrena a la Mare de

I del 16 al 19, a les 14.00 h: Mascletaes a la Pla-

Déu de la Mar.

ça de la Constitució.
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Punt 15é.-

Punt 16é.-

Punt 17é.-

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària ordinària
núm. 15/2008, de 30 d’octubre.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a la proposta de modificació de les normes d’ús
de l’Auditori Municipal.
(Aprovat per 19 vots a favor i 2 en contra -BLOC-)
Proposició de conveni del Pla Avanza entre l’Ajuntament i la
Taula del Sènia.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a la proposta d’imposició i aprovació de la memòria i compte detallat de les quotes d’urbanització de la UA 19
(quotes 1, 2, 3 i 4) del PGOU.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a la proposta de ratificació del conveni de cessió gratuïta de terrenys per a l’ampliació de la carretera de
Benicarló a Càlig, CV-135, subscrit amb Genoveva Vizcarro
Villalonga (polígon 22 parcel·la 195).
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a la proposta de ratificació del conveni de cessió
gratuïta de terrenys per a l’ampliació de la carretera de Benicarló a Càlig, cv-135, subscrit amb Francisco Anta Sánchez
(polígon 22 parcel·la 199).
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a la proposta de ratificació del conveni de cessió
gratuïta de terrenys per a l’ampliació de la carretera de Benicarló a Càlig, CV-135, subscrit amb Vicente Roig Rodríguez
(polígon 22 parcel·la 171).
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a la proposta d’aprovació del modificat del Projecte de reurbanització, el projecte d’enllumenat públic i la
proposta tecnicoeconòmica de subministrament d’energia
elèctrica de l’av. de Catalunya.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a la proposta d’aprovació de la memòria valorada
per a la urbanització del passeig Marítim, platja del Morrongo.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a la proposta d’aprovació de la memòria valorada
per a la substitució de la xarxa d’abastiment d’aigua potable
al carrer de Miguel de Cervantes.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a la proposta d’aprovació del projecte de reforma
i ampliació de la Residència Geriàtrica.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a la proposta d’aprovació del projecte de reurbanització del carrer de César Cataldo.
(Aprovat per unanimitat)
Proposició d’aprovació del projecte de d’ampliació del Cementeri municipal.
(Aprovat per unanimitat)
Dictamen a la proposta d’aprovació del projecte d’adequació de l’edifici administratiu destinat a l’Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament situat al c. del Dr. Pera.
(Aprovat per unanimitat)
Proposició d’aprovació del pla per a la eliminació de barreres
arquitectòniques en la zona suroest de Benicarló.
(Aprovat per unanimitat)
Proposició d’aprovació de substitució del projecte de l’obra
de reurbanització del c. de Francisco Pizarro per reurbanització del c. de Sant Telm, en el Pla Provincial de Coooperació de les Obres i Servicis de competència municipal per a
l’any 2009.
(Aprovat per unanimitat)
Proposició d’inclusió del projecte de reurbanització del c. de
Francisco Pizarro en les obres de finançament estatal.

(Aprovat per19 vots a favor i 2 vots en contra -BLOC-)
Punt 18é.- Dictamen a la proposta d’aprovació del projecte de desviament de la canalització general d’abastiment d’aigua des del
dipòsit de 3.000 m3 de Benicarló.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 19é.- Dictamen a la proposta d’aprovació de la memòria valorada per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici de la Cambra
Agrària.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 20é.- Dictamen a la proposta d’aprovació de les memòries valorades per a la instal·lació d’una font a la plaça de la Constitució
i modificació del paviment i passadís central.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 21é.- Dictamen a la proposta d’aprovació del projecte de reforma
i ampliació del Centre Social La Farola.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 22é.- Dictamen a la proposta d’aprovació del projecte de d’ampliació dels vestidors del Camp de Futbol.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 23é.- Dictamen a la proposta d’aprovació del projecte d’urbanització per a la construcció d’una pista esportiva de ciclisme
al Polígon Industrial El Collet.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 24é.- Dictamen a la proposta d’aprovació de la memòria valorada
per a la reparació de desperfectes en la xarxa de sanejament
municipal.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 25é.- Dictamen a la proposta d’aprovació de la memòria valorada
per a la substitució de la xarxa d’abastiment d’aigua potable
en el mercat del Polígon Industrial El Collet.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 26é.- Moció presentada pel grup popular, sobre la posada en marxa d’un servei de rodalies entre les ciutats de Castelló i la
comarca del Baix Maestrat.
(Aprovat per unanimitat)
Punt 27é.- Moció presentada pel grup municipal socialista, sobre el
Fons Estatal d’Inversió Local.
(Rebutjat per 9 vots a favor i 12 en contra)

