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El nou Centre de salut 
avança a bon ritme
Els treballs ja preveuen la modificació del projecte, 
que inclou una àrea de radiologia i cinc especialitats
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El nou Centre de Salut Integrat (CSI) de Beni-
carló comença a prendre forma. En quatre me-
sos de treballs continuats, els avanços són evi-

dents i està previst que a finals d’aquest mes d’abril 
estiga acabada l’estructura de l’edifici. Les obres, a 
més, ja inclouen les modificacions que preveu el 
projecte definitiu recentment aprovat per la Conse-
lleria i que suposaran tres novetats importants: la 
creació d’una àrea de radiologia (amb les correspo-
nents sales de consulta, sales d’espera, sales de ra-
jos, etc.), l’ampliació de l’àrea d’urgències i la creació 
de cinc especialitats, de les quals tres ja estan defi-
nides: oftalmologia, traumatologia i un espai poliva-
lent que acollirà diferents especialitats en funció de 
la demanda. Les altres dos especialitats encara s’han 
de determinar.

Paral·lelament, el projecte modificat també inclou 
l’espai per a ubicar una nova consulta de pediatria 
i una altra de medicina general, amb les correspo-
nents sales d’infermeria. Per últim, s’ha previst el 
creixement en alçada del Centre de Salut, en cas 
que en un futur s’hagueren d’afegir més plantes a les 
tres que es construiran ara. Per a incorporar totes 
aquestes novetats s’ocuparan 300 metres quadrats 
més de superfície, que s’afegiran als 2.000 que ja 
estaven previstos i que suposaran en total més de 
7.000 metres quadrats construïts.

El Centre de Salut Integrat de Benicarló, ubicat al 
carrer dels Boters, té un pressupost de 2,3 milions 
d’euros i comptarà, inicialment, amb 13 metges de 
família, quatre pediatres, 14 infermeres, quatre fisio-
terapeutes, una comare, un odontòleg, un higienista 
dental, un treballador social, quatre auxiliars d’infer-
meria, 9 auxiliars administratius i cinc cel·ladors. Els 
serveis sanitaris de Benicarló i la comarca milloraran 
sensiblement amb aquest CSI, ja que també donarà 
servei a municipis com Peníscola i Càlig, amb una 
població total de 39.000 persones.

telèfons d’interés
serveis municipals
Ajuntament de Benicarló ........964 470 050

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

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

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

Casal Municipal (Bar) ..................964 473 716

Centre Geriàtric.............................964 471 867

Centre Ocupacional IVADIS ...964 474 979

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

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

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

Ràdio Benicarló 

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

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

SEAFI - Centre 

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

Centre Cultural Convent 

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

FCC-Oficina Atenció 

al Ciutadà .........................................964 461 253

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 

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

Centre Provincial Coordinació 

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

Associació Voluntaris de 

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

subministraments 

i altres serveis
FCC Serveis de neteja 

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

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

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

Repsol butà 

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

SOREA (Servei 

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

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

Altres serveis 

administratius
Contribucions Diputació 

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

Correus i Telègrafs......................964 470 998

ITV de Vinaròs ...............................964 401 320

Fundació Servei Valencià 

d’Ocupació .......................................964 467 011

Tresoreria de la 

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

Centres de formació
CFIP (Centre Formació i 

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

Centre de Formació 

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

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

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

Col·legi Marqués 

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

Col·legi Martínez Ródenas ........964 472 611

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 

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

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

Altres telèfons d’interès
Ermita de Sant Gregori .............964 473 065

Parador de Turisme 

“Costa del Azahar” ..................... 964 470 100

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

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

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

Farmàcies
de guàrdia

Abril
dIEs FARmàCIA

1
Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

2 AnA MAriA BAdenes 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

3 JorGe Cid 
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

4-5 FrAnCisCo sAntos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

7 pABlo sAstre 
Av. Catalunya, 31

8 MAriA pilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

9
Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

10 AnA MAriA BAdenes 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

11-12 JorGe Cid 
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

13 MAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

14 AMpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

15 pABlo sAstre 
Av. Catalunya, 31

16 MAriA pilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

17
Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

18-19 AnA MAriA BAdenes 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

20 MAores FeBrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

21 MAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

22 AMpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

23 pABlo sAstre 
Av. Catalunya, 31

24 MAriA pilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

25-26
Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

27 FrAnCisCo sAntos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

28 MAores FeBrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

29 MAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

30 AMpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143
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Per a consultar la situació de les farmàcies podeu visitar la 
guia de carrers del web municipal

Així serà el futur Centre de salut de Benicarló

El nou Centre de salut 
comptarà amb una 
àrea de radiologia 
i cinc especialitats

des que es va posar la primera pedra, 
a finals de novembre, les obres no s’han aturat
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Ja han acabat les obres de 
construcció de 192 nínxols 
nous al Cementeri Municipal. 

El pressupost invertit ascendeix 
a 68.000 euros.

La principal novetat de les obres 
és que s’han incorporat les últi-
mes tecnologies en la construc-
ció d’infraestructures funeràries 
a través d’un sistema que facilita 
la ventilació, evacuació i dre-
natge, la qual cosa converteix 
Benicarló en un municipi pioner 
en tota la província a aplicar les 

últimes innovacions constructi-
ves.

A més, pròximament començarà 
la segona fase de les obres d’am-
pliació i millora del Cementeri, 
en la qual s’intervertiran prop de 
700.000 euros. En aquesta fase, 
s’urbanitzarà la parcel·la de pro-
pietat municipal que fita amb 
la part surt del Cementeri, per 
dotar-la de tots els serveis ne-
cessaris i executar dos dels nou 
pavellons de nínxols i columba-
ris prevists al projecte. En total 

seran 204 nínxols més que do-
naran servei a una població que 
creix cada dia.

El regidor d’Urbanisme, Antonio 
Cuenca, destaca que les obres 
del Cementeri, una de les prime-
res apostes de l’equip de govern 
quan va fer-se càrrec de la gestió 
municipal, suposen una continuï- 
tat en la política de previsió de 
nínxols i constituiran una millora 
important en la qualitat dels ser-
veis que ofereix el Cementeri.

El Cementeri municipal 
compta amb 192 
nínxols nous

La Conselleria de Justícia ha anunciat la propera 
posada en marxa del Punt d’Encontre Familiar 
(PEF), una iniciativa que pretén mediar en els 

casos de ruptura del nucli familiar facilitant la troba-
da del menor amb els progenitors en aquells casos 
en què les relacions resulten especialment conflic-
tives.

La consellera de Justícia, Paula Sánchez de León, va 
visitar Benicarló per fer aquest anunci que, d’alguna 
manera, suposa un esforç afegit de la Conselleria, ja 
que fins ara només s’han obert aquest tipus d’espais 
en les capitals dels partits judicials. Així, al PEF de 
Benicarló es desplaçaran alguns dies de la setmana 
els professionals que formaran la unitat de Vinaròs, 
amb la intenció d’oferir el mateix servei però més a 
prop dels ciutadans i ciutadanes.

El Punt d’Encontre Familiar s’ubicarà a les noves 

instal·lacions que tindrà el Centre de Serveis Socials 
“La Farola” i que està previst que estiguen a ple ren-
diment a finals d’any. 

Benicarló compta des del passat 12 de 
març amb un parc biosaludable ubi-
cat a la plaça dels Mestres del Tem-

ple. Pel seu funcionament i biomecànica, és 
un parc dissenyat especialment per als més 
grans, que poden practicar esport sense cap 
dificultat gràcies al grau de senzillesa de les 
màquines.

La iniciativa, que ha suposat un cost de 
8.000 euros, ha estat un projecte conjunt 
de les regidories d’Esports i Benestar Social, 
amb l’objectiu de promocionar els programes 
d’activitat física i salut a l’aire lliure. Els regi-
dors implicats, Ximo Pérez i Sarah Vallés, han 
expressat la voluntat de l’Ajuntament d’aug-
mentar l’oferta d’aquest tipus d’instal·lacions 
en altres punts de la ciutat, sempre i quan els 
ciutadans i ciutadanes siguen respectuosos amb les 
màquines. Recordem que a finals d’any el vandalis-
me va provocar el canvi d’ubicació del primer parc 

biosaludable, ubicat a l’avinguda de les Corts Valen-

cianes, i que actualment també s’han hagut de fer 

algunes reparacions per danys causats als aparells.

La Conselleria de Justícia 
posarà en marxa un 
punt d’Encontre Familiar 

Benicarló estrena el 
primer parc biosaludable

La Consellera de Justícia, Paula Sánchez de León, 
va firmar al Llibre d’Honor de l’Ajuntament

Els més grans ja disfruten de fer esport a l’aire lliure

XVICONCURS DE PRIMAVERA 
DE DIBUIX I PINTURA

L’Ajuntament de Benicarló convoca el XVI Concurs de Primavera de Dibuix i Pintura per a 
aquelles persones nascudes o empadronades a Benicarló.

S’estableixen dues modalitats: dibuix i pintura, amb llibertat de tema i tècnica. Es valorarà 
preferentment que les obres siguen originals.

Els treballs es podran presentar al Mucbe fins al 17 d’abril.

