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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) ........... 964 472 190

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

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

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

Institut d’Educació 
Secundària Joan 
Coromines ...................................964 472 355

Institut d’Educació 
Secundària Ramón 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

gener
dIEs FARmàCIA

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

2 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

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

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

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

6-7 AnA MAriA BAdenes 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

8 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

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

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

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

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

13-14 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

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

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

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

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

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

20-21 AMpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

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

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

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

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

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

27-28 MAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

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

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

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

Edita: AJuntAMent de BeniCArló

Maquetació i Impressió: 4 Colors, Coop. V.
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Per a consultar la situació de les farmàcies podeu visitar la 
guia de carrers de la web municipal
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Carrers, comerços 
i façanes es vesteixen 
per rebre el Nadal

Un any més, ja tenim el Nadal a tocar i cada vegada són més 
els benicarlandos que s’animen a engalanar les seues cases 
i comerços. 

A la tradicional il·luminació dels carrers, que s’ha instal·lat en una 
vintena de carrers, places i edificis municipals, a més d’alguns arbres 
i fanals, s’afegeix l’ornamentació dels comerços que han participat 
en la dotzena edició del Concurs d’Aparadors Nadalencs. Enguany 
han estat 17 els aparadors que s’han presentat a concurs i, després 
d’unes votacions molt ajustades, el veredicte ha proclamat guanya-
dor del primer premi la Floristeria La Orquídea, dotat amb 500 euros. 
El segon premi ha estat per a Florsteria Feliu i el tercer per a Regional 
i Festa Tere Bellés. El premi especial a l’originalitat ha anat a parar a 
l’Autoescola Benicarló. 
Després d’aquest nou èxit, la Regidoria de Comerç i l’Agència per al 
Foment d’Iniciatives Comercials (AFIC) de l’Ajuntament de Benicarló, 
la Unió de Comerços, l’Associació de Venedors del Mercat i l’Associ-
ació de Comerç i Serveis de Benicarló agraeix la participació de tots 
els comerços en aquesta iniciativa.
Amb menys experiència però amb la mateixa il·lusió, s’ha celebrat 
també el segon Concurs d’Engalanament de Façanes, organitzat per 
la Comissió de Festes, al qual s’han inscrit 9 participants. Tot i que els 
premiats no es donaran a conèixer fins al proper 26 de desembre, les 
façanes participants ja fa dies que ho tenen tot a punt per a la visita 
del jurat. Els pares noels, els Reis Mags i les llums de múltiples colors 
continuen sent els protagonistes de l’ornamentació nadalenca.
I, parlant de protagonistes del Nadal, els qui també tenen una cita 
inel·ludible aquestes dies de festa són els xiquets i xiquetes, que po-
dran disfrutar un any més de les activitats de Benicarlàndia. El recin-
te  obrirà les portes el  proper 26 de desembre i s’hi estarà fins al 5 
de gener. L’horari serà d’11.00 fins a 13.30 hores als matins i de 16.00 
a 18.30 hores a les tardes, a l’annex del Pavelló poliesportiu. A més, 
durant els mateixos dies, a partir de les 19.00 hores a l’Auditori mu-
nicipal, tindrà lloc la VI Setmana de Teatre Familiar, amb espectacles 
com La vuelta al mundo en 80 melodías, El corazón de las maravillas, 
El secret del xocolat o L’Odissea. Els dies 31 de desembre i 1 de gener, 
Benicarlàndia estarà tancada.
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L’Ajuntament aprovarà 
els nous usos industrials 
per al sector 11