Decrets de gener
02/01/09. Requerir el pagament voluntari quantitats degudes a l’agent
urbanitzador del Programa d’actuació integrada per al desenvolupament del sòl urbà comprès entre l’av. del Papa Luna i el c. de Peníscola
de Benicarló.
05/01/09. Contractar una treballadora social fins a la reincoporació de la
titular del seu permís de maternitat.
05/01/09. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental per a l’activitat d’ampliació i reforma de magatzem de masses congelades en el
Polígon Industrial El Collet.
05/01/09. Declarar la baixa de la llicència municipal d’activitat de serveis
immobiliaris a la pl. de la Constitució.
05/01/09. Procedir a l’execució subsidiària del Decret del tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, de data 3 de desembre de 2008, i ordenar als
Serveis Públics municipals que procedisquen a la neteja del solar al c. de
la Mare de Déu del Roser.
07/01/09. Concedir la llicència municipal de primera ocupació per a l’immoble situada en part. de les Solades.
07/01/09. Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria, en l’emplaçament situat a la porta principal del Mercat, els dies 1 al 6, 10, 11, 17,
18, 24, 25 i 31 de gener i 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 i 28 de febrer.
07/01/09. Concedir la llicència municipal de primera ocupació per a l’immoble situada a la part. de les Solades.
07/01/09. Concedir el canvi de titularitat de la llicència de gual amb emplaçament al c. de Cèsar Cataldo.
08/01/09. Donar de baixa les llicències de gual al c. de València, al c. del
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Puig de la Nau, al c. d’Alcalà de Xivert, al c. del Crist de la Mar, al c. de
Prades, al c. de Montejurra, al c. de Mossén Lajunta i al c. de Vinaròs.
08/01/09. Arxivar l’expedient 33/2006 de Contractació, relatiu als obres
de reurbanització del c. dels Pescadors.
08/01/09. Convocar sessió extraordinària de la Comissió Informativa
d’Economia i Hisenda, perquè tinga lloc, en primera convocatòria, el
dia 12 de gener.
08/01/09. Declarar la baixa de l’activitat d’agència d’assegurances en la
c. d’Alcalà de Xivert.
09/01/09. Contractar el subministrament de lluminàries per a la UA2 de
la UE1 Mestres de Montesa.
09/01/09. Autoritzar l’ampliació del gual situat en l’av. del Maestrat, perquè passe de 2 ma 3 m.
09/01/09. Aprovar la primera pròrroga del contracte relatiu a la prestació del servei de salvament i socorrisme a les platges de Benicarló i el
servei medicoquirúrgic durant les festes de Benicarló, per un període
d’un any, amb efectes des del 15 de juny de 2009 fins al 14 de juny de
2010.
09/01/09. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat
patrimonial interposada per lesions patides al c. del Dr. Fleming com a
conseqüència de l’existència d’unes rajoles enfonsades en la vorera.
09/01/09. Rebutjar la proposició presentada per l’únic licitador en el
procés de contractació del subministrament d’una furgoneta industrial
i un turisme amb destinació als Serveis Públics Municipals i declarar
desert el citat procediment.
09/01/09. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat
patrimonial pel trencament d’una dent com a conseqüència d’una caiguda en l’Escola d’Estiu.
09/01/09. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’activitat de restaurant pizzeria al Centre Comercial Costa de Azahar.
12/01/09. Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria a la pl. de
la Constitució, durant els dies 1, 3, 4, 5 i 6 de gener.
13/01/09. Resoldre la discrepància en relació a l’objecció efectuada pel
Viceinterventor a la proposta del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de
Contractació en el sentit d’aprovar la devolució de la garantia definitiva
dipositada per a respondre de les obligacions derivades de la concessió
de l’explotació d’un bar en el recinte d’espectacles de Benicarló, durant
la celebració de les Festes Patronals 2007.
13/01/09. Aprovar amb caràcter definitiu de la llista d’admesos i exclosos
en el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’enginyer tècnic industrial, designació dels membres del tribunal qualificador
i data de realització del primer exercici.
13/01/09. Convocar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, perquè tinga lloc el dia 16 de gener.
13/01/09. Concedir llicència urbanística per als treballs d’instal·lació de
plaques solars per al subministrament d’aigua calenta sanitària en locals
comercials del Port Esportiu.
13/01/09. Aprovar amb caràcter definitiu la relació de persones aspirants
admeses i excloses en el procés selectiu per a la provisió en propietat
d’una plaça d’enginyer tècnic d’obra pública, designació dels membres
del tribunal qualificador i data de realització del primer exercici.
13/01/08. Convocar la sessió extraordinària i urgent núm. 02/2009, del
Ple perquè tinga lloc el dia 15/01/09.
14/01/09. No admetre la proposició presentada per una empresa per
incloure l’oferta econòmica dins del sobre de la documentació administrativa i adjudicar provisionalment la contractació del manteniment
dels equips informàtics de l’Ajuntament.