Els premis es lliuraran durant la inauguració de l’exposició de les obres presentades que tindrà 
lloc el dia 13 de maig de 2009. 

premis: 
1r premi pintura: 500 € i placa 
2n premi pintura: 120 € i diploma 
3r premi pintura: 60 € i diploma 
1r premi dibuix : 300 € i placa 
2n premi dibuix : 120 € i diploma 
3r premi dibuix : 60 € i diploma
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Informació 
municipal

ple ordinari núm. 5/2009 de 26 de febrer.
Punt 1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 17/2008, de 27 de 

novembre, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 1/2009, de 7 de gener, de 
l’acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 2/2009, de 15 de gener, de l’acta 
de la sessió extraordinària i urgent núm. 3/2009, de 22 de gener i de l’acta de 
la sessió extraordinària i urgent núm. 4/2009, de 29 de gener.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 2n. Dictamen a la ratificació dels decrets d’Alcaldia, pels quals s’exercita el dret 

de defensa jurídica en els recursos contenciosos administratius po núm. 
534/2008, po núm. 576/2008, po núm. 583/2008, po núm. 596/2008 i po núm. 
599/2008.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 3r. Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes 

Patronals i Nadal i Reis i dates de celebració de les festes patronals 2009.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 4t. Dictamen a la proposta d’adhesió de l’emissora municipal a la Xarxa d’Emisso-

res Municipals Valencianes.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació de l’Ordenança municipal de seguretat en 

l’ús, gaudi i aprofitament del litoral municipal.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 6é. Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança específica reguladora 

de la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament a associacions cultu-
rals que realitzen activitats culturals.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 7é. Dictamen a la proposta d’adhesió al conveni marc de col·laboració en matèria 

d’administració electrònic.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 8é. Dictamen a la proposta de rectificació d’errors de la RLT de l’Ajuntament per a 

l’any 2009.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la revisió de preus sol·licitada per l’em-

presa concessionària de la gestió del servei municipal d’aigua potable.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 10é. Dictamen a la proposta d’inclusió en l’inventari de béns municipals de les set 

finques amb números registrals 39.277 al 39.283, amb la classificació de bé de 
domini públic afectat a un servei públic amb destí a seu d’usos administratius.

 (Aprovat per 11 vots a favor i 9 en contra -grup municipals socialista i BLOC-)
Punt 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació del compte de Festes Pa-

tronals de 2007.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 13é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació del compte de l’espectacle 

Pagagnini.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 14é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació del compte de Teatre Tar-

dor 2008.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 15é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la devolució proporcional de la taxa de 

guals corresponent a l’av. de Catalunya.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 16é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crè-

dits.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 17é. Dictamen a la resolució de l’al·legació contra l’aprovació inicial del pressupost 

general municipal corresponent a l’exercici 2009.
 (Aprovat per 11 vots a favor, 2 en contra -BLOC- i 7 abstencions).
Punt 18é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels es-

pais públics per a vianants.
 (Aprovat per 18 vots a favor i dos en contra -BLOC-)
Punt 19é. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva del Conveni per a l’execució de 

la urbanització del vial núm. 41 de la UE 4 del PAI Papa Luna.
 (Aprovat per 11 vots a favor i 9 en contra – grup municipal socialista i BLOC-)
Punt 20é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la valoració municipal de l’immoble 

afectat per l’expropiació forçosa per a l’obertura del ptge. de l’Emperador Car-
les I.

Punt 21é. Dictamen a la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del 
PGOU per a l’ampliació del Cementeri Municipal.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 22é. Dictamen a la proposta de firma del conveni amb les entitats gestores dels 

sistemes integrats de gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 23é. Dictamen a la proposta d’adhesió al Manifest de Morella i a la Moció sobre la 

N-232, al seu pas per la província de Castelló fins a Vinaròs.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 24é. Dictamen a la proposta d’estimació del recurs de reposició interposat contra 

l’acord de Ple de 25 de setembre de 2008, pel qual es rebutja la proposta de PAI 
per al desenvolupament de la UE 2 sector Vistamar.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 25é. Dictamen a la proposta de declarar lesiu per als interessos municipals el De-

cret del tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, de 29 de juliol de 2008, d’obten-
ció de llicència d’obra per silenci administratiu per a l’obertura d’una rasa al 
camí dels Mallols.

 (Aprovat per 18 vots a favor i 2 abstencions -BLOC-)
Punt 26é. Dictamen a la proposta de declarar lesiu per als interessos municipals el De-

cret del tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, de 18 d’agost de 2008, d’obtenció 
de llicència d’obra per silenci administratiu per a la rehabilitació exterior d’una 
caseta en la part. de Sanadorlí.

 (Aprovat per 17 vots a favor i 2 abstencions -BLOC-)
Punt 27é. Dictamen a la proposta de declarar lesiu per als interessos municipals el De-

cret del tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, de 2 de juny de 2008, d’obtenció 
de llicència d’obra per silenci administratiu per a l’ampliació d’una nau indus-
trial, en la ctra. de Sant Mateu.

 (Aprovat per 18 vots a favor i 2 abstencions -BLOC-)
Punt 28é. Dictamen a la proposta de declarar lesiu per als interessos municipals el De-

cret del tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, de 6 de novembre de 2007, d’ob-
tenció de llicència d’obra per silenci administratiu per a la construcció d’una 
nau industrial en el camí de Sant Mateu.

 (Aprovat per 18 vots a favor i 2 abstencions -BLOC-)
Punt 29é. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva del model de conveni par a l’ob-

tenció de terrenys ubicats en el tram de sòl urbà i/o urbanitzable, afectats pel 
projecte d’execució de la ctra. de Benicarló a Peníscola.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 30é. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva del model de conveni per a 

l’obtenció de terrenys ubicats en el tram de sòl no urbanitzable, afectats pel 
projecte d’execució de la ctra. de Benicarló a Peníscola.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 31é. Dictamen a la proposta d’inici del procediment de taxació conjunta per a l’ex-

propiació dels béns afectats per l’obertura del c. de Sant Elm.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 32é. Dictamen a la proposta de subscriure conveni urbanístic per a la normalització 

i autorització provisional de l’ús de l’edificació realitzada sense llicència muni-
cipal en la part. de Sanadorlí.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 33é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del model de conveni per a l’obten-

ció de terrenys ubicats en sòl urbanitzable no programat, afectats pel projecte 
d’obertura de la prolongació de l’av. de les Corts Valencianes i millora d’acces-
sos a l’IES Ramón Cid.

 (Aprovat per 13 vots a favor i 7 abstencions).
Punt 34é. Moció presentada pel grup municipal BLOC sobre la sol·licitud a l’entitat públi-

ca de sanejament d’aigües residuals de l’aplicació de la bonificació del 50% del 
cànon de sanejament als rebuts d’aigua per a consum domèstic de Benicarló.

 (Rebutjat per 11 vots en contra i 9 a favor)
Punt 35é. Moció presentada pel BLOC perquè la transposició de la Directiva 2007/23ce 

del Parlament Europeu reculla el caràcter singular dels elements festius de 
cultura popular i tradicional amb foc.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 36é. Moció presentada pel municipal BLOC sobre la publicació en valencià al But-

lletí Oficial de la Província de Castelló.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 37é. Prèvia declaració d’urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres 

assistents, proposta d’adhesió al Pla de competitivitat de projecció internacio-
nal de destinacions turístiques subscrita per la Regidora delegada de Turisme.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 38é. Sotmetre a la declaració d’urgència la moció del grupo municipal socialista 

sobre el Pla d’Inversions de la Generalitat Valenciana.
 (Rebutjat per 11 vots en contra, 7 a favor i 2 abstencions)
Punt 39é. Dació de compte del Decret d’Alcaldia pel qual es revoca, amb caràcter tempo-

ral, la delegació en matèria de Cultura i Educació.
 (Els membres assistents en resten assabentats)
Punt 40é. Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i Tinències d’Alcaldia de-

legades des del 16 de novembre de 2008 al 15 de febrer de 2009.
 (Els membres assistents en resten assabentats)
Punt 41é. Precs i preguntes.

decrets de febrer
02/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència sol-
licitada per a la modificació del projecte bàsic de construcció d’un edifici de 16 habitatges 
unifamiliars i garatge entre mitgeres, amb emplaçament al c. de César Cataldo. 

02/02/09. Modificar el pressupost de despeses amb una ampliació de crèdit per import de 
5.375,66 euros, en la partida de Préstecs al personal.

02/02/09. Designar lletrats en el procediment judici de faltes núm. 568/2008 instruït en el 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Vinaròs.

02/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports 
i un total de 11.875,66 euros.

02/02/09. Autoritzar l’ús de l’Auditori els dies 6 (a partir 20.00 h) i 7 (tot el dia) de febrer.

02/02/09. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per 
danys ocasionats en el vehicle causats per la crema de diversos contenidors, el 29 de març 
de 2008, al c. de Mossén Lajunta. 

02/02/09. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 8/09, corresponent a la liquidació núm. 4, prac-
ticada per concepte de multa urbanística, per import total de 7.273,50 euros. 

02/02/09. Autoritzar l’ús de l’Auditori els dies 5 (de 20.30 a 22.00 h) i 8 (de 11.00 a 15.00 
h) de febrer.

02/02/09. Iniciar expedient per a declarar la baixa d’ofici de la inscripció padronal de les 
persones que se citen.

02/02/09. Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat d’altres professionals rela-
cionats amb activitats financeres, jurídiques, d’assegurances i lloguers amb emplaçament 

L’Oficina Municipal de Normalització Lingüísti-
ca (OMNL) informa que de l’1 al 30 d’abril serà 
obert el termini per matricular-se a les proves 

de coneixements de valencià de la Junta Qualifica-
dora. A més, l’OMNL disposa de tota la informació 
referent a les proves: calendaris d’exàmens, materi-
als per preparar-les, etc.

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valen-
cià expedeix dos tipus de certificats: els de conei-
xements generals de llengua (Coneixements orals, 
Grau elemental, Grau mitjà i Grau superior) i els 
de coneixements específic (Llenguatge administra-
tiu, Correcció de textos i Llenguatge als mitjans de 
comunicació). Vinaròs, a l’IES Leopold Querol, és 
un dels centres on realitzen les proves de Coneixe-
ments orals, Grau elemental, Grau mitjà i Grau su-
perior. En canvi, la resta de les proves es realitzen a 
València, a la Universitat Politècnica.

Enguany, però, les proves de coneixements gene-
rals s’han modificat respecte a anys anteriors per tal 
d’adaptar-se al Marc europeu comú de referència 
per a les llengües, aprovat pel Consell d’Europa per 
tal d’afavorir l’educació lingüística, l’aprenentatge 
de llengües i el plurilingüisme en el context polític 
de la Unió Europea. Al web http://www.edu.gva.es/
polin/val/jqcv/, s’hi troba una explicació detallada 
dels objectius i dels continguts, la nova estructura 
de les proves, així com una mostra de cada d’aques-
ta amb els criteris que s’hi utilitzaran en la correcció 
i avaluació.