L’Ajuntament de Benicarló 
té previst aprovar de ma-
nera imminent el Pla parci-

al de millora del Sector 11-Collet 
II, un cop ja s’han obtingut les 
autoritzacions preceptives de 
la Conselleria de Territori i Ha-
bitatge. L’objectiu és destinar la 
zona a activitats industrials d’es-

cassa incidència mediambiental, 
de forma que quedaran prohibi-
des totes aquelles activitats que 
puguen provocar efectes nocius 
sobre la salut i el medi ambient.
El nou projecte ha eliminat al-
guns vials, ha incrementat no-
tablement les zones verdes i 
manté la totalitat de la superfí-

cie dotacional prevista an-
teriorment. Actualment, 
el sector està ocupat bà-
sicament per indústries 
vinculades a l’activitat quí-
mica, però també queden 
algunes parcel·les desti-
nades al cultiu així com 
edificacions residencials. 
Precisament una d’aques-
tes residències, de gran 
interés arquitectònic, és 
l’anomenada Casa Fontcu-
berta, que el nou Pla par-
cial pretén mantenir en la 
seua qualificació actual, és 
a dir, com a zona residen-
cial i espai verd privat. En 
aquesta edificació resulta-
rà incompatible qualsevol 
ús industrial i tant la casa 
com el jardí quedaran in-
corporats al Pla. A més, 
qualsevol intervenció so-
bre l’espai haurà de man-
tenir la distribució actual 
dels espais de l’edifici i el 
seu aspecte exterior.
Segons el PGOU encara 
vigent, el Sector 11 estava 
qualificat com a sòl des-
tinat per a desenvolupa-
ment industrial i preveia 
la consolidació del polígon 
en el qual està ubicada la 
indústria química IFF. Pos-
teriorment, aquest sector 
ha estat objecte de di-
verses modificacions que 

proposaven l’ampliació de la in-
dústria química i una planta de 
depuració d’aigües, entre d’al-
tres. Ara, amb el nou Pla parcial, 
el Sector 11 quedarà bàsicament 
destinat a indústries amb escas-
sa incidència mediambiental. 



www.ajuntamentdebenicarlo.org
Desembre de 2006 5

Governació inicia l’expedient 
per traslladar els nínxols 
afectats per la futura 
ampliació del cementeri

El passat 10 de novembre l’àrea de Governació de 
l’Ajuntament de Benicarló va iniciar l’expedient per 
al trasllat de les restes que es troben als nínxols 
afectats per la connexió de l’actual cementeri amb 
la futura ampliació. 

Davant de la dificultat de localitzar els titulars dels 
nínxols, i en compliment de la llei, l’Ajuntament ha 

decidit publicar la resolució de trasllat al Butlletí Ofi-
cial de la Província. Així mateix, també es publiquen 
en aquesta pàgina els noms i domicilis dels titulars. 
No obstant això, l’expedient administratiu estarà a 
disposició de les persones interessades al Negociat 
de Governació de l’Ajuntament. Per a qualsevol dub-
te podeu adreçar-vos la primera planta de l’Ajunta-
ment o telefonar al 964 47 00 50 extensió 228.

saps que...?
En totes les llengües, hi ha una sèrie de mots que es fan servir sempre en plural. 
Per exemple, en valencià són sempre en plural les paraules: 
pantalons, farinetes, postres o sostenidors.

NÚM. NINXOL 
I FILA

TITULAR /DOMICILI

481-FILA 4ª
D. BENITO ROCA LLUCH
C/ CLAPISSA, NÚM. 23

482-FILA 3ª
Dª. CARMEN MATEO PASCUAL
C/ CARMEN, NÚM. 40

483-FILA 2ª Dª. ANTONIA MONTIA CABALLER

484-FILA 1ª
D. MANUEL BELLMUNT MARZAL
C/ LUCHANA

485-FILA 4ª
FAMILIA FERRI ARNAU
C/ ESCOLES CRISTIANES, NÚM. 40

486-FILA 3ª
ANTONIA ROCA BELTRAN
C/ SANT MARTIN, NÚM. 12

487-FILA 2ª
Dª. VICENTA ARNAU FUSTER
SAN ANDRES, NÚM. 13

488-FILA 1ª D. ANTONIO BAYARRI CABANES

489-FILA 4ª D. JOSE RAMON MASIP FUSTER

490-FILA 3ª
Dª. HERMINIA PARADELL SALES
C/ MOSSEN C. VERDAGUER, Nº 36, 3º, 2ª
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