14/01/09. Convocar la sessió ordinària núm. 17/2008 de la Comissió Informativa de Benestar Social, perquè tinga lloc el dia 19/01/09.
14/01/09. Aprovar la certificació núm. 14 de les obres de construcció
d’un edifici administratiu i enderrocament de la nau existent al c. del
Mestre Serrano, per import de 21.194,72 euros.
14/01/09. Procedir a la devolució de la garantia definitiva de 700 euros
per a respondre de les obligacions derivades de la concessió de l’explotació d’un bar en el recinte d’espectacles de Benicarló, durant la celebració de les Festes Patronals 2007.
15/01/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de
la llicència sol·licitada per a la construcció d’un restaurant, amb emplaçament a l’av. de Iecla.
15/01/09. Convocar sessió ordinària numere 2/2009, de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, perquè tinga lloc el dia 19/01/09.
15/01/2009. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
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respectius imports i un total de 52,00 euros.
15/01/09. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa de
Contractació i Patrimoni, perquè tinga lloc el dia 20/01/09.
15/01/09. Aprovar amb caràcter definitiu la relació de persones aspirants
admeses i excloses per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector
d’Obres i Medi Ambient, designació del membres del tribunal qualificador i data del primer exercici.
15/01/09. Denegar la llicència urbanística per a l’ampliació de la xarxa
aèria de baixa tensió de distribució d’energia elèctrica per al subministrament elèctric regular de l’activitat amb emplaçament a la part. de
Sanadorlí.
15/01/09. Nomenar un administratiu interí amb destinació a l’Àrea d’Urbanisme mentre dure la situació de baixa maternal de la titular del lloc
de treball.
15/01/09. Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma a l’edifici situat al c. de la Pau.
15/01/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació
de la llicència per a la reforma interior per a ubicació d’ascensor, amb
emplaçament al c. de Francisco Pizarro.
15/01/09. Convocar la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana per al dia 19/01/09.
15/01/09. Rectificar el Decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme, pel qual es va resoldre atorgar llicència municipal de segregació quant a les condicions A) i B), d’agrupació necessària amb caràcter
posterior a la segregació.
16/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció de
local, 36 habitatges (VPO) garatges i trasters, piscina i pista poliesportiva, amb emplaçament en el Pla Parcial Sant Gregori Ciutat Sènior.
16 /01/09. Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria, en l’emplaçament situat a la pl. de la Constitució, durant els dies 16, 17, 18, 24,
25 i 31 de gener; 1, 7, 8, 14 i 15 de febrer; 1, 7, 8, 21, 22, 28 i 29 de març de
2009 i 4, 5, 10, 11 i 12 d’abril.
16/01/09. Concedir una pròrroga de 12 mesos de la llicència atorgada
per a iniciar les obres de construcció d’un edifici multifamiliar al c. de
Vinaròs.
16/01/09. Concedir llicència municipal de primera ocupació per a l’immoble situat al c. de Peníscola.
16/01/09. Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. dels Mariners.
16/01/09. Declarar provada la realització d’obres en la part. del Riu sense
comptar amb la preceptiva autorització municipal i imposar la sanció
de 23.682,75 euros.
19/01/09. Donar de baixa, les llicències de gual al c. de Sever Ochoa, al c.
de Prades i a l’av. de Magallanes.
19/01/09. Concedir la llicència municipal per a la tinença i gaudi d’animal
potencialment perillós.
19/01/09. Designar lletrats en el Judici Ordinari núm. 708/2008 que se
segueix en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Vinaròs.
19/01/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 299.445,38 euros.
19 /01/09. Aprovar la certificació núm. 1 dels obres d’habilitació de planta baixa per a Centre de Dia, per import de 14.733,84 euros.
19/01/09. Aprovar la baixa del rebut de gual núm. 182 per import principal de 134’68 € i practicar la liquidació del gual núm. 709 a la nova
titular.
19/01/09. Aprovar el Plec de càrrec núm. 1/2009, corresponent a les liquidacions practicades pel cànon d’aprofitament urbanístic núm. 1 a 5,
per un total de 8.755,94 euros.
19/01/09. Concedir llicència per a l’entrada i sortida de vehicles a través
de les voreres a la pl. d’Isabel de Villena i retornar la diferència de l’autoliquidació efectuada per l’interessat de 5 m a 4 m.
19/01/09. Aprovar la devolució de l’aval dipositat com garantia definitiva, per a respondre de les obligacions derivades del contracte relatiu als
serveis de col·laboració en la gestió recaptatòria en via executiva.
19/01/09. Autoritzar el canvi d’emplaçament de la llicència de gual núm.
1336, situat en al c. de la Companyia del Port a la pl. de Sant Bertomeu i
l’ampliació de la llicència de gual de 2 m a 3 m.
19/01/09. Aprovar la certificació núm. 2 dels obres d’urbanització del vial
junt al Parador, per import de 19.608,93 euros, IVA inclòs, a favor del
contractista.
19/01/09. Expedir el certificat habilitant de la activitat de magatzem de
productes alimentaris envasats sense frigorífic al c. de Bilbao.