Les proves de la 
Junta Qualificadora 
s’adapten a Europa

CALENdARI dE LEs pRovEs
Coneixements orals: 30 de maig a les 9:30 h.
Grau elemental: 6 de juny a les 9:30 h.
Grau mitjà: 13 de juny a les 9:30 h (primer torn)* 
/ 16.30 h (segon torn)*
Grau superior: 20 de juny a les 9:30 h.
Llenguatge als mitjans de comunicació:6 de 
juny a les 10:00 h.
Llenguatge administratiu: 13 de juny a les 
10:00 h.
Correcció de textos: 20 de juny a les 10:00 h.
* Les persones el primer cognom de les quals comence per una 
lletra compresa entre la A i L s’examinaran de matí i les persones 
el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa 
entre la M i Z de tarda.

XXV CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTES 
PATRONALS CIUTAT DE BENICARLÓ

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Benicarló convoca el XXV Concurs de 
Fotografia amb el tema obligatori Festes Patronals de Benicarló. 
S’admetran fotografies en color i en blanc i negre de 24x30 cm. 
Els originals s’enviaran al Registre General de l’Ajuntament fins al 17 de abril de 
2009, a les 14.00 hores. 
El lliurament dels premis tindrà lloc el 16 de maig a l’Auditori Municipal, durant 
l’acte de comiat de la Reina i Cort d’Honor 2008 i elecció de la Reina 2009.
El concurs preveu un premi únic de 400 euros.
Podeu consultar les bases completes la secció “Festes” del web de l’Ajuntament 
www.ajuntamentdebenicarlo.org/
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al c. de Joan XXIII.

02/02/09. Iniciar procediment sancionador per depurar 
les possibles responsabilitats en què poguera haver in-
corregut un ciutadà, com a conseqüència d’exercir l’ac-
tivitat de basar comercial a l’av. de l’av. del Papa Luna 
sense el preceptiu instrument d’autorització adminis-
trativa ambiental.

03/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de canvi de dues finestres en la segona planta de la fa-
çana de l’edifici del c. de Ferreres Bretó.

 03/02/09. Concedir llicència municipal per a la tinença 
i gaudi d’animal potencialment perillós.

03/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de canvi del marc d’una porta i vidre, a la pl. de Sant 
Bartolomeu.

03 /02/ 09. Aprovar la devolució de l’aval dipositat en 
concepte de garantia definitiva per import de 2.565,92 
euros, per a respondre de les obligacions derivades del 
contracte relatiu al subministrament d’un vehicle amb 
plataforma elevadora.

03/02/09. Nomenar una funcionària tresorera acciden-
tal entre el 4 i l’11 de febrer.

03/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de reparació del servici al c. de César Cataldo.

03/02/09. Aprovar la revisió de preus sol·licitada, en re-
lació amb el contracte relatiu a la prestació del servei de 
salvament i socorrisme a les platges i servei medicoqui-
rúrgic durant la celebració dels festes, de manera que el 
preu ascendeix a 99.879 euros, IVA inclòs.

03/02/09. Remetre expedient al Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu núm. 2 de Castelló, així com designar un 
lletrat en el PO 596/08.

03/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de reparació del servici i portes al c. de César Cataldo.

03/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de col·locació de dues bigues de ferro en els baixos de 
l’habitatge situat al c. de César Cataldo.

03/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de condicionament del solar situat al c. de Sant Gener.

03/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
d’ampliació de la porta del magatzem, canvi de porta de 
l’habitatge i d’un finestal, situat al c. de Vinaròs.

03/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de reparació de les goteres existents, a l’habitatge situat 
en al c. de Mestre Serrano.

03/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
d’extracció de finestres de fusta i col·locació de finestres 
d’alumini, en l’habitatge situat a la pl. del Mercat.

03/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, amb 
emplaçament en la Urbanització Vista Mar.

03/02/09. Sessió ordinària núm. 2/09, perquè tinga lloc, 
en primera convocatòria, el dia 05/02/09.

03/02/09. Admetre a tràmit la petició de llicència ambi-
ental de l’activitat de restaurant amb

emplaçament a l’av. del Marquès de Benicarló.

03/02/09. Expedir el certificat habilitant de l’activitat 
de venda al detall de delicadeses amb emplaçament a 
Benicarló Centre.

04/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment 
de tramitació de la llicència sol·licitada per al clos de la 
parcel·la amb emplaçament a la part. de Sanadorlí.

04 /02/09. Disposar la despesa corresponent, per les 
quanties següents: Lot 1 - Servei de manteniment de 
servidors i equips de telecomunicacions, 1.704 euros, 
IVA exclòs; Lot 2- Servei de manteniment dels sistemes 
d’alimentació ininterrompuda, 1.960 euros, IVA exclòs; 
Lot 3 - Servei de manteniment de microinformàtica, 
6.300 euros, IVA exclòs.

04/02/09. Incoar l’expedient sancionador a les persones 
que responsables de realitzar obres en la part. de Sana-
dorlí, sense la preceptiva llicència municipal.

04/02/09. Concedir audiència als titulars de drets so-
bre els béns afectats pel projecte de reparcel·lació, àrea 
reparcel·lable núm. 1, de la unitat d’execució núm. 12 del 
Programa d’actuació integrada Papa Luna i que no han 
sigut tinguts en compte en l’inici del procediment de 
reparcel·lació.

05/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment 
de tramitació de la llicència per a l’obertura de rasa per 
a canonada d’aigua de reg amb emplaçament a la part. 
del Collet. 

05/02/09. Assignar el Servei Menjar a Casa a favor dels 
usuaris que es relacionen, proposats en acta de data 12 
de gener.

05/02/09. Assignar el Servei Menjar a Casa a favor dels 
usuaris que es relacionen, proposats en acta de data 2 
de febrer.

05/02/09. Sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social 
una ajuda per al desenvolupament de programes de Ser-

veis Socials Generals per a l’any 09.

05/02/09. Sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social 
una ajuda per a l’equipament, reforma i construcció per 
a centres de serveis socials generals i centres especia-
litzats per a l’any 09, per al Centre de Dia de persones 
majors dependents.

05/02/09. Concedir llicència de canvi de titularitat de 
l’activitat de comerç al detall de pa i brioixeria amb em-
plaçament a la pl. del Mercat Vell.

05/02/09. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de 
centre d’estètica i venda de productes de perfumeria al 
c. Major.

05/02/09. Desistir de l’activitat d’oficina al servei d’una 
empresa de construcció amb emplaçament al c. de la 
Mare de Déu del Carme.

06/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment 
de tramitació de la llicència sol·licitada per a la reforma 
d’una tanca deteriorada amb emplaçament en la part. 
de Sanadorlí.

06/02/09. Desginar el segon tinent d’alcalde perquè 
comparega en qualitat de testimoni en el judici oral 
núm. 152/2008 que s’instrueix en el Jutjat Penal de Vi-
naròs.

06/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, 
amb emplaçament en la Urbanització Vista Mar.

06/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment 
de tramitació de la llicència sol·licitada per a col·locar 
paviment, lluir parets, col·locar sostre i col·locar portes 
en un immobles de l’av. Méndez Núñez. 

06/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de reforma de la cuina i el bany d’un habitatge situat al 
c. de Cristobal Colón.

06/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, amb 
emplaçament en la Urbanització Vista Mar.

09/02/09. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació 
per a diversos habitatges amb emplaçament al c. de la 
Mare de Déu de Fàtima.

09/02/09. Autoritzar l’ús de l’Auditori el dia 12 i 15 de 
febrer.

09/02/09. Revocar, amb caràcter temporal, la delegació 
en matèria de Cultura i Educació i que n’assumisca les 
funcions l’Alcaldia amb efectes des del dia 9 de febrer.

09/02/09. Registrar l’associació Club Ciclista Balaguer 
de Benicarló, al Registre Municipal d’Associacions.

09/02/09. Concedir les ajudes proposades per la Comis-
sió de Valoració de Prestacions Econòmiques Individu-
als d’Acolliment en Família Extensa o Afí.

09/02/09. Autoritzar l’ús de l’Auditori els dies 20, 21 i 
22 de març.

09/02/09. Registrar l’associació Dany Cerebral Sobre-
vingut Ateneu Castelló, al llibre Registre Municipal 
d’Associacions.

09/02/09. Autoritzar l’ús de l’Auditori el dia 6 de març.

09/02/09. Registrar l’associació Club Esportiu Gurugu-
kayak de Benicarló, al Llibre Registre Municipal d’Asso-
ciacions. 

09/02/09. Autoritzar l’ús de l’Auditori el dia 8 de març. 

09/02/09. Declarar la baixa de la llicència municipal 
d’activitat de comerç al detall de roba i complements 
amb emplaçament al c. del Dr. Joan XXIII.

09/02/09. Concedir llicència de canvi de titularitat de 
l’activitat de bar cafeteria situada en el c. d’Hernán 
Cortés.

09/02/09. Concedir audiència als titulars d’una finca 
inclosa en l’àmbit del Projecte de Reparcel·lació del Pro-
grama d’Actuació Integrada per al desenvolupament de 
la unitat d’execució en sòl urbà compresa entre el c. de 
Peníscola i l’av. de València, i que no han estat tinguts en 
compte en la tramitació de l’expedient..

10/02/09. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació 
per a diversos habitatges de la part. de les Solades. 

12/02/09. Aprovar expedient de generació de crèdit per 
l’import de 4.467.486,13 euros, amb motiu de la subven-
ció concedida Fons Estatal d’Inversió Local. 

10/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment 
de tramitació de la llicència sol·licitada per a reparació 
d’esquerdes i col·locació de barana en la terrassa del 
darrere en un immoble de l’av. del Maestrat. 

10/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaci-
ona, pels seus respectius imports i un total de 1.895,55 
euros.

10/02/09. Aprovar la certificació nombre 2 dels obres 
de reurbanització del c. d’Hernán Cortés, per import de 
121.854,51 euros.

10/02/09. Contractar el Servei de les Escoles Matineres.

10/02/09. Anul·lar la liquidació núm. 526/2008 per im-
port de 88,90 € corresponent a la quota d’urbanització 

núm. 3 dels Corts Valencianes II i emetre una nova li-
quidació.

10/02/09. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació 
per als habitatges amb emplaçament al c. de Cristóbal 
Colón. 