491-FILA 2ª
D. FRANCISCO RMON SORIANO
C/ SANT GENARO, NÚM. 10

492-FILA 1ª Dª. ROSA BRETO PELLICER

NÚM. NINXOL 
I FILA

TITULAR /DOMICILI

1769-FILA 4ª Dª. BERNARDINA PRADES ESTELLER

1770-FILA 3ª
D. JUAN BLASCO AYZA
AV. M. BENICARLÓ

1771-FILA 2ª
Dª. LUCIA FIBLA SENAR
C/ MAR, NÚM. 201

1772-FILA 1ª
D. JOSE ANTONIO CORNELLES PELLICER
C/ REI D. JAIME, NÚM. 19

1773-FILA 4ª D. JOAQUIN MASIP QUEROL

1774-FILA 3ª D. RAMON COMPTE PIÑANA

1775-FILA 2ª D. FRANCISCO GELLIDA COMPTE

1776-FILA 1ª
D. ANTONIO CALDÉS TOBIAS
C/. SANT FRANCESC

1777-FILA 4ª
Dª. PRESENTACIÓN RODRIGUEZ FERRERES
C/ SANT FRANCESC

1778-FILA 3ª D. ANTONIO ALBERTO NOGUERAS

1779-FILA 2ª
Dº. FRANCISCA BORRAS FORES
C/ MAR, NÚM. 30

1780-FILA 1ª HJOS. DE BAUTISTA GELLIDA MARTINEZ
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Comencen els treballs de 
recuperació de la capella 
del Convent

La Regidoria de 
Contractació i Pa-
trimoni de l’Ajun-

tament ha adjudicat la 
contractació, mitjan-
çant concurs, proce-
diment obert i tràmit 
urgent, del servei de 
conservació i restaura-
ció de les pintures mu-
rals del presbiteri de 
l’església del Convent 
de Sant Francesc. Les 
obres s’han adjudicat 
a l’empresa Manco-
ser, SL per un total de 
113.683,01 euros, IVA 
inclòs, d’acord amb 
l’oferta presentada i 
en compliment estric-
te de la memòria apro-
vada pel Ple de l’Ajun-
tament el 31 d’agost de 
2006.
La capella, que data del segle 
XVI i que es troba en un greu es-
tat de conservació, és l’únic es-
pai que queda per recuperar de 
tot el Convent. S’espera que les 
obres estiguen enllestides en 24 
o 25 setmanes.
Paral·lelament, l’Ajuntament 
també ha firmat el contracte per 

a l’ampliació del Club de la Terce-
ra Edat amb l’empresa Construc-
ciones Benivin SL per 100.266,65 
euros i un termini d’execució de 
quatre mesos. Pel que fa a les 
obres d’urbanització de l’entorn 
del nou Centre de Salut, l’Ajun-
tament ha contractat amb l’em-
presa Luis Batalla SL les obres de 
prolongació del carrer de Boters 
per un import de 266.989,49 eu-

ros amb un termini d’execució 
de 45 dies.
Per últim, el passat mes de no-
vembre es va convocar el con-
curs per a l’execució de les obres 
d’habilitació de la planta baixa 
ubicada a la cantonada del carrer 
del 9 d’Octubre amb l’avinguda 
de València per al Centre de Dia 
destinat a persones de la tercera 
edat amb minusvalidesa.
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Informació
municipal