19/01/09. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de clínica veterinària amb emplaçament a l’av. del Papa Luna.
19/01/09. Concedir audiència als persones afectades per la memòria i
el compte detallat de quotes d’urbanització provisionals, del Programa
d’actuació integrada per a l’execució del vial núm. 23 de la part. de les
Solades.
19/01/09. Declarar provada la realització d’obres sense llicència municipal en la part. de la Carrasca i imposar una sanció de 8.380 euros.
20/01/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. del Vi de Carlón.
20/01/09. Aprovar la facturació presentada per Sorea, que conté els
contribuents beneficiaris del servei de subministrament d’aigua potable, corresponent al quart trimestre de 2008, l’import total del qual ascendeix a 195.791,31 euros i posar al cobrament aquesta facturació.
20/01/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 59.576,73 euros.
20/01/09. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys patits en caure en al c. de l’Organista Coscollano
per un forat.
20/01/09. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 2/2009, corresponent a les
liquidacions núm. 1 i 2, practicades pel concepte d’aprofitament, sòl,
subsòl o vol, pels seus respectius imports i un total de 11.235,73 euros.
20/01/09. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de pizzeria
restaurant al local situat al c. del Crist de la Mar.
20/01/09. Decretar la baixa de la llicència municipal d’activitat de gestoria en la c. de Cristóbal Colón.
20/01/09. Expedir el certificat habilitant de la activitat de perruqueria al
c. de Sant Sebastià.
21/01/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de Mossén Lajunta.
21/01/09. Convocar Ple extraordinari i urgent núm. 3/2009, per al dia
22 de gener.
21/01/09. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 3/2009, corresponent a les
liquidacions núm. del 1 al 4, practicades per concepte de taxa per recollida d’escombraries, pels seus respectius imports i un total de 68,12
euros.
21/01/09. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 4/2009, corresponent a les
liquidacions núm. de 1 al 3, practicades pel concepte de multes urbanístiques, pels seus respectius imports i un total de 23.704,00 euros.
21/01/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de Sant Antoni.
22/01/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al pg. Marítim.
22/01/09. Concedir la instal·lació d’una terrassa de 15 m² en la av. de Joan
Carles I i la instal·lació d’una terrassa de 9 m² al c.de València.
22/01/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de Sant Sebastià.
22/01/09. Retornar la diferència entre el que correspon a la taxa de les
escombraries per local comercial (restaurant) i local sense ús, de l’últim
trimestre de l’any d’acord amb el cessament acordat per l’Ajuntament.
22/01/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al c. de la Pau.
22/01/09. Iniciar l’expedient de declaració de lesivitat, pel qual es va declarar que un ciutadà havia obtingut la llicència municipal d’obres per
a la construcció d’un habitatge a la part. de Sanadorlí, per silenci administratiu positiu.
22/01/09. Iniciar l’expedient de declaració de lesivitat, de l’acord adoptat
mitjançant Decret de la Tinença d’Alcaldia delegada de l’Àrea d’Urbanisme pel qual es va declarar que una mercantil havia obtingut la llicència
municipal d’obres per silenci administratiu positiu.
22/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres en l’edifici situat
al c. del Doctor Fléming.
22/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres al c. del Port.
22/01/09. Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de restaurant en
un local del Port Esportiu.
22/01/09. Decretar la baixa de la llicència municipal d’activitat de serveis tècnics de enginyeria al c. del Dr. Coll.
22/01/09. Desistir de l’activitat de comerç al detall roba al c. Major.
22/01/09. Expedir la certificació habilitant de activitat de venda al detall
d’articles de telefonia al c. de Ferreres Bretó.
22/01/09. Ordenar el tancament de l’activitat d’immobiliària que s’exer-
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ceix en el local situat a la pl. del Mercat Vell, sense la preceptiva autorització municipal.
22/01/09. Imposar a la responsable una multa per import de 1.000 euros
i ordenar el tancament de l’activitat d’estètica i bellesa en el local situat
al c. de Peníscola, sense la preceptiva autorització municipal.
23/01/09. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges
amb emplaçament a la part. de les Solades.
23/01/09. Delegar les funcions d’Alcaldia durant els dies 26 al 29 de gener de 2009.
23/01/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació
de la llicència sol·licitada per a la reforma d’edificació existent en part.
de la Fossa del Pastor.
23/01/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 7.337,64 euros.
23/01/09. Aprovar la devolució de l’assegurança de caució dipositada
en concepte de garantia definitiva, per import de 6.808,77 euros, per a
respondre de les obligacions derivades del contracte relatiu a les obres
d’urbanització provisional per a la instal·lació d’aules prefabricades en
el CEIP E. M. Ródenas.
23/01/09. Contractar el servei de vigilància i neteja del Pavelló poliesportiu per import de 6.395,70 euros, IVA no inclòs, període comprés de
l’1 de gener al 31 de març.
23/01/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 682,86 euros.
23/01/09. Contractar el servei de neteja i manteniment de les instal·
lacions del Camp de Futbol Municipal, durant el període comprés dónes
de gener a juliol i de setembre a desembre, per import de 13.090 euros
(IVA inclòs).
23/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres de l’immoble situat a l’av. de Magallanes.
23/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres en el pàrquing
situat al carrer paral·lel a l’av. de la Mediterránia.
23/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres al c. de la Pau.
23/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres en l’immoble situat a l’av. de Iecla.
23/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres en l’immoble situat al c. d’Alcalà.
23/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres en l’immoble situat al c. de Sant Francesc.
23/01/09. Expedir el certificat habilitant de la activitat de serveis tècnics
d’enginyeria al c. del Dr. Fléming.
26/01/09. Concedir llicència municipal de primera ocupació per a l’immoble situada al c. del Mestre Serrano.
26/01/09. Contractar el servei del manteniment del servidor de l’Ajuntament Team Server per import de 278,75 euros, IVA no inclòs.
26/01/09. Remetre l’expedient al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Castelló, així com designar el lletrat en el PO núm. 599/08.
26/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres en un immoble
del c. de Ramón y Cajal.
26/01/09. Aprovar la certificació núm. 2 dels obres d’habilitació de planta baixa per a Centre de Dia, per import de 30.665,52 euros, a favor del
contractista.
26/01/09. Convocar sessió extraordinària urgent núm. 01/2009, perquè
tinga lloc el dia 27 /01/09, al Saló de Reunions de la casa consistorial.
26/01/09. Remetre expedient al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Castelló, així com designar lletrat en el PO núm. 583/08.
26/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres d’un edifici a l’av.
del Papa Luna.
26/01/09. Remetre expedient al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Castelló, així com designar lletrat en el PO núm. 576/08.
26/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres d’un local del c.
del Doctor Ferrán.
26/01/09. Remetre expedient al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Castelló, així com designar lletrat en el PO núm. 534/08.
26/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres del local per a
l’activitat de restaurant, situat a l’av. del Marquès de Benicarló.
26/01/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres de condicionament del local comercial, per a l’activitat de bar, situat a la pl. del Mercat
Vell .
26/01/09. Obrir les peces separades per a la determinació del preu just
dels béns i drets afectats pel procediment d’expropiació forçosa per a
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l’obertura d’un tram del c. de Sant Elm.
26/01/09. Imposar una multa per import de 248,53 euros (3% del valor
de les obres, fixat en 8.284,33 euros), per no concórrer circumstàncies