10/02/09. Aprovar la certificació núm. 2 de les obres 
de reurbanització de l’av. de Catalunya, per import de 
328.315,66 euros a favor del contractista.

10/02/09. Contractar el Servei de les Escoles Matineres 
dels col·legis Marqués de Benicarló, M. F. Català i E. M. 
Ródenas.

10/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres de 
construcció d’un edifici al c. de Montejurra.

12/02/09. Contractar una representació teatral.

10/02/09. Concedir llicència d’obertura per a l’activitat 
de sucursal bancària en el local situat a la av. de les Corts 
Valencianes.

10/02/09. Concedir llicència de funcionament de l’acti-
vitat de planta de formigó i morters pastats amb empla-
çament al Polígon.

11/02/09. Concedir llicència municipal de segona ocupa-
ció per a l’immoble situada a l’av. de Catalunya. 

11/02/09. Denegar la sol·licitud d’utilitzar la via pública 
amb una carpa per a la comercialització i informació 
d’assegurances de repatriació, a la pl. de la Constitució o 
a l’av. de Joan Carles.

11/02/09. Remetre un expedient i designar lletrat i pro-
curador en el PO núm. 45/09, que se segueix en el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló.

11/02/09. Concedir llicència municipal de segona ocu-
pació per a l’immoble situada a l’av. del Marquès de 
Benicarló.

11/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaci-
ona, pels seus respectius imports i un total de 13.484,56 
euros.

11/02/09. Subscriure un Conveni de col·laboració amb la 
Universitat Jaume I, l’objecte del qual és l’anàlisi de la 
situació de les instal·lacions tècniques i dels elements 
constructius propis de l’edifici de la piscina municipal, 
per import de 6.200 euros, IVA exclòs.

11/02/09. Concedir les ajudes proposades per la Comis-
sió de Valoració de Prestacions Econòmiques Individu-
als en la sessió de data 06/02/09.

11/02/09. Aprovar la llista definitiva de persones aspi-
rants admeses i excloses al procés selectiu per a la cons-
titució d’una borsa de treball de professors del Conser-
vatori de l’especialitat de violí.

11/02/09. No admetre a tràmit la reclamació de respon-
sabilitat patrimonial interposada pels danys ocasionats 
en el mirador d’una casa situada al c. de les Moreres per 
un camió.

11/02/09. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència 
de gual amb emplaçament a l’av. de Catalunya.

11/02/09. Concedir llicència municipal de segona ocupa-
ció per a l’immoble situat al c. de Bilbao.

11/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaci-
ona, pels seus respectius imports i un total de 8.098,87 
euros.

11/02/09. Desestimar les ajudes proposades per la Co-
missió de Valoració de Prestacions Econòmiques Indivi-
duals, en la sessió de data 06/02/09.

11/02/09. Aprovar la llista definitiva de persones as-
pirants admeses i excloses als processos selectius per 
a la constitució de borses de treball de professors del 
Conservatori de les especialitats de trompa i de flauta 
travessera.

11/02/09. Declarar el desistiment de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial interposada per danys oca-
sionats en un vehicle al col·lisionar amb ell un vehicle 
de la Policia, durant el transcurs de la detenció del re-
clamante.

11/02/09. Concedir llicència municipal de segona ocupa-
ció per a l’immoble situada en/C Mossen Lajunta.

11/02/09. Autoritzar la utilització de l’Auditori..

11/02/09. Desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial pels danys patits en un vehicle en xocar 
amb la base d’una antiga torre d’electricitat en la pro-
longació del c. de 9 d’octubre.

11/02/09. Concedir llicència municipal de segona ocupa-
ció per a un immoble situat al c. del Doctor Ferrer.

11/02/09. Concedir llicència municipal de segona ocupa-
ció per a un immoble situat al c. de Marià Benlliure.

11/02/09. Concedir llicència municipal de segona ocupa-
ció per a un immoble situat al c. del Doctor Ferrer.

11/02/09. Autoritzar l’ocupació de la via pública així com 
a tancar al tràfic el tram del c. de César Cataldo comprès 
entre el c. de Joan XXIII i l’av. de Iecla i el tram de l’av. 
Iecla des del pg. Marítim fins al c. de César Cataldo, així 
com l’oval situat en l’encreuament d’aquests carrers, el 
dia 22 de juny. 

11/02/09. No autoritzar la utilització del c. d’Hernán Cor-
tés, per no estar recepcionades les obres per l’Ajunta-
ment quan el sol·licitant realitza el seu escrit i autoritzar 
poder ocupar el tram del c. de Joan XXIII, comprès entre 
el c. del Cronista Viciana i d’Hernán Cortés el dia 21 de 
febrer.

11/02/09. Autoritzar a ocupar la Pl. Mestres de Montesa, 
el dia 22 de febrer.

11/02/09. Declarar l’incompliment de l’ordre de restau-
ració de la legalitat urbanística, per la qual s’ordenava 
la restauració de la legalitat urbanística infringida al c. 
de Juan Sebastián Elcano i imposar una multa de 1.000 
euros.

12/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment 
de tramitació de la llicència sol·licitada per a la cons-
trucció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, amb 
emplaçament al c. d’Ulldecona.

12/02/09. Denegar la sol·licitud d’ocupar un espai en la 
via pública per a la venda de productes naturals al c . 
Major, pg. del Port i Mercat de Benicarló, per no consi-
derar convenient la instal·lació de llocs ambulants per a 
la venda de menjar.

12/02/09. Convocar sessió ordinària numere 3/09, de la 
Comissió Informativa d’Economia I Hisenda, perquè tin-
ga lloc, en primera convocatòria, el dia 16 /02/09. 

12/02/09. Denegar la llicència urbanística per a les obres 
d’adequació de planta baixa per a habitatges, amb em-
plaçament al c. de Navarra.

12/02/09. Aprovar l’expedient de contractació núm. 
12/09 i el plec de clàusules administratives particulars 
que ha de regir la contractació, mitjançant procediment 
negociat sense publicitat i tràmit urgent, de les obres 
d’eliminació de barreres urbanístiques en la zona sud-
oest i aprovar la despesa per import de 51.217,65 euros 
IVA exclòs, 59.412,47 euros IVA inclòs a càrrec del Fons 
Estatal d’Inversió Local.

12/02/09. Aprovar el Plec de Càrrec núm. 9/09, corres-
ponent a les liquidacions practicades per l’Impost sobre 
l’Increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urba-
na, més la Taxa per Expedició de Documents Adminis-
tratius de les liquidacions, pels seus respectius imports i 
un total de 45.252,64 euros.

12 /02/09. Denegar la sol·licitud d’autorització per a 
ocupar un espai físic de 120 metres lineals per a la instal-
lació d’una fira d’integració social, cultural i artesanal, 
durant els dies de Falles, ja que l’Ajuntament, en aquesta 
època, no disposa de tant espai per a poder instal·lar 
aquesta fira.

12/02/09. Concedir llicència municipal de segona ocu-
pació per a l’immoble situat al c. d’Alcalà de Xivert.

12/02/09. Aprovar la certificació núm. 2 dels obres de 
reurbanització del c. de Cristóbal Colón, per import de 
55.182,84 euros, IVA inclòs, a favor del contractista.

12/02/09. Aprovar els padrons fiscals corresponents a 
l’exercici 09 de taxa per la prestació del servei municipal 
del mercat al detall i taxa per venda ambulant i fixar-ne 
el període de cobrament de l’1 al 30 d’abril.

12/02/09. Concedir la llicència municipal de segona ocu-
pació per a un immoble situat a la pl. del Mercat.

12/02/09. Contractar l’assegurança de responsabilitat ci-
vil obligatòria i de responsabilitat civil voluntària de tota 
la flota de vehicles de l’Ajuntament amb efectes des de 
l’1 de gener de 09 al 31 de desembre de 09, per un import 
total de 4.707,87 euros.

12/02/09. Convocar la sessió ordinària núm. 3/09 de la 
Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per-
què tinga lloc en primera convocatòria el dia 17/02/09.

12/02/09. Autoritzar al president de la Junta Local Fa-
llera perquè es realitzen els espectacles pirotècnics que 
s’indiquen.

12/02/09. Ordenar a la Policia Local de Benicarló que 
procedisca a la clausura de l’activitat de bar cafeteria 
que s’exerceix a l’av. del Papa Luna, sense comptar amb 
la preceptiva llicència municipal.

12/02/09. Incoar expedient sancionador a les persones 
que responsables de realitzar obres a la part. del Riu 
sense la perceptiva autorització municipal.

12/02/09. Procedir a clausurar l’activitat de bar res-
taurant hostal que s’exerceix a l’av. de Juan Sebastián 
Elcano, sense comptar amb la preceptiva llicència mu-
nicipal.

13/02/09. Concedir llicència municipal de segona ocupa-
ció per a l’immoble situada al c. d’Ulldecona.

13/02/09. Aprovar dos errors de càlcul observats en les 
ajudes socials del segon semestre de 2008. 

13/02/09. Contractar el subministrament de paper.

13/02/09. Concedir la llicència municipal de segona ocu-
pació per a un immoble situat al c. de Luis Vives.

13/02/09. Modificar el contracte de treball subscrit amb 
una monitora de la UP incrementant-li la jornada de 

treball.

13/02/09. Anul·lar la liquidació núm. 526/2008 per im-
port total de 88,90 €, en concepte de la quota núm. 3, 
Urbanització Corts Valencianes II i aprovar el Plec de 
càrrec núm. 10/09, corresponent a la liquidació núm. 4 
practicada per la quota nº 3 de la Urbanització de Corts 
Valencianes II, a la propietària d’un habitatge situat al c. 
del Dr. Fléming, per import total de 88,90 €. 

13/02/09. Contractar l’execució de l’obra de construcció 
d’una rotonda en l’aljub de la Sotada.

13/02/09. Aprovar la llista provisional de persones as-
pirants admeses i excloses al procés selectiu per a la 
constitució d’una borsa de treball de professors del 
Conservatori de l’especialitat de clarinet.

13/02/09. Incoar expedient disciplinari a una treballado-
ra del Conservatori Municipal de Música Mestre Feliu.