dECREts NovEmBRE 2006
02/11/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 331.865,77 euros. 
02/11/2006. Aprovar el Plec de càrrec núm. 33/2006 per import de 601,00 
euros.
02/11/2006. Rectificar, d’ofici, l’acord de Ple de data 26.10.2006, referent a 
la convocatòria de concessió de subvencions per al desenvolupament de 
programes innovadors a favor de la integració d’immigrants.
02/11/2006. Rectificar el decret de data 24 d’octubre, per error material en 
el del document de referència del document comptable RC.
03/11/2006. Ordenar la instal·lació d’una bastida amb túnel inferior per a 
pas de vianants en l’av. del Maestrat núm. 8.
03/11/2006. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Ur-
banisme per al dia 8 de novembre de 2006, a les 20:00 hores.
03/11/2006. Contractar amb Sistemas de Oficina de Castellón SA, la com-
pra d’una copiadora/impressora per import de 3.271,21 euros IVA inclòs.
03/11/2006. Ordenar a Coinsom 2005, SL que, en el termini de 5 dies es 
procedisca a la instal·lació d’una bastida amb túnel inferior per a pas de 
vianants al passeig de Febrer i Soriano, núm. 1.
03/11/2006. Ordenar l’adequació del tub de PVC situat a la partida del Bo-
valar – Corral del Petiquillo.
03/11/2006. Ordenar la retirada immediata de la rampa que envaïx la vorera 
a l’av. de Iecla núm. 27.
03/11/2006. Donar d’alta en el Padró municipal d’habitants les persones 
que es relacionen en l’annex que s’uneix a aquesta resolució.
03/11/2006. Ordenar a Galipela Promocions, SL la inmediata suspensió de 
les obres que realitza al c. de Sant Joaquín, núm. 9.
03/11/2006. Ordenar a SOLASA, SL la immediata suspensió de les obres 
que realitza a la partida Collet, polig. 12, parcel·la 9.
06/11/2006. Ordenar a Méndez Núñez 2001, SL que procedisca a la instal-
lació d’una bastida amb túnel inferior per a pas de vianants en UA 11.
06/11/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 7.765,03 euros. 
06/11/2006. Rectificar d’ofici el Decret de data 30 de setembre de 2005 de 
la següent manera: On diu Benicarló, 30 de setembre de 2005, ha de dir 
Benicarló, 11 d’octubre 2005. 
06/11/2006. Incoar l’expedient de generació i transferència de crèdits en 
el vigent Pressupost municipal, amb motiu de l’execució de les obres de 
magatzem dipòsit d’animals morts. 
06/11/2006. Contractar amb Natura Verd Jardins, S.L el subministrament 
de dos casetes de fusta per a instal·lar a les platges del Morrongo i de la 
Caracola per import de 11.948,00 € IVA inclòs.
06/11/2006. Aprovar expedient de Generación y Transferencia de crèdits 
en el vigent Pressupost municipal, amb motiu de l’execució de les obres de 
magatzem dipòsit d’animals morts, per import de 4.781,42 i 2.983,61 euros, 
respectivament. 
06/11/2006. Ordenar el tancament immediat del local en què s’exercix l’ac-
tivitat de pub amb ambient musical al c. de Joan XXIII, núm. 8 baixos.
06/11/2006. Aprovar la memòria i compte detallat de les quotes d’urbanit-
zació a imposar amb motiu de l’execució del projecte d’urbanització del vial 
junt al Parador, amb un pressupost de 119.600,37 euros.
07/11/2006. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/137.
07/11/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 35.762,31 euros. 
07/11/2006. Convocar la comissió extraordinària de la Comissió Informativa 
d’Economia i Hisenda, per al dijous, dia 9 de novembre de 2006, a les 20:00 
hores.
07/11/2006. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 97.610,08 eu-
ros, corresponent a la subvenció concedida per a l’exercici 2006, per la 
Direcció General d’Indústria i Comerç de la Conselleria d’Empresa, Univer-
sitat i Ciència de la GV, destinada a realització d’ajudes a la modernització 
del comerç.