agreujants ni atenuants de la responsabilitat.
27/01/09. Convocar el Ple extraodinari i urgent núm. 4/2009, per al pròxim dia 29 de gener.
27/01/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 488.097,74 euros.
27/01/09. Incrementar les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament, de conformitat amb la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009.
27/01/09. Aprovar els padrons fiscals d’entrada de vehicles a través de
les voreres, amb un import de 211.873,18 euros; la taxa per recollida d’escombraries, amb un import de 750.044,96 euros; i la taxa per aparcament exclusiu, amb un import de 2.171,75 euros; i fixar el seu període de
cobrament de l’1 de març al 30 d’abril.
27/01/09. Donar de baixa en el padró d’escombraries com indústries de
4 a 10 treballadors el local situat a la part. dels Clotals, donar-lo d’alta en
el padró d’escombraries com local sense ús comercial ni industrial, amb
la modificació de l’adreça, i procedir a la devolució de les taxes.
27/01/09. Donar de baixa en el padró d’escombraries com local de servei
de restaurants, cafeteries i bars de menys de 100 m2 el local situat al c.
del Rei En Jaume, donar-lo d’alta en el padró d’escombraries com local
sense ús comercial ni industrial i procedir a la devolució de la diferència
entre les taxes.
27/01/09. Expedir el certificat habilitant de la activitat d’oficina administrativa (serveis immobiliaris i de la propietat industrial) a l’av. de Catalunya.
27/01/09. Concedir la llicència sol·licitada de canvi de titularitat de l’activitat de cafeteria situada en l’av. del Marquès de Benicarló.
27/01/09. Incoar expedient sancionador a les persones que resulten responsables de realitzar obres sense llicència municipal en la part. del
Bovalar.
28/01/09. Convocar la Comissió Informativa de Benestar Social ordinària núm. 2/2009, per al pròxim dia 2 de febrer.
28/01/09. Aprovar la certificació núm. 15 de les obres de construcció
d’un edifici administratiu i enderrocament de la nau existent, situat al
c. del Mestre Serrano, per import de 93.909,12 euros, IVA inclòs, a favor
del contractista adjudicatari.
28/01/09. Prestar conformitat a la pròrroga de la comissió de serveis
d’un funcionari perquè seguisca ocupant un lloc de treball en l’Ajuntament de la Vall d’Uixó.
28/01/09. Segregar de la finca propietat de l’Ajuntament al c. del Puig de
la Nau, 2000 m2 de superfície (segons Inventari de Béns), 2.020 m2 (segons Registre de la Propietat) i permutar, lliure de càrregues, gravàmens
i arrendaments, el ple domini de la parcel·la triangular de 2,92 m2, propietat de l’Ajuntament de Benicarló, que forma part de la parcel·la núm. 31
de l’Inventari municipal, destinada a pati del CEIP Francisco Català.
28/01/09. Declarar una funcionària en la situació administrativa d’excedència per cura de familiars.
28/01/09. Nomenar una funcionària interina perquè desenvolupe tasques d’auxiliar administrativa a la Biblioteca.
28/01/09. Denegar la llicència municipal per a la construcció d’edifici
de 38 habitatges i estacionaments, amb emplaçament a l’av. del Papa
Luna.
29/01/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació
de la llicència per a la construcció per fases de 281 habitatges, locals comercials i 324 places d’aparcament a l’av. del Maestrat, Tossa de Llevant
i Alcalà de Xivert.
29/01/09. Contractar el servei de traducció del contingut de la web de
Turisme per import de 2750 euros, IVA no inclòs.
29/01/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 6.955,36 euros.
29/01/09. Convocar la sessió ordinària núm. 2/2009 de la Comissió
Informativa de Contractació i Patrimoni, perquè tinga lloc en primera
convocatòria el dia 3 de febrer.
29/01/09. Aprovar la productivitat dels treballadors de l’Ajuntament corresponent a gener.
29/01/09. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 5/2009, corresponent a les liquidacions del núm. 6 al 8, practicades pel concepte d’aprofitament, sòl,
subsòl o vol, pels seus respectius imports i un total de 8.224,81 euros.
29 /01/09. Contractar el servei de disseny de la web de Turisme per im-
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29/01/09. Aprovar la compensació de les autoliquidacions pel concepte
de taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en
el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor de les empreses explotadores
de serveis públics, estableix una tarifa de l’1,5% sobre els ingressos bruts
que obtinguen els subjectes passius dins del terme municipal, corresponent al mes de novembre i octubre de 2008.
29 /01/09. Contractar el servei de publicitat en la guia turística OGEA
per import de 3150 euros, IVA no inclòs.
29/01/09. Procedir a la devolució a Iberdrola S.A.O la quantitat de 823,92
€ en concepte d’ingressos indeguts.
29/01/09. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental per a l’activitat de granja pastisseria al c. de Jacinto Benavente.
29/01/09. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de bar cafeteria al c. de Cristobal Colón.
29/01/09. Declarar la caducitat del procediment iniciat mitjançant un
Decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme de data 11
d’abril de 2008 i incoar l’expedient sancionador per realitzar obres en la
part. del Collet sense comptar amb la perceptiva llicència municipal.
30/01/09. Declarar finalitzat l’expedient, atès que de l’informe urbanístic
favorable de data 7 de febrer de 2006, es desprèn que el que el particular ha actuat s’adequa a la legislació vigent i no és convenient la
continuació del procediment de declaració de lesivitat en els termes
assenyalats.
30/01/09. Concedir llicència d’entrada i sortida de vehicles a través de
les voreres de 3 m, al c. de Sant Jaume, al c. de la Mare de Déu del Pilar,
al c. del Crist de la Mar, al c. del Doctor Severo Ochoa, al c. de Bilbao, al
c. de Sant Jaume, al c. de Sant Sebastià, al c. de Cristobal Colon, a l’av. de
la Llibertat, al c. de Sant Antoni, al c. de Pere Bretó; de 2 m, a la part. de
les Solades; de 4 m al c. del Puig de la Nau, al c. del Puig de la Nau, al c.
d’Ulldecona, al c. dels Llauradors; i de 6 m a la pl. de Ramon Llull.
30/01/09. Autoritzar l’ús del certificat digital de l’Ajuntament.
30/01/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 6.955,36 euros.
30/01/09. Concedir una pròrroga d’un mes, del termini d’execució de les
obres de reurbanització del c. de Cristóbal Colón, per tant, el termini
d’execució de les citades obres finalitza el 13 de març.
30/01/09. Contractar el servei de realització del Torneig Provincial de
Futbol 3, els dies 14 i 15 de març per import de 5.000 euros, IVA no
inclòs.
30/01/09. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses al procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de
professors del Conservatori de l’especialitat de violí.
30/01/09. Contractar el servei de manteniment de la caldera de calefacció del col·legi Mestre Francesc Catalán per import de 329,75 euros,
IVA no inclòs.
30/01/09. Anul·lar les liquidacions núm. 454/07, 521/08 i 190/08 per import total de 266,70 euros, en concepte de les quotes núm. 1, 2 i 3, urbanització Corts Valencianes II I aprovar el Plec de càrrec núm. 06/2009,
corresponent a les liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts Valencianes II, quota núm. 1, 2 i 3, compreses entre els núm.
1, 2, i 3, pels seus respectius imports i un total de 266,70 euros.
30/01/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus
respectius imports i un total de 164.038,04 euros.
30/01/09. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses al procés selectiu per a la constitució de borses de professors
del Conservatori dels especialitats de trompa i de flauta travessera.
30/01/09. Aprovar definitivament el Reglament del Fòrum de Participació Ciutadana.
30/01/09. Prorrogar la comissió de serveis d’una funcionària per a continuar ocupant el lloc de treball d’administrativa de Recursos Humans.
30/01/09. Aprovar el Plec de càrrec núm. 07/2009 corresponent a la liquidació practicada en concepte d’execució subsidiària núm. 1, per import total de 1.014,25 euros.
30/01/09. Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de pub
amb ambient musical situada al c. de Francisco Pizarro.
30/01/09. Aprovar el compte de liquidació definitiva de les quotes d’urbanització del Programa d’actuació integrada de la unitat d’execució al
c. de Santa Magdalena.
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Alumnes del Conservatori
guanyen el segon premi
del Concurs de Música de
Cambra José Peris Lacasa