13/02/09. Expedir el certificat habilitant de l’activitat 
d’exposició i venda al detall de mobles de cuina al c. del 
Rei En Jaume.

16/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaci-
ona, pels seus respectius imports i un total de 67.081,65 
euros.

16/02/09. Iniciar procediment sancionador simplificat a 
un ciutadà, amb domicili al c. de Toledo. 

16/02/09. Iniciar procediment sancionador simplificat 
a un ciutadà, amb domicili al c. de la Mare de Déu de 
Fàtima.

16/02/09. Iniciar procediment sancionador simplifi-
cat a un ciutadà, amb domicili al c. de Sant Sebastià. 
16/02/09 Iniciar procediment sancionador simplifi-
cat a un ciutadà, amb domicili al c. del Riu.

16/02/09. Iniciar procediment sancionador simplificat a 
un ciutadà, amb domicili al c. de Joan XXIII.

16/02/09. Concedir llicència de canvi de titularitat de 
l’activitat de restaurant situada al c. de Joan XXIII.

16/02/09. Incoar expedient sancionador a les persones 
responsables de realitzar obres en la part. del Collet, 
sense la perceptiva autorització municipal.

16/02/09. Incoar expedient sancionador a les persones 
responsables de realitzar obres en la part. del Riu, sense 
la perceptiva autorització municipal.

16/02/09. Incoar expedient sancionador a la persona 
responsable de realitzar obres al c. de la Sènia, ja que 
s’executa en sòl no urbanitzable, no compleix les deter-
minacions del PGOU i es realitzen en una parcel·la infe-
rior a la mínima, per la qual cosa NO són legalitzables.

16/02/09. Incoar expedient sancionador a les persones 
responsables de realitzar obres sense la preceptiva au-
torització municipal en la part. del Collet.

16/02/09. Incoar expedient sancionador a les persones 
responsables de realitzar obres en la part. de Sanadorlí, 
sense la preceptiva llicència municipal.

16/02/09. Incoar expedient sancionador a les persones 
responsables de realitzar obres en la part. de les Alcores, 
que SÍ són legalitzables.

16/02/09. Iniciar el procediment per a la restauració de la 
legalitat urbanística infringida en la part. de Sanadorlí.

16/02/09. Concedir audiència a diverses mercantils per-
què formulen les al·legacions que estimen convenients, 
en relació amb la seua inclusió en la relació de deutors 
facilitada per l’agent urbanitzador.

16/02/09. Ordenar a un promotor la demolició de les 
obres realitzades il·legalment en la part. del Bovalar, que 
haurà de retornar físicament els terrenys i usos a l’estat 
anterior a la vulneració.

16/02/09. Revocar el Decret de data 6 de febrer de 09 pel 
qual es declarava la caducitat i l’arxiu del procediment 
de tramitació de la llicència sol·licitada per a col·locar 
paviment, lluir parets, col·locar sostre i col·locar portes 
en un immoble de l’av. de Méndez Núñez.

17/02/09. Tenir per desistit a un ciutadà del procediment 
administratiu per a l’obtenció de llicència municipal per 
a l’ampliació d’entrada a garatge amb emplaçament al c. 
dels Sants Màrtirs.

17/02/09. Requerir a una empresa que procedisca amb 
caràcter immediat a la retirada de la rampa metàl·lica 
d’accés al pàrquing i de la placa de gual il·legal col·locada 
en la porta dels baixos d’un edifici del c. del Comerç.

17/02/09. Contractar el subministrament de tòner per a 
les impressores de l’Ajuntament per import d’11.480,75 
euros, IVA no inclòs.

17/02/09. Iniciar procediment sancionador per a depurar 
les possibles responsabilitats en què poguera haver in-
corregut un ciutadà, com a conseqüència del transport 
d’animals amb vulneració dels requisits establits en l’ar-
ticle 6 de la LPAC i nomenar instructor i secretària de 
l’expedient.

17/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment 
de tramitació de la llicència sol·licitada per a la cons-
trucció d’un edifici al c. del Dr. Ferrer, atès que no s’ha 

complit el requeriment d’esmena de deficiències. 

17/02/09. Iniciar procediment sancionador per depurar 
les possibles responsabilitats en què es poguera haver 
incorregut com a conseqüència de l’abandó incontrolat 
de residus i nomenar instructor i secretària de l’expe-
dient.

17/02/09. Iniciar procediment sancionador simplificat a 
un ciutadà amb domicili al c. de Sant Sebastià.

17/02/09. Iniciar procediment sancionador simplificat a 
un ciutadà domiciliat a la part. de Surrach.

17/02/09. Concedir llicència de canvi de titularitat de 
l’activitat de cafeteria i situada en al c. d’Ulldecona.

17/02/09. Iniciar el procediment per a la restauració de la 
legalitat urbanística infringida a la part. de Vilaperdig.

17/02/09. Iniciar el procediment per a la restauració de la 
legalitat urbanística infringida a la part. de Sanadorlí.

17/02/09. Iniciar el procediment per a la restauració de la 
legalitat urbanística infringida a la part. de les Solades.

17/02/09. Incoar expedient sancionador a les persones 
responsables de realitzar obres a la part. del Riu sense la 
preceptiva llicència municipal.

17/02/09. Iniciar el procediment per a la restauració de 
la legalitat urbanística infringida a la part. de Sanadorlí, 
sense comptar amb la preceptiva llicència municipal.

18/02/09. Autoritzar l’ús de l’Auditori els dies 15, 16 i 17 i 
els dies 20 i 21 durant tot el dia per a la representació de 
teatre per a discapacitats de la UP. 

18/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es rela-
ciona, pels seus respectius imports i un total de 690,93 
euros.

18/02/09. Autoritzar l’ús de l’Auditori els dies 6, 7, 8, 9, 10, 
14 i 15 de juny i els dies 11 i 12 als 22.30 h, el dia 13 als 19.00 
h, els dies 16,17 i 18 a les 22.30 h i el dia 19 a les 19.00 h. 

18/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaci-
ona, pels seus respectius imports i un total de 8.439,99 
euros.

18/02/09. Contractar la prestació del servei de realitza-
ció de tallers i visites guiades a exposicions del Mucbe, 
durant els mesos de gener a maig.

18/02/09. Requerir a una mercantil que regularitze la si-
tuació de l’activitat de sucursal bancària que s’exerceix 
al c. del Nou d’Octubre i iniciar el procediment sancio-
nador per depurar les possibles responsabilitats en què 
es poguera haver incorregut per exercir l’activitat de su-
cursal bancària sense la preceptiva llicència d’obertura 
o funcionament.

18/02/09. Declarar provada la realització d’obres a l’av. 
de la Mediterrània, sense comptar amb la preceptiva 
autorització municipal, que NO són legalitzables, per 
sobrepassar l’obra el sostre màxim i imposar una multa 
per import de 4.076,49 euros.

18/02/09. Declarar provat que s’exerceix l’activitat de 
pàrquing al c. d’Hernán Cortés, sense comptar amb la 
preceptiva llicència de funcionament i imposar una mul-
ta per import de 300 euros.

18/02/09. Iniciar el procediment per a la restauració de la 
legalitat urbanística infringida en la part. de Sanadorlí.

18/02/09. Requerir que se sol·licite la preceptiva autorit-
zació municipal per a la realització de les obres situades 
en la part. de Sanadorlí.

18/02/09. Requerir que se sol·licite la preceptiva auto-
rització municipal per a les obres realitzades en la part. 
de Surrach.

18/02/09. Requerir que se sol·liciten l’oportuna autorit-
zació municipal per a la realització de les obres situades 
en la part. de Sanadorlí.

18/02/09. Requerir que se sol·licite la preceptiva autorit-
zació municipal per a la realització de les obres situades 
en la part. de Sanadorlí.

18/02/09. Iniciar el procediment per a la restauració de 
la legalitat urbanística infringida en l’av. del Papa Luna.

18/02/09. Iniciar el procediment per a la restauració de 
la legalitat urbanística infringida en la part. del Puig.

18/02/09. Iniciar el procediment per a la restauració de 
la legalitat urbanística infringida en la part. del Puig.

18/02/09. Declarar provada la realització d’obres sen- 
se llicència municipal en la part. de Sanadorlí i impo-
sar als responsables una multa per import de 54.808,5 
euros.

19/02/09. Concedir la llicència municipal de segona ocu-
pació per a l’immoble situada en la part. del Bovalar.

19/02/09. Anul·lar les liquidacions amb les referències 
2008000389 14; 2008000388 90 i 2008000387 46 per 
imports de 263,24 €, 124,43 € i 350,52 € i els recàrrecs 
oportuns, corresponents a la 3ª quota d’Urbanització 
de Corts Valencianes liquidades a una mercantil i pro-
cedir a emetre les noves liquidacions a nom d’una altra 
empresa.

19/02/09. Concedir la llicència municipal de segona ocu-
pació per a l’immoble situat a la part. del Bovalar. 
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Com cada any, la Regidoria 
de Cultura ha preparat 
tot un seguit d’activitats 

per commemorar el Dia del Lli-
bre. Enguany serà del 20 al 26 
d’abril quan tindrà lloc la Set-
mana del Llibre, que començarà 
amb la campanya d’animació a 
la lectura “El llibre de la meua 
vida”, una iniciativa de la Biblio-
teca Municipal. 

Dijous 23, Dia del Llibre, tindrà 
lloc el gros de les activitats. A 
partir de les 9.00 hores i durant 
tot el matí, les Regidories de 
Comerç i Cultura han organit-
zat conjuntament la campanya 
“I posa’m un llibre també”, per 
promocionar els títols editats 
per l’Ajuntament. A la tarde, a 
les 18.00 hores, hi haurà el lliu-
rament de premis del XXIV Con-
curs de Contes Carmen Segura 
al Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc. I a la nit, a les 
22.30 hores, tindrà lloc la repre-

sentació de l’obra Moby Disc, de 
la companyia l’Horta Teatre, un 
espectacle musical i teatral amb 
grans dosis d’humor i algunes 
pinzellades de poesia protago-
nitzat per Alfred Picó i Esther 
López. El preu de l’entrada, 5 eu-
ros.