07/11/2006.Ordenar a Benicarbó, SL que, en el termini de 5 dies procedisca 
a la instal·lació d’una bastida amb túnel inferior per a pas de vianants a l’av. 
del Maestrat núm. 8.
07/11/2006. Ordenar a Poblet de Peníscola, SL que, en el termini de 5 dies 
procedisca a la instal·lació d’una bastida amb túnel inferior per a pas de 
vianants al c. de Vinaròs núm. 20. 
07/11/2006. Ordenar a Solasa SL que en el termini de 5 dies procedisca a la 
instal·lació d’una bastida amb túnel inferior per a pas de vianants a l’av. de 
Jacinto Benavente núm. 20.
07/11/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Pere Bretó núm. 25
07/11/2006. Ordenar que en el termini de 5 dies es procedisca a tallar o 
podar l’arbrat de tal forma que no envaïsca l’espai de la via pública. 
07/11/2006. Atorgar llicència urbanística per a la instal·lació d’un ascensor 
amb estructura metàl·lica.
07/11/2006. Declarar que la inscripció padronal de les persones que se citen 
ha caducat el dia 31 d’octubre de 2006 i, per tant, s’acorda la seua baixa en 
el Padró Municipal d’Habitants d’aquesta ciutat.
07/11/2006. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de magatzem 
al servei d’un pintor d’edificis.
07/11/2006. Concedir llicència municipal d’activitat de magatzem traster al 
c. d’Aragó, núm. 2 baixos.
08/11/2006.Atorgar llicència urbanística en passeig de José Febrer Soriano 
núm. 78.
08/11/2006. Contractar amb DGS Pro SL el subministrament d’una llicència 
de Briscad Pro més manteniment amb possibilitat de canvi a versió Linux 
durant 18 mesos, per un import total de 719,20 euros, IVA inclòs.
08/11/2006. Denegar la llicència municipal per a la construcció d’una case-
ta a la partida del Riu, polígon 8 parcel·les 70 i 272. 
08/11/2006. Aprovar la devolució de la taxa d’escombraries 06.
08/11/2006. Atorgar a la mercantil Lasque Peñíscola SL una llicència urba-
nística a la plaça del Vi de Carlon núm. 5
08/11/2006. Donar de baixa el rebut en executiva núm. 6433 de la taxa d’es-
combraries 2005.
08/11/2006. Denegar la llicència municipal per a la construcció d’una tanca 
a la partida de la Vallesa, polígon 4 parcel·la 330.
08/11/2006. Tornar la taxa d’escombraries de la referència 6686.
08/11/2006. Donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants d’aquesta ciu-
tat les persones que es relacionen en l’annex.
08/11/2006. Tenir per incomplida l’ordre notificada de suspensió de les 
obres que es realitzen a la partida del Collet, pol. 21, parcel·la 16 i imposar a 
la persona interessada una multa de 601 euros.
08/11/2006. Tenir per incomplida l’ordre notificada de suspensió de les 
obres que es realitzen a la partida del Convent, pol. 20, parcel·la 105 i impo-
sar a la persona interessada una multa de 601 euros.
09/11/2006. Convocar la sessió ORDINÀRIA de la Comissió Informativa de 
Contractació i Patrimoni, perquè tinga lloc el dia 13 de novembre de 2006, 
a les 21 hores.
09/11/2006. Resoldre la concessió de subvencions a entitats culturals per 
les activitats realitzades l’any 2005.
09/11/2006. Aprovar el plec de càrrec núm. 35/2006 corresponent a les li-
quidacions practicades per les quotes i cànon d’urbanització del c. del Dr. 
Coll, tram entre el c. del Dr. Fléming i passeig Marítim, núm. 4, pels seus 
respectius imports i un total de 4.387,46 euros. 
09/11/2006. Donar de baixa en el padró i rebuts de l’impost de vehicles T. 
M. de la motocicleta Kawasaki M-4078-JJ.
09/11/2006. Tornar import de 4.924,94 €.
09/11/2006. Donar de baixa el rebut de referència 15345 de la taxa d’escom-
braries de 2005 i desestimar l’anul·lació de la liquidació practicada i pagada, 
de conformitat amb l’informe de la Policia local.
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10/11/2006. Procedir a la devolució de la garantia provisional dipositada per 