E

l quintet de vent-metall,
Conservatori de Benicarló
Brass Quintet, va aconseguir el segon premi del XV Concurs de Música de Cambra José
Peris Lacasa, que va tindre lloc
el passat 14 de febrer a la ciutat
d’Alcanyís.
Aquest grup format pels alumnes Isacar Roca Ferreres (trompeta), Joan Puig Adell (tuba),
Cristian Cano Borrajo (trompeta), Mª Angeles Salvador Despons (trompa) i David Marques
Villarroya (trombó), va interpretar per a l’ocasió l’obra Three Episodes del compositor Alan Harniess. Així doncs, el jurat, format
per reconeguts professionals del

Els alumnes integrants del Conservatori de Benicarló Brass Quintet

món de la música, va atorgar-los
per unanimitat el segon guardó
del concurs, basant-se en l’acu-
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rada interpretació que van portar a terme els alumnes del Conservatori Municipal.

La Biblioteca ha adquirit tot un seguit de novetats editorials, que ja estan a disposició dels usuaris i usuàries. Les més
destacades són:
• Dos gardenias para tí – Daniel Arenas – Ed. Brosquil
• La llave que te dí – Agustín Santos. Ed. Brosquil
• Atracos S.L. y otros relatos – Luis Valera – Ed. Brosquil
• Oro, veneno, puñal – Virginia Vidal – Ed. Brosquil
• Amando – María J. Adelantado – Ed. Brosquil
• El perro faldero – Herme Cerezo – Ed. Brosquil
• Epitafio – Kristinn R. Olafsson - Ed. Brosquil
• Asesinos sin remedio – Luis Valera – Ed. Brosquil
• Frases cortas, vida mia – Perriette Fleutiaux – Ed. Brosquil
• Amores altamente peligrosos – Walter Riso -Ed. Planeta
• Deja que la vida llueva sobre mi - Nuria Amat – Ed Lumen
• El caso Medina Sidonia – Íñigo Ramirez de Haro – Ed. la
Esfera de los Libros
• Penyagolosa. Paisatges del sostre d’un País – Enric Roncero i
Ventura – Ed. Tàndem
• Al voltant del Penyagolosa – Enric Roncero i Ventura – Enric
Roncero i Ventura. Ed. Tàndem
• Tierra firme – Matilde Asensi – Ed. Planeta
• La grieta – Doris Lessing – Ed. Lumen
• 66 poemes imprescindibles – Ed. Tàndem
• Memorias de una gorda feliz – Sílvia Tarragona – Ed. Temas
de Hoy
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La música i el teatre
familiar, protagonistes
del mes de març

L

Espectacular inauguració
de l’exposició de
Manuel Boix

P

a Regidoria de Cultura ha
presentat la programació
per a la temporada de primavera i, durant el mes de març,
proposa als espectador una cita
amb la música ètnica i el teatre
familiar.
Així doncs, l’1 de març la companyia Magic 6 portarà a escena
l’espectacle musical Hamelin.
D’altra banda, el dimarts 24 de
març, s’estrenarà a l’Auditori Els
sons de la terra, concerts pedagògics de músiques ètniques patrocinats per l’Obra Social Caja
Madrid que cerquen l’aproximació a valors com la tolerància,
l’amistat i la solidaritat implícits
en la música.

13

rop d’un centenar de persones va assistir, el passat
27 de febrer, a la inauguració de l’exposició Obra gràfica i
impresa de Manuel Boix. L’acte
va comptar amb la presència del
propi Boix, així com de l’alcalde
de Benicarló, Marcelino Domingo, qui es va mostrar enormement satisfet de comptar en la
ciutat amb una mostra de tan
reconegut artista.

Magic 6 ha encisat el públic benicarlando, en anteriors temporades, amb ‘I
tu què vols ser de major’ i ‘Uuuuh!’

Obert el termini per
presentar-se als càrrecs
de Dama Popular i
Dulcinea de les Festes
Patronals
Totes les xiques interessades en els càrrecs de Dama Popular i Dulcinea de les Festes Patronals 2009
poden presentar la seua sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Benicarló, dins dels següents
terminis:
• Dulcinea de les Festes Patronals: 18 de març
• Dama Popular de les Festes Patronals : 17 d’abril
Per a més informació, podeu adreçar-vos a la Comissió de Festes (tel. 964 470 343).

Durant la vetlada, la companyia
Copia Izquiera va oferir als assistents una representació a partir
del gravat de l’autor Tirant i Carmesina. L’espectacle, titulat Les
perspectives ocultes, va permetre
els espectadors experimentar
un canvi de mirada i vore tot allò
que les dos dimensions amagen.
Manuel Boix està considerat com
un dels creadors contemporanis
més insòlits, que ha treballat al

Manuel Boix davant d’una de les seues serigrafies exposades al Mucbe

llarg de la seua llarga trajectòria
diverses vessants de la plàstica,
com ara la pintura, l’escultura,
la cartellística o la il·lustració
de llibres. No debades ha estat
mereixedor del Premi Nacional
d’Arts Plàstiques, així com d’altres prestigioses distincions de

dins i fora del nostre territori.
Ara, fins al 5 de maig, es podrà visitar al Mucbe una mostra de la
diversa i dispersa obra del Boix
gravador i il·lustrador, menys coneguda en la seua globalitat que
la pictòrica i l’escultòrica, però
no menys excelsa.