L’endemà, dia 24, es presentarà 
el llibre Biografies parcials. Els 
anys 70 al País Valencià, a càrrec 
de l’autor, Xavier Serra, i diu-
menge durant tot el matí tindrà 
lloc la tradicional Mostra local 
del Llibre al Passeig de Ferreres 
Bretó.

La setmana del 
Llibre arriba carregada 
de propostes

19/02/09. Aprova les bases que regeixen el XXIV Con-
curs de Contes Carmen Segura.

19/02/09. Sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló 
una ajuda per a l’execució de les obres de reforma del 
Club de la Tercera Edat, a l’empara de la convocatòria 
de subvencions econòmiques destinades a l’execució 
d’obres de reforma i condicionament o a l’adquisició 
d’equipament de locals habilitats com a clubs de perso-
nes majors de la província de Castelló.

19/02/09. Desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial interposada pels danys patits en el seu ha-
bitatge, en els voltants del qual va quedar instal·lat el 
recinte de les penyes per ser les festes patronals de la 
localitat.

19/02/09.Contractar l’execució de l’obra d’instal·lació 
d’un ascensor en l’edifici de la Cambra Agrària.

19/02/09. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 12/09, corres-
ponent a la liquidació núm. 9, practicada en concepte 
d’aprofitament, sòl, subsòl o vol, per import total de 
59,27 euros. 

19/02/09. Concedir la llicència municipal de segona ocu-
pació per a l’immoble situat a la part. del Bovalar.

19/02/09. Concedir la llicència municipal de segona ocu-
pació per a l’immoble situat a la part. del Bovalar.

19/02/09. Autoritzar l’ampliació d’horari general es-
tablert en l’Ordre de 22 de desembre de 2008, de la 
Conselleria de Governació, per la qual es regulen els 
horaris d’espectacles públics, activitats recreatives i es-
tabliments públics, per a l’any 09, en una hora per als 
activitats incloses en els grups B i J, durant el període 
de Falles.

19/02/09. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 
2007/25 per a obtenir la llicència de canvi de titularitat 
de l’activitat de bar cafeteria amb emplaçament en el 
pg. Marítim.

19/02/09. Concedir la llicència de canvi de titularitat 
de l’activitat de bar cafeteria situada en la part. de Sant 
Gregori.

19/02/09. Requerir que se sol·licite la preceptiva auto-
rització municipal per a les obres realitzades en la part. 
del Mas del Rei.

20/02/09. Contractar una monitora per a impartir el curs 
d’anglès turístic I comercial de la Universitat Popular.

20/02/09. Alçar les actuacions relatives al cobrament en 
període executiu al titular d’un vehicle, tot això sense 
obviar la necessitat que es depuren responsabilitats per 
part de la Policia Local, si escau, i es realitzen les actuaci-
ons oportunes perquè dit vehicle cause baixa en Trànsit; 
donar de baixa aquest vehicle en el padró de vehicles 
amb efectes retroactius.

20/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment 
de tramitació de la llicència per a la instal·lació d’una 
bomba de reg per degoteig en la part. del Collet.

20/02/09. Aprovar la devolució de la fiança en metàl·lic 
ingressada, en concepte de garantia definitiva per res-
pondre de les obligacions derivades del contracte relatiu 
al servei de manteniment dels servidors amb tecnologia 
oberta i equips de comunicacions de l’Ajuntament.

20/02/09. Inscriure a l’associació Club Esportiu Triatló 
Basiliscus al Llibre Registre Municipal d’Associacions

20/02/09. Nomenar un funcionari interí per a ocupar la 
plaça de coordinador d’Arxiu/Biblioteca.

20/02/09. Aprovar la devolució de la fiança en metàl·lic 
ingressada per respondre de les obligacions derivades 
del contracte, relatiu al servei de manteniment dels sis-
temes d’alimentació ininterrompuda que composen la 
infraestructura tecnològica de l’Ajuntament.

20/02/09. Aprovar la llista definitiva de persones as-
pirants admeses i excloses al procés selectiu per a la 
constitució d’una borsa de professors del Conservatori 
de l’especialitat de clarinet.

20/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment 
de tramitació de la llicència sol·licitada per a la cons-
trucció d’un mur de contenció de terres en la part. dels 
Clotals.

20/02/09. Concedir llicència ambiental per a l’activitat 
de venda al detall de roba i emplaçament al pg. Marí-
tim.

20/02/09. Procedir reparar el trencament d’un recobri-
ment de formigó o petri en la base dels pilars circulars 
que sustenten el porxo de l’edifici Nautilus III, situat a la 
pl. de la Comunitat Valenciana.

23/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat, 
amb emplaçament en la Urbanització Vista Mar.

23/02/09. Col·locar 1.100.000,00 euros en l’entitat fi-
nancera que ha oferit el tipus d’interès més alt, amb les 
condicions de seguretat i liquiditat assenyalades en la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

23/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaci-

ona, pels seus respectius imports i un total de 38.445,78 
euros.

23/02/09. Atorgar llicència ambiental de les zones co-
munes d’un edifici destinat a activitats comercials, re-
creatives i d’oci, per a la rehabilitació d’un edifici per a 
destinar-lo a comerç i activitats d’oci, situats al Centre 
Comercial Costa de Azahar, sempre que es complis-
quen els condicionaments imposats i atorgar la llicèn-
cia urbanística per a les obres de la segona fase de la 
rehabilitació de l’antic Edifici Palau, destinat a activitats 
comercials, recreatives i d’oci.

23/02/09. Iniciar el procediment per a la restauració de 
la legalitat urbanística infringida en la part. de les Co-
vatelles.

23/02/09. Iniciar el procediment per a la restauració 
de la legalitat urbanística infringida en la part. de Sa-
nadorlí.

23/02/09. Declarar provada la realització d’obres sense 
llicència municipal en la partida Collet, que NO són 
legalitzables i imposar al responsable una multa per 
import de 237,41 euros. 

23/02/09. Procedir a la neteja de les finques situades 
en la part. de Vilaperdig; les despeses que se’n deriven 
seran a càrrec de la mercantil propietària de les fin-
ques; aprovar la liquidació provisional dels costos de 
realització de les actuacions descrites, per un import de 
1.576.020,37 euros.

24/02/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres 
de clos d’una casa de camp i la construcció d’una casa 
de ferramentes de 25 m2, amb emplaçament a la part. 
de Surrach.

24/02/09. Procedir a la devolució de l’import de la taxa 
per corts de carrers pagada per l’interessat, 70,00€. 
24/02/09 Atorgar llicència urbanística per a la lega-
lització d’un edifici plurifamiliar amb emplaçament al c. 
de Mossén Lajunta.

24/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaci-
ona, pels seus respectius imports i un total de 192.119,24 
euros.

24/02/09. Declarar el desistiment de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial interposada per danys oca-
sionats en un vehicle com a conseqüència del mal estat 
de la ctra. de la Ratlla del Terme.

24/02/09. Donar de baixa diversos rebuts d’IVTM en 
període de cobrament en executiva, corresponents un 
vehicle. 

24/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaci-
ona, pels seus respectius imports i un total de 1.056,73 
euros.

24/02/09. Desestimar una al·legació, ja que que exis- 
teix una notificació de la liquidació signada per una 
empleada; desestimar una segona al·legació basada en 
l’atorgament de la llicència d’activitat per Decret del ti-
nent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme, de data 07/10/09 
ja que la càrrega de la prova correspon a la persona 
interessada.

24/02/09. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 11/09, corres-
ponent a les liquidacions practicades pel concepte de 
quota núm. 4 c. de Santa Magdalena, pels seus respec-
tius imports i un total de 17.270,89 euros. 

24/02/09. Incoar expedient sancionador a les persones 
responsables de realitzar obres en la part. dels Clotals, 
sense la perceptiva autorització municipal.

24/02/09. Requerir a una mercantil que sol·licite l’opor-
tuna autorització municipal per a la realització de les 
obres situades a la part. del Riu.

24/02/09. Incoar expedient sancionador a les persones 
responsables de realitzar obres en la part. del Bovalar, 
sense la perceptiva autorització municipal.

24/02/09. Ordenar a un ciutadà la immediata suspensió 
de les obres que realitza sense autorització municipal 
en la part. del Collet.

24/02/09. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorit-
zació municipal per a les obres realitzades al c. de Fran-
cisco Pizarro.

25/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procedi-
ment de tramitació de la llicència sol·licitada per a la 
col·locació de postos metàl·lics sobre un mur antic en 
la part.de Sanadorlí.

25/02/09. Aprovar la llista provisional de persones 
aspirants admeses i excloses al procés selectiu per 
a la constitució de borses de treball de professors 
del Conservatori de les especialitats de violoncel i 
viola.

25/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment 
de tramitació de la llicència sol·licitada per a la cons-
trucció d’una nau per a magatzem agrícola a la part. de 
les Foies.

25/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaci-
ona, pels seus respectius imports i un total de 454.851,38 
euros.

25/02/09. Contractar el servei de prestació de serveis 
esportius per import de 13.801,20 euros, IVA no inclòs.

25/02/09. Declarar el desistiment de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial interposada per danys oca-
sionats en la bústia d’una casa.

25/02/09. Contractar l’execució de l’obra d’electrificació 
nova en baixa tensió per a Sorea, Ivadis i Centre de Dis-
capacitats.

25/02/09. Assignar als treballadors de l’Ajuntament el 
complement de productivitat corresponent al mes de 
febrer.

25/02/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment 
de tramitació de la llicència sol·licitada, per a col·locació 
de teulada i arrebossat exterior a un immoble de la part. 
del Collet.

25/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaci-
ona, pels seus respectius imports i un total de 24.612,15 
euros.

25/02/09. Autoritzar espectacles pirotècnics en la pl. de 
la Constitució el 16/03/09 i el 17/03/09.

25/02/09. Concedir llicència de funcionament de l’acti-
vitat de clínica dental amb emplaçament al c. de Jacinto 
Benavente.

26/02/09. Convocar la sessió ordinària núm. 4/09 de la 
Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per-
què tinga lloc en primera convocatòria el dia 3 de març.