import de 300,00 euros en el concurs relatiu a l’adjudicació de les llicències 
d’explotació de serveis de temporada en les platges de Benicarló.
10/11/2006. Manifestar la conformitat amb la sol·licitud de l’Ajuntament de 
l’Eliana per al nomenament en comissió de serveis d’un agent de la policia 
local d’aquest Ajuntament, des del dia 16 de novembre de 2006, per a un 
termini d’un any.
10/11/2006. Remetre expedient i exercitar el dret de defensa jurídica en 
relació amb el recurs contenciós administratiu núm. 443/2006, interposat 
per Cervino 2003, SL
10/11/2006. Concedir llicència municipal d’ocupació per als habitatges situ-
ats al c. del Ministre Bayarri núm. 10.
10/11/2006. Iniciar l’expedient per al trasllat total dels restos cadavèrics que 
es troben en els nínxols afectats per la connexió de l’actual cementeri amb 
la futura ampliació. 
10/11/2006. Convocar sessió extraordinària i urgent de la Comissió Infor-
mativa de Governació que tindrà lloc el dia 13 de novembre de 2006 a les 
20 h.
10/11/2006. Esmenar l’error advertit en el compte detallat de les quotes 
d’urbanització del PAI c. de Santa Magdalena.
13/11/2006. Atorgar llicència urbanística al c. dels Sants Màrtirs núm. 22 
planta baixa.
13/11/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 43.306,18 euros. 
13/11/2006. Donar de baixa el rebut núm. 5934/2006 per import de 53,16 
euros de principal, en concepte d’impost vehicles.
13/11/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Montejurra núm. 5.
13/11/2006. Donar de baixa el rebut núm. 222 de l’any 2000 corresponent 
a la taxa per la venda no sedentària del primer semestre de l’any 2000 per 
import de 89,21 euros.
13/11/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de les Moreres núm. 9.
13/11/2006. Atorgar a la Conselleria de Sanitat, Agència Valenciana de Sa-
lut, llicència municipal per a la construcció d’un Centre de Salut a la partida 
de Sanadorlí.
13/11/2006. Ordenar a la mercantil Residencial Ratllamar SL que en el ter-
mini de 5 dies procedisca a netejar els trams de vials embrutats pel vessa-
ment dels lots extrets.
13/11/2006. Ordenar que en el termini de 30 dies es procedisca a la neteja 
d’escombraries i deixalles de l’obra que està realitzant al passeig de Ferre-
res Bretó núm. 52.
13/11/2006. Remetre la liquidació núm. 1, per import de 2.158’10 € practicada 
a Publicitat Negre per tenir instal·lats 4 MUPIS.
14/11/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.465,11 euros. 
14/11/2006. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per la 
mercantil Lloguer d’Autos, SL per import de 649,09 euros i arxivar l’expedi-
ent núm. 3/2002 del Negociat de Contractació.
14/11/2006. Convocar la comissió extraordinària i urgent de la Comissió 
Informativa d’Economia i Hisenda el dia 14.11.06, a les 13,30 hores.
14/11/2006. Contractar el servei proposat per l’Àrea de Medi Ambient, amb 
Lligam Reserca per a assessorament tècnic i metodologia per import de 
6.090,00 euros.
14/11/2006. Convocar Junta de Govern Local ordinària per al dia 17 de no-
vembre de 2006.
14/11/2006. Concedir llicència municipal d’ocupació per als habitatges situ-
ats a l’av. de la Llibertat núm. 99.
14/11/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 71.319,22 eu-
ros.
14/11/2006. Concedir llicència municipal per a la tinença i gaudi d’animal 
potencialment perillós.
14/11/2006. Concedir llicència municipal d’ocupació per als habitatges situ-
ats al c. del Tossal de les Figueres núm. 2.
14/11/2006. Ordenar treballs en l’edifici biblioteca i notaria, situat al c. de 
Sant Joan núm. 6. 
14/11/2006. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 774/98 AC per al des-
envolupament de l’activitat de bar cafeteria a l’av. del Papa Luna.
14/11/2006. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de pàrquing al 