El Mucbe organitza
un taller de cine

L

a mirada oculta és el títol del taller de cine
que el Mucbe ens proposa per a aquesta temporada. El taller serà conduït per Ester Jordana Lluch, doctora en Filosofia per la Universitat de
Barcelona, qui a través de la projecció de cinc pel·
lícules, entre les quals hi ha títols com La finestra
indiscreta o Hiroshima, mon amour, abordarà, junt
amb els participants, el paper de l’espectador com a
part indissoluble del cinema.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte Filmoteca Mucbe, destinat a la promoció del cine no
comercial. Les projeccions seran tots els dissabtes a
partir del 21 de març i la inscripció és gratuïta. Tota la

informació sobre l’activitat està disponible a la secció Mucbe de www.ajumentdebenicarlo.org.
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Vuit de març, Dia
Internacional de la Dona

B

Concretament, els Serveis Socials Municipals ofereixen atenció
personalitzada al col·lectiu, a
través de l’assessorament jurídic
o d’activitats més específiques
com ara el taller d’acollida a dones immigrants. Especial atenció
mereix també el programa específic d’atenció a les dones víctimes de la violència de gènere
que es porta a terme al municipi
a través dels Serveis Socials, Policia Local i Guàrdia Civil. A més,
Benicarló compta amb una forta

Agenda Cultural
Març
Exposicions
Exposició temporal al voltant del món
agrari, “Bona terra bona collita”. Lloc:
Planta baixa del Mucbe. Organitza: Mucbe. Col·labora: IFF, Ashland i Ruralcaixa.
Exposició permanent, “Tresors arqueològics, troballes ibèriques de Benicarló”. Lloc: Planta baixa del Mucbe. Organitza: Mucbe. Col·labora: IFF, Ashland i
Caixa Rural Benicarló.
Exposició “Ninot Indultat – Falles
2009” (fins al 13 de març). Lloc: Antiga
església del Convent de Sant Francesc –
Mucbe. Organitza: Junta Local Fallera –
Mucbe.
“El Museu del Temps”. (fins el 29 de
març). Lloc: Lògia – Mucbe. Organitza:
Regidoria de Cultura. Col·labora: Ashland.
Exposició “Manuel Boix, Obra gràfica i
impresa” (fins al 3 de maig). Lloc: primera i segona planta del Mucbe. Organitza:
Mucbe. Col·labora: IFF, Ashland i Ruralcaixa.

enicarló compta amb una
població de 13.520 dones
de les quals 3.016 són
nouvingudes de diferents nacionalitats i cultures. Per això, des
de l’Àrea de Benestar Social, des
de sempre, es treballa envers
aquest important sector de la
població, a través d’activitats
d’informació i sensibilització
ciutadana.

Diumenge 1
El Calendari Social vol que l’esperit del Dia Internacional de la Dona
pervisca tots els dies de l’any

xarxa associativa de caire social i cultural, que és, sense cap,
dubte un punt de referència per
a moltes dones del municipi.
Ara bé, malgrat l’existència de
totes aquestes actuacions, el

Calendari Social vol recordar a
tota la població que l’esperit del
dia 8 de març ha de perviure tots
els dies de l’any i que, per això,
cal continuar treballant per la
igualtat plena en tots els àmbits
de la societat en què vivim.

Calendari Social:
Març, mes de la dona

Març mes de la dona
Programa d’activitats

Diumenge, 1 de març
A partir de les 18 hores, a la placeta dels bous:
Benicarló, balls i músiques per la igualtat
Organitza: Consell de Necessitats Socials de l’Agenda 21 –
Ajuntament de Benicarló.

Diumenge, 8 de març
A les 17 hores al restaurant El Cortijo:
Presentació del llibre commemoratiu del 25 aniversari
de l’Associació de la Dona de Benicarló, a càrrec de Mª
Carmen Ganzenmüller.
Organitza: Associació de la Dona de Benicarló.

Divendres, 6 de març
A les 20.00 hores al Centre del Voluntariat:
El dit a la llaga de les discriminacions. Projecció dels curtmetratges Natacha, vida mía i Todo un caballero . Taula redona.
Organitza: Grup de Dones Progressistes de Benicarló.

Dimecres, 11 i 18 de març
Pel matí al mercat del Dimecres:
Carpa informativa; experiències positives pel fet de
ser dona.
Organitza: Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Benicarló.

Diumenge, 8 de març
A les 12 hores a la placeta del Bous:
Concentració contra els maltractaments i la discriminació laboral de la Dona.
Organitza: Grup de Dones Progressistes de Benicarló.

Dijous, 26
A les 19 hores, al saló d’actes del MUCBE:
Xerrada: Solidaritat en femení. Any de la Solidaritat.
Organitza: Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Benicarló i Direcció General de la Dona i per la Igualtat de la
Conselleria de Benestar Social.
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10.00 h I Jornada de Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Atletisme. Pistes
d’atletisme. Organitza: Club d’Atletisme
Baix Maestrat.
12.00 h Concert de piano i flauta a càrrec de J.
Maria Rico (piano) i Juanjo Villaroya (flauta). Seu Assoc. Cultural Diabolus (c. del
Botànic Cavanilles, 5). Organitza: Assoc.
Cultural Diabolus.
18.00 h Teatre familiar. Representació de l’obra
Hamelin a càrrec de la companyia Màgic
6. Auditori. Obra en valencià. Preu: 1 €. Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora:
Teatres de la Generalitat.
18.00 h Calendari Social: Març mes de la dona.
Benicarló, balls i músiques per la
igualtat. Placeta del bous. Organitza:
Consell de Necessitats Socials de l’Agenda 21 – Ajuntament de Benicarló.

Dijous 5

18.30 h Escola de Famílies. Alteracions a nivell
sanitari en estadis més avançats de la
malaltia d’Alzheimer i pautes a seguir. Activitat formativa oberta a tothom. Centre
de Dia de Malalts d’Alzheimer de Vinaròs.
Organitza: Associació de Famílies de Malats d’Alzheimer.
22.00 h Els dijous Paella: I Cicle de Cinema i
Arts. Projecció de la pel·lícula Tío Vania
en la calle 42, dirigida per Louis Malle. Seu
Assoc. Cultural Diabolus (c. de Botànic
Cavanilles, 5). Organitza: Assoc. Cultural
Diabolus.

Divendres 6

20.00 h Calendari Social: Març, mes de la Dona.
El dit a la llaga de les discriminacions.
Projecció dels curtmetratges Natacha,
vida mía i Todo un caballero. Taula redona.
Centre del Voluntariat. Organitza: Grup
de Dones Progressistes de Benicarló.