26/02/09. Contractar el servei de neteja estipulat en 
el Programa Servei d’Atenció a la Vivenda per un total 
de 775 hores anuals, distribuïdes segons necessitats del 
servei, per import de 11.956,70 euros, IVA inclòs.

26/02/09. Desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial interposada pels danys patits en ensopegar 
a causa de diverses forats existents en la vorera del c. 
de Vinaròs.

26/02/09. Decretar la baixa de la llicència municipal 
d’activitat de restaurant amb emplaçament al c. del Rei 
En Jaume.

26/02/09. Expedir el certificat habilitant de l’activitat 
d’assessoria laboral, comptable i fiscal amb emplaça-
ment al c. de Joan XXIII.

27/02/09. Concedir la llicència municipal de segona ocu-
pació per a un immoble situat al c. de Joan XXIII.

27/02/09. Concedir llicència d’entrada i sortida de vehi-
cles a través de les voreres de 3 m, a l’av. de les Corts 
Calencianes; de 3 m, al c. de Castelló; de 4 m, al c. de 
Sant Antoni; i de 3 m, al c. del Comerç.

27/02/09. Declarar que una mercantil ha incomplit 
l’obligació d’executar la urbanització de la prolongació 
del c. de Càlig de forma simultània a l’edificació, d’acord 
amb les condicions establides en el Decret del tinent 
d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme, de data 8 de 
juny de 2006, pel qual s’atorgava la corresponent llicèn-
cia d’obres.

27/02/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaci-
ona, pels seus respectius imports i un total de 177.834,35 
euros.

27/02/09. Contractar l’execució de l’obra de col·locació 
de vàlvules de cort al c. de Vinaròs.

27/02/ 09. Concedir la instal·lació d’una terrassa de 18 
m², en la pl. del Mercat; la instal·lació d’una terrassa de 
24 m², en la pl. dels Mestres del Temple; la instal·lació 
d’una terrassa de 12,81 m² en la parti. de les Solades; la 
instal·lació d’una terrassa de 12 m² en la pl. del Mercat 
Vell; la instal·lació d’una terrassa de 24 m², en la av. de 
Joan Carles I; la instal·lació d’una terrassa de 15 m², en la 
pl. de l’Emperador Carles I; i de 15 m² en la av. del Mar-
quès de Benicarló.

27/02/09. Revocar la delegació conferida per a la 
incoació i resolució d’expedients sancionadors en 
matèria de tràfic i seguretat vial, en data 9 d’agost de 
2007 i conferir al tt. d’alcalde, Marcos Marzal Roca, la 
delegació especial per a la incoació i resolució d’expe-
dients sancionadors en matèria de tràfic i seguretat vial 
que es tramiten com a conseqüència de les infraccions 
de tràfic.

27/02/09. Concedir llicència d’obertura per a l’activitat 
de seu social amb bar cafeteria en el local al c. del Vi 
de Carlón.

27/02/09. Declarar la caducitat de l’expedient per a ob-
tenir la llicència de canvi de titularitat de l’activitat de 
bar cafeteria amb emplaçament al c. d’Hernán Cortés.

L’Auditori acollirà la representació de l’obra moby disc, 
de la companyia l’horta teatre

Ajudes per a l’estudi al Conservatori Municipal 
de Música per a l’any 2009

L’Ajuntament de Benicarló estableix la concessió d’ajudes per a l’estudi al Conservatori Municipal de 
Música Mestre Feliu corresponents a l’any 2009. Les ajudes són del 25% de l’import de la matrícula 

però poden arribar al 40% en funció del rendiment acadèmic del curs anterior. 

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 16 d’abril.

Podeu consultar el text íntegre de l’ajuda a la secció “Conservatori” del web municipal 
www.ajuntamentdebenicarlo.org
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Després de l’èxit de l’any 
passat, la Regidoria de 
Cultura i la Regidoria 

de Comerç i Mercats de l’Ajun-
tament de Benicarló han tornat 
a posar en marxa la campanya 
Muda’t que anem al teatre, un 
seguit d’activitats conjuntes per 
als mesos d’abril i maig que pre-
tenen premiar els clients dels 
establiments regalant entrades 
per als espectacles teatrals que 
tindran lloc a Benicarló durant 
els mesos d’abril, maig i juny. 

Del 2 al 16 d’abril, els clients dels 
comerços podran dispositar els 
tiquets de compra (per un im-
port igual o superior a 10 euros) 
a una urna instal·lada al Mercat 
Central. El dia 17 es farà el sorteig 
de totes les invitacions i després 
es publicarà el resultat al tauler 
d’anuncis del mercat i al web de 
l’Ajuntament de Benicarló dins 
de la secció de Comerç.

Durant tots els dies que dure la 
campanya, s’instal·larà una car-

pa al passadís central del Mercat 
que oferirà informació sobre els 
espectacles teatrals que formen 
part de la campanya, que són 

Moby disk, City/Sincity, Brokers i 
Chicago.

En total, la campanya repartirà 
130 entrades per a anar al teatre.

torna la campanya 
'muda’t que anem al teatre'

La campanya de l’any passat va ser tot un èxit

Del 4 al 8 d’abril tindrà 
lloc la tercera edició de 
la Setmana Cultural que 

organitza el Conservatori Mu-
nicipal de Música de Benicarló. 
Els diversos actes oferixen un 
ventall molt variat d’activitats 
dirigides tant als alumnes com 
als pares i mares com al públic 
en general.

Per començar, el dissabte 4 
d’abril es realitzarà un curs de 
flauta impartit per Salvador Mar-
tínez Tos i organitzat per l’AMPA 
del Conservatori.

Dilluns 6 i dimarts 7 s’han progra-
mat dos conferències realitzades 
per dos músics de la categoria 

de José Rafael Pascual Vilaplana 
(prestigiós compositor i director) 
i Israel Mira (catedràtic de saxò-
fon del Conservatori Superior 
d’Alacant). El primer tractarà el 
món de la banda i el segon parla-
rà del desenvolupament integral 
de la persona mitjançant la mú-
sica. També ens deleitarem amb 
els concerts oferits pel Quartet 
de Flautes Renaixentistes , in-
terpretat pels flautistes Juanjo 
Villarroya, Olga Lluch, Deborah 
Tomás i Rafel Casasempere, i el 
concert de piano que ens oferi-
rà dimecres 8 d’abril la pianista 
Marisa Blanes amb un programa 
de tangos i havaneres.

A banda, els professors del cen-

tre han preparat concerts de la 
banda i l’orquestra del Conser-
vatori i l’Ensemble de saxòfons.

Fora de la part interpretativa, el 
curs de relaxació ja és un clàssic 
en la Setmana Cultural i com a 
novetat, aquest any s’impartirà 
un curs de tècniques d’estudi. A 
més a més, es realitzarà una sor-
tida a Xirivella (València) per tal 
de visitar les dependències de la 
fàbrica d’instruments de vent-
metall Stomvi.

Podeu consultar el programa 
sencer i els horaris a la secció 
“Conservatori” del web munici-
pal www.ajuntamentdebenicar-
lo.org.

El Conservatori celebra la 
III setmana Cultural

Els alumnes del Conservatori participen activament de la setmana Cultural

L’Ajuntament de Benicarló 
ha aprovat una ordenança 
que estableix les normes 

de seguretat en l’ús del litoral 
municipal amb la voluntat de fer 
compatible la seguretat i la pro-
tecció de la salut i de l’entorn na-
tural amb l’ús turístic de les plat-
ges. L’ordenança, que conjuga la 
legislació estatal, autonòmica i 

local, regula les activitats que es 
practiquen a les platges i la ini-
ciativa comercial i de desenvolu-
pament econòmic del municipi.

La proposta d’aprovar esta or-
denança, basada en el text marc 
de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies, aprovat 
el 29 de maig de 2007, fou moti-
vada per la regidora delegada de 

Turisme tenint en compte la in-
existència, fins ara, d’una norma 
precisa sobre l’ús de les platges. 

La nova ordenança consta de 76 
articles i regula qüestions com 
l’estacionament de caravanes, la 
presència d’animals domèstics, 
la instal·lació de para-sols o el 
fet de banyar-se quan estiga his-
sada la bandera roja.

una ordenança regularà 
l’activitat a les platges de 
Benicarló
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La Regidoria de Benestar So-
cial aprofitarà el mes d’abril 
per informar els ciutadans 

i ciutadanes sobre tot allò que 
té a veure amb la dependència. 
Des dels aspectes legals fins els 
diversos graus de dependència o 
a burocràcia que cal seguir per 
aconseguir la certificació de la 
dependència. I és que són mol-
tes les persones que no poden 
realitzar amb normalitat i sense 
ajuda les tasques més elemen-
tals del dia a dia.

Des que es el desembre de 2006 
es va aprovar la Llei de la Depen-
dència, que reconeix el dret de 
totes les persones dependents 
a rebre una ajuda, Benicarló 
ha treballat activament aquest 
tema posant en marxa un servei 
per donar informació, orientar i 
acompanyar la persona afectada 
durant el procés de reconeixe-

ment de la dependència. Així, 
l’octubre de 2007 es va crear el 
Servei Municipal d’Atenció a la 
Dependència (SMAD), un servei 
que ja ha atés més de 470 perso-
nes. 359 persones han presentat 
la sol·licitud de reconeixement 
de la dependència i avui són 16 
les que estan rebent l’ajuda sol-
licitada.

De moment, la llei està donant 
resposta sobretot a les persones 
amb uns graus de dependència 
més alts (graus 3 i 2). Així i tot, 
els qui vulguen sol·licitar l’ajuda, 
es poden dirigir a l’SMAD, ubicat 
al Centre Social “La Farola” o bé 
trucar al telèfon gratuït 300 100 
880.

Agenda Cultural
Abril
Exposicions mucbe
 Exposició temporal al voltant del món agra-

ri “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 Beni-

carló

 Exposició “Manuel Boix, Obra gràfica i im-
presa” (fins al 3 de maig).

 Lloc: Primera i segona planta del Mucbe
 Organitza: Mucbe
 Col·labora: IFF, Ashland i Ruralcaixa 

dijous 2
19.00 h Inauguració de l’exposició fotogràfica 

“20é. Aniversari de la protecció de les Illes 
Columbrets (fins al 2 de maig). Claustre del 
Mucbe. Organitza: Mucbe. Col·labora: IFF, 
Ashland i Ruralcaixa

del dissabte 4 al dimecres 8. 
III setmana Cultural 

al Conservatori.
dissabte 4
10.00 h III setmana Cultural al Conservatori. 