local situat al c. de Jacinto Benavente, núm. 17.
14/11/2006. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/56 AI per al 
desenvolupament de l’activitat de perruqueria i barberia al c. del Rei en 
Jaume, núm. 20.
14/11/2006. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/59 AI, per al 
desenvolupament de l’activitat de promoció d’edificacions a la plaça de 
Sant Bertomeu, núm. 10.
14/11/2006. Concedir a l’Ajuntament de Benicarló llicència municipal 
d’obertura d’oficina “Centre Amics”, emplaçada al c. de Sant Francesc, 94.
14/11/2006. Concedir a la mercantil Emalte SL llicència municipal d’obertu-
ra de local emplaçat al c. d’Isaac Albéniz, núm. 8.
15/11/2006. Aprovar el projecte d’urbanització del tram c. d’Ulldecona, núm. 
51.
15/11/2006. Concedir la instal·lació d’una terrassa al c. de Sant Antoni, núm. 
4, del 9 al 30 de novembre i durant tot el mes de desembre. 
15/11/2006. Convocar sessió plenària extraordinària per al dia 18.11.2006.
15/11/2006. Requerir que es procedisca a desmuntar el tendal instal·lat en 
els baixos de l’edifici núm. 9 del c. d’Hernán Cortés, per mancar de la cor-
responent llicència de funcionament de l’activitat.
16/11/2006. Aprovar el plec de càrrec núm. 37/2006, corresponent a les 
liquidacions practicades en concepte de multes coercitives núm. 20 i 21 
(tipus 147), pels seus respectius imports i un total de 1.202,00 €.
17/11/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 258.225,24 €. 
17/11/2006. Designar els membres del Certamen de Poesia “Ciutat de 
Benicarló”.
17/11/2006. Concedir llicència d’entrada de vehicles a través de les voreres 
a l’av. de les Corts Valencianes, núm. 6, al c. del Port, núm. 4, baixos i al c. 
d’Alcalà de Xivert, núm. 80. 
17/11/2006. Convocar la sessió extraordinària de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme per al dia 22 de novembre de 2006, a les 20:00 hores.
17/11/2006. Autoritzar a la Junta Local Fallera la realització de bombardeig 
aeri.
17/11/2006. Atorgar llicència urbanística per a l’arranjament de desperfec-
tes al c. Major núm. 24.
17/11/2006. Atorgar a Rual Intermediación Inmobiliaria, SL llicència urbanís-
tica per a enderrocament d’una edificació existent al c. de la Mare de Déu 
de Fàtima núm. 20.
17/11/2006. Donar de baixa els rebuts números 12158 i 12157 de la taxa d’es-
combraries per import principal de 35,00 euros cada un al c. d’Alcalà de 
Xivert números 47 i 49.
17/11/2006. Atorgar llicència urbanística a la partida de Sanadorlí parcel·les 
504, 532 i 558.
17/11/2006. Tornar 246,99 euros corresponents al pagament duplicat de la 
liquidació número 4 /06 de Cànon Aprofitament Urbanístic.
17/11/2006. Ordenar a Alquileres Afrer, SL que en el termini de 5 dies proce-
disca al restabliment de les línies d’enllumenat públic i el subministrament 
elèctric dels fanals al c. del Ministre Bayarri número 8.
17/11/2006. Atorgar llicència urbanística a l’av. del Papa Luna núm. 304.
17/11/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Prades núm. 8.
17/11/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de l’Alqueria del Poaig núm. 
4.
17/11/2006. Suspendre des del dia d’avui la concessió de llicències de sepul-
tura en els nínxols esmentats anteriorment pels motius exposats.
17/11/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Mendez Núñez núm. 93, 
3r 1a.
17/11/2006. Atorgar a Germans Lluch Giner, C.B. llicència urbanística al c. 
d’Alcalà de Xivert núm. 74-76.
17/11/2006.Atorgar a la mercantil Abuc i Promocions SL llicència urbanísti-
ca al c. d’Ulldecona núm. 51
17/11/2006.Atorgar llicència urbanística al c. de Sant Joan núm. 27
17/11/2006. Tenir per incomplida l’ordre notificada de suspensió de les obres 
que es realitzen a la partida dels Clotals, pol. 13, parcel·la 84 i imposar una 
multa de 601 euros.
20/11/2006. Atorgar a Zyssa Benicarló, SL llicència urbanística a c. del Bo-
tánico Cabanilles.
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20/11/2006. Sol·licitar ajuda a la Fundació Caixa Catalunya per a la restau-
ració i recuperació de les pintures murals de les capelles A i B del Convent 
de Sant Francesc.
20/11/2006. Declarar la situació administrativa d’excedència per incompa-
tibilitat.
20/11/2006. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 1.673,03 euros 