Dissabte 7

09.00 h X Jornada de Jocs Esportius Municipals. Basquet (aleví i benjamí). Pista annexa exterior del Pavelló Poliesportiu Municipal. Organitza: Regidoria d’Esports.
10.00 h Curs de Blues a càrrec del músic J. Serrano. Inscripcions a la Seu Assoc. Cultural
Diabolus (c. del Botànic Cavanilles, 5). Or-

ganitza: Assoc. Cultural Diabolus.
12.00 h Concert a càrrec de la Coral Petiquillo.
Pl. de la Comunitat Valenciana. Organitza:
Coral Polifònica Benicarlanda.
17.30 h Lliga de Promeses 5. Natació. Piscina
Municipal. Organitza: Federació de Natació de la C. Valenciana i Club Natació
Benicarló.
18.00 h Concert (jam session) a càrrec dels músics dels cursos de Blues. Café de l’Arc.
Organitza: Assoc. Cultural Diabolus.
20.00 h Cavalcada del ninot. Carrers de la ciutat.
Organitza: Junta Local Fallera.

Diumenge 8

10.00 h Curs de Blues a càrrec del músic J. Serrano. Inscripcions a la Seu Assoc. Cultural
Diabolus (c. del Botànic Cavanilles, 5). Organitza: Assoc. Cultural Diabolus.
10.30 h Lliga de Promeses 5. Natació. Piscina
Municipal. Organitza: Federació de Natació de la C. Valenciana i Club Natació
Benicarló.
12.00 h Calendari Social: Març, mes de la dona.
Concentració contra els maltractaments i la discriminació laboral de la
Dona. Placeta dels bous. Organitza: Grup
de Dones Progressistes de Benicarló.
17.00 h Calendari Social: Març, mes de la dona.
Presentació del llibre commemoratiu
del 25 aniversari de l’Associació de la
Dona de Benicarló, a càrrec de Mª Carmen Ganzenmüller. Restaurant El Cortijo.
Organitza: Associació de la Dona de Benicarló
18.00 h Lliurament dels Bunyols d’Or i Brillants als fallers més veterans. Auditori.
Organitza: Junta Local Fallera.

Dimecres 11

Calendari Social: Març, mes de la dona.
Carpa informativa; experiències positives pel fet de ser dona. Mercat del
Dimecres. Organitza: Àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament de Benicarló.

Dijous 12 - Dissabte 14

Plantà dels monuments Fallers. Organitza: Junta Local Fallera.

Divendres 13

19.00 h IV Jornada Jocs Esportius Municipals.
Atletisme. Pistes d’Atletisme. Organitza:
Club d’Atletisme Baix Maestrat.

Dissabte 14

09.00 h Trofeu Ciutat de Benicarló de la Copa
de Futbol 3. Organitza: Regidoria d’Esports. Col·labora: Vila-real CF-Club Groguet. Pista exterior del Pavelló Poliesportiu Municipal.
10.00 h II Competició Comarcal de Judo (aleví).
Pavelló Poliesportiu Municipal (tatami)
Organitza: Club de Judo & Jiu-Jitshu Benicarló.

Diumenge 15

09.00 h Trofeu Ciutat de Benicarló de la Copa
de Futbol 3. Organitza: Regidoria d’Esports. Col·labora: Vila-real C.F.-Club Groguet. Pista exterior del Pavelló Poliesportiu Municipal.
12.30 h Aplec coral. Agrupació Coral Ametza
de Berrioplano (Navarra) dirigida per Patxi Martín i Coral Gent Gran de Benicarló dirigida per Sònia Ferrer. Escola Ntra
Señora de la Consolación. Organitza: Club
de la Tercera Edat.
17.00 h Ofrena a la Mare de Déu de la Mar. Orga-

nitza: Junta Local Fallera.

Dilluns 16

Lliurament de premis del concurs
d’aparadors de Falles. Organitza: Junta Local Fallera. Col·labora: Assoc. de Comerç
Pymec i Regidoria de Comerç.
14.00 h Mascletà. Pl. de la Constitució. Organitza: Junta Local Fallera i Regidoria de
Joventut, Festes i Falles.

Dimarts 17
14.00 h Mascletà. Pl. de la Constitució. Organitza: Junta Local Fallera i Regidoria de
Joventut, Festes i Falles.

Dimecres 18
Calendari Social: Març, mes de la dona.
Carpa informativa; experiències positives pel fet de ser dona. Mercat del
Dimecres. Organitza: Àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament de Benicarló.
14.00 h Mascletà. Pl. de la Constitució. Organitza: Junta Local Fallera i Regidoria de
Joventut, Festes i Falles.

Dijous 19

11.00 h Missa Major en honor a Sant Josep. Església de Sant Bertomeu.
14.00 h Mascletà. Pl. de la Constitució. Organitza: Junta Local Fallera i Regidoria de
Joventut, Festes i Falles.

Dissabte 21

17.00 h La mirada oculta (taller de cinema).
L’espectador com a voyeur, projecció de
la pel·lícula La ventana indiscreta, dirigida
per A. Hitchcock. Mucbe. Organitza: Mucbe.
19.00 h Velada de Kick Boxing. Pista Central del
Pavelló Poliesportiu Municipal. Organitza:
Kick Boxing Club Benicarló.

Diumenge 22

10.00 h II Jornada de Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Atletisme. Pistes
d’Atletisme. Organitza: Club d’Atletisme
Baix Maestrat.

Dimarts 24
18.30 h Concert familiar Sons de la terra. Músiques de l’est, africanes, etc. interpretades amb els instruments originals. Auditori. Organitza: Obra Social Caja Madrid,
Regidoria de Cultura.

Dijous 26

19.00 h Calendari Social: Març, mes de la dona.
Xerrada: Solidaritat en femení. Any
de la Solidaritat. Saló d’actes del MUCBE. Organitza: Àrea de Benestar Social
de l’Ajuntament de Benicarló i Direcció
General de la Dona i per la Igualtat de la
Conselleria de Benestar Social.

Dissabte 28

09.00 h XI Jornada de Jocs Esportius Municipals. Handbol (aleví i benjamí). Pista annexa exterior del Pavelló Poliesportiu Municipal. Organitza: Regidoria d’Esports.
17.00 h La mirada oculta (taller de cinema).
L’espectador com a interlocutor, projecció
de la pel·lícula Annie Hall, dirigida per W.
Allen. Mucbe. Organitza: Mucbe.
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