Curs de flauta travessera, a càrrec de la 
professora Olga Lluch. Conservatori Mu-
nicipal. Organitza: Conservatori Municipal 
Professional de Música Mestre Feliu.

17.00 h La mirada oculta. taller de Cinema. L’es-
pectador com a còmplice. Projecció de la 
pel·lícula Funny Games (1997) dirigida per 
Michael Haneke. Mucbe. Organitza: Muc-
be.

18.00 h Cicle de teatre Familiar. Representació 
de l’obra Pila Plom a càrrec de la companyia 
L’udol teatre. Auditori. Idioma: valencià. 
Preu:1 €. Organitza: Regidoria de Cultura.

dilluns 6
17.00 h III setmana Cultural al Conservatori. 

Jornada de portes obertes de la Banda del 
Conservatori. Conservatori Municipal. 
Organitza: Conservatori Municipal Profes-
sional de Música Mestre Feliu.

18.00 h III setmana Cultural al Conservatori. 
Conferència a càrrec de José Rafael pas-
cual vilaplana, director i compositor. Au-
ditori. Organitza: Conservatori Municipal 
Professional de Música Mestre Feliu.

19.30 h III setmana Cultural al Conservatori. 
Concert a càrrec del quartet de flautes re-
naixentistes Choristica Fistolarum. Con-
servatori. Organitza: Conservatori Professi-
onal de Música Mestre Feliu.

dimarts 7
19.30 h  III setmana Cultural al Conservatori. 

Conferència El desenvolupament integral 
de la persona a través de la música, càrrec 
d’Israel mira, catedràtic de saxòfon del 
Conservatori Superior de Música d’Alacant. 
Conservatori. Organitza: Conservatori Pro-
fessional de Música Mestre Feliu.

20.30 h XXX Cicle de Concerts de primavera. 
Concert a càrrec del Caius College Choir. 
Església de Sant Bertomeu. Entrada gratuï-
ta. Organitza: Regidoria de Cultura.

dimecres 8

17.30 h III setmana Cultural al Conservatori. 
Audició del Grup orquestral dirigit per 
Ramón Garcés i del grup Quatre Quartets 
de Corda dirigit per Juan Carlos Chiva, a 
càrrec dels alumnes de corda d’Ensenyan-
ces Elementals del Conservatori. Conser-
vatori. Organitza: Conservatori Professional 
de Música Mestre Feliu.

18.00 h III setmana Cultural al Conservatori. 
Concert de l’orquestra del Conservatori 
dirigit per miquel Roselló. Conservatori. 
Organitza: Conservatori Professional de 
Música Mestre Feliu.

18.30 h III setmana Cultural al Conservatori. 
Concert de l’Ensemble de saxòfons dirigit 
per Verónica Ruiz. Auditori. Organitza: Con-
servatori Professional de Música Mestre 
Feliu.

19.30 h III setmana Cultural al Conservatori. 
Concert de piano a càrrec de marisa Bla-
nes. Conservatori. Organitza: Conservatori 
Professional de Música Mestre Feliu.

dissabte 11
22.30 h Representació del musical Chicago, a càrrec 

de l’Escola de teatre l’Escenari i teatro 
de Guardia. Auditori. Espectacle en caste-
llà. Organitza: Escola de Teatre l’Escenari.

diumenge 12
22.30 h Representació del musical Chicago, a càrrec 

de l’Escola de teatre l’Escenari i teatro 
de Guardia. Auditori. Espectacle en caste-
llà. Organitza: Escola de Teatre l’Escenari.

dilluns 13
19.30 h Representació del musical Chicago, a càrrec 

de l’Escola de teatre l’Escenari i teatro 
de Guardia. Auditori. Espectacle en caste-
llà. Organitza: Escola de Teatre l’Escenari.

dijous 16
22.30 h Representació del musical Chicago, a càrrec 

de l’Escola de teatre l’Escenari i teatro 
de Guardia. Auditori. Espectacle en caste-
llà. Organitza: Escola de Teatre l’Escenari.

divendres 17
11.00 h Muda’t que anem al teatre. Sorteig de les 

entrades per a la Temporada de Teatre de 
Primavera. Mercat Central. Organitza: Regi-
dories de Comerç i Cultura.

22.30 h Representació del musical Chicago, a càrrec 
de l’Escola de teatre l’Escenari i teatro 
de Guardia. Auditori. Espectacle en caste-
llà. Organitza: Escola de Teatre l’Escenari.

dissabte 18
17.00 h La mirada oculta. taller de Cinema. L’es-

pectador com a testimoni. Projecció de la 
pel·lícula Hiroshima, mon amour (1959) diri-
gida per Alain Resnais. Lloc: Mucbe. Orga-
nitza: Mucbe.

19.00 h XXX Cicle de Concerts de primavera. 
Cant a les Comarques. Capella del Col·legi 
de la Consolació. Organitza: Coral Polifòni-
ca Benicarlanda.

22.30 h Representació del musical Chicago, a càrrec 
de l’Escola de teatre l’Escenari i teatro 
de Guardia. Auditori. Espectacle en caste-
llà. Organitza: Escola de Teatre l’Escenari.

diumenge 19
07.00 h Concurs social de pesca. 2ª F. Selecto, ca-

tegoria Sènior. Platja de la Caracola-Surrac 
(fins a les 13.00 h). Organitza: Club de Pesca 
Esportiva El Mero.

09.00 h III Jornada de Jocs Esportius de la Comu-
nitat valenciana. Pistes d’atletisme. Orga-
nitza: Club d’Atletisme Baix Maestrat.

19.00 h Representació del musical Chicago, a càrrec 
de l’Escola de teatre l’Escenari i teatro 

de Guardia. Auditori. Espectacle en caste-
llà. Organitza: Escola de Teatre l’Escenari.

del dilluns 20 al diumenge 26. 
XIv setmana del Llibre

dilluns 20
10.00 h XIv setmana del Llibre. El llibre de la 

meua vida. Inici de la campanya d’animació 
a la lectura (fins al dissabte 25). Biblioteca. 
Organitza: Regidoria de Cultura.

dimecres 22
17.30 h Calendari social. Abril: mes de la de-

pendència. Xerrada informativa sobre la 
Llei de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de depen-
dència. Club de la Gent Gran (C. del Doctor 
Fléming , 2). Organitza: Àrea de Benestar 
Social.

dijous 23 dia del Llibre
09.00 h XIv setmana del Llibre. I posa’m un llibre 

també. Inici de la campanya de promoció de 
llibres publicats per l’Ajuntament. Mercat. 
Organitza: Regidories de Comerç i Cultura.

18.00 h XIv setmana del Llibre. Lliurament de 
premis del XXIv Concurs de Contes Car-
men segura. Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cul-
tura.

19.00 h Calendari social. Abril: mes de la depen-
dència. Xerrada informativa sobre la Llei de 
promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència. 
Centre del Voluntariat (C. de Sant Francesc, 
94). Organitza: Àrea de Benestar Social.

22.30 h temporada de teatre de primavera. Re-
presentació de l’obra Moby Disc, a càrrec de 
L’horta teatre amb Alfred Picó. Especta-
cle en valencià. Preu: 5€. Organitza: Regido-
ria de Cultura. 

divendres 24
20.00 h XIv setmana del Llibre. Presentació del 

llibre Biografies parcials. Els anys 70 al País 
Valencià, a càrrec de l’autor Xavier Serra. 
Organitza: Regidoria de Cultura.

22.00 h Inauguració de la Fira d’Abril 2009. Annex 
del Pavelló Poliesportiu. Organitza: Casa de 
Andalucía.

dissabte 25
12.00 h  Inici dels actes de la Fira d’Abril 2009. 

Annex del Pavelló Poliesportiu. Organitza: 
Casa de Andalucía.

17.00 h La mirada oculta. taller de Cinema. 
L’espectador com a mirada. Projecció de la 
pel·lícula La noche (1961) dirigida per Miche-
langelo Antonioni. Lloc: Mucbe. Organitza: 
Mucbe.

18.30 h Presentació de les dames 2009. Auditori. 
Organitza: Coordinadora de Penyes.

diumenge 26
09.00 h torneig Interclubs de promoció. Pistes 

d’atletisme. Organitza: Club d’Atletisme 
Baix Maestrat.

10.00 h XIv setmana del Llibre. XXIII Mostra 
Local del Llibre (fins a les 14.00 h). Pg. de 
Ferreres Bretó. Organitza: Regidoria de Cul-
tura

12.00 h Inici dels actes de la Fira d’Abril 2009. 
Annex del Pavelló Poliesportiu. Organitza: 
Casa de Andalucía.

20.00 h Clausura Fira d’Abril 2009. Annex del 
Pavelló Poliesportiu. Organitza: Casa de 
Andalucía.
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El Calendari social 
dedica el mes d’abril a la 
dependència

La Conselleria d’Educació, a través de les Cam-
bres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de 
la Comunitat Valenciana, ofereix a les empreses 
una sèrie d’ajudes per a fomentar l’ús del valen-
cià en l’àmbit socioeconòmic.

Es podran beneficiar de les subvencions les em-
preses de caràcter privat, comerços i indústries 
de la Comunitat Valenciana que estiguen legal-
ment constituïdes.

Són susceptibles de rebre l’ajuda la retolació en 
valencià de les dependències, la denominació en 

valencià dels productes, l’etiquetatge en valencià 
o l’ús exclusiu del valencià en la documentació 
tècnica i administrativa. 

El termini de presentació d’instàncies a la Cam-
bra de Comerç de Castelló (Av. Germans Bou, 79 
12003 Castelló) acabarà el 22 d’abril de 2009.

Des de la web http://www.camarascv.org/aju-
desValencia podeu descarregar els impresos ne-
cessaris i les bases completes de la convocatòria, 
junt a la llista de documents a presentar.

Ajudes a la promoció de l’ús del valencià a 
empreses, comerços i indústries 2009
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