corresponents a la subvenció concedida per la Conselleria de Territori i 
Habitatge, Direcció General de Gestió del Medi Natural, destinada al con-
dicionament del paratge natural Basseta del Bovalar.
20/11/2006. Convocar sessió extraordinària i urgent de Ple per al dia 21 de 
novembre de 2006.
20/11/2006. Atorgar a Hermanos Lluch Giner, llicència urbanística al c. 
d’Alcalà de Xivert núm. 74-76.
20/11/2006. Declarar la situació administrativa d’excedència per incompa-
tibilitat.
20/11/2006. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 3.870,35 euros 
corresponents a la subvenció concedida pel Conselleria de Territori i Habi-
tatge, Direcció General de Gestió del Medi Natural, destinada al condicio-
nament del paratge històric el Puig de la Nau. 
20/11/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de la Mare de Déu de Cova-
donga núm. 5.
20/11/2006. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 23.650,18 euros 
corresponents a la subvenció concedida per la Conselleria de Territori i 
Habitatge, Direcció General de Gestió del Medi Natural, destinada al con-
dicionament del paratge zona estació.
20/11/2006. Declarar la innecessarietat de la llicència de parcel·lació per a 
la següent segregació: terrenys destinats a vial públic al c. de la Mare de 
Déu de Fàtima núm. 2.
20/11/2006. Incoar l’expedient de generació i transferència de crèdits en el 
vigent Pressupost municipal, amb motiu del condicionament dels paratges: 
zona estació, Basseta del Bovalar i Puig de la Nau. 
20/11/2006. Aprovar l’expedient de generació i transferència de crèdits en 
el vigent Pressupost municipal, amb motiu del condicionament dels pa-
ratges: zona estació, Basseta del Bovalar i Puig de la Nau, per imports de 
74.045,84 i 27.482,71 euros, respectivament. 
20/11/2006. Aprovar el plec de càrrec núm. 38/2006, corresponent a les 
liquidacions practicades per l’impost sobre l’increment de valor dels ter-
renys de naturalesa urbana, compreses entre els núm. 1286 i 1616, pels seus 
respectius imports i un total de 34.418,94 euros.
20/11/2006. Contractar l’execució de les obres de condicionament del pa-
ratge històric el Puig de la Nau, per a l’estabilització de talussos i plantació 
de vegetació.
20/11/2006. Contractar l’execució de l’obra denominada condicionament 
d’un jardí en el nucli urbà de Benicarló.
20/11/2006. Contractar l’execució de condicionament del paratge de la Bas-
seta del Bovalar, amb la distribució i tractaments silvícoles. 
20/11/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen 
a la partida del Bovalar, pol. 14, parcel·la 107.
21/11/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 90.669,94 euros. 
21/11/2006. Concedira a la mercantil Laboratorios Cosazar SA llicència mu-
nicipal d’obertura d’òptica al c. de Pius XII, 23-bxs.-B.
21/11/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen 
al c. de la Sénia, 22.
21/11/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a 
la partida del Collet, pol. 21, parcel·la 37.
21/11/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a 
la partida de Bovalar, pol. 15, parcel·la 58.
22/11/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 898,81 euros. 
22/11/2006. Contractar amb IVAL Informática, SL el subministrament de 
la llicència d’utilització de l’aplicació informàtica IVAL e-vent “Registre 
d’entrada i sortida”, amb destinació a les dependències de l’Ajuntament de 
Benicarló, per un import total de 6.380,00 euros, IVA inclòs.
22/11/2006. Convocar sessió ordinària núm. 2/2006, de la Comissió Especi-
al de Comptes per al dia 30 de novembre de 2006, a les 13:30 hores.
22/11/2006. Donar de baixa diversos rebuts.

22/11/2006. Concedir llicència municipal d’obertura d’activitat d’agència 
d’assegurances, al pg. Marítim, 20-bxs.
22/11/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen 
a la partida de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 19.
22/11/2006. Aprovar el projecte d’urbanització del tram c. de la Mare de 
Déu de Fàtima núm. 2 (cantonada c. de Pérez Pina).
23/11/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 138.025,04 euros. 
23/11/2006. Fixar horaris especials del Mercat Central durant la temporada 
de Nadal i Reis 2006:
23/11/2006. Aprovar la certificació núm. 1 de les obres de Reurbanització 
del carrer del Crist de la Mar, 2a fase (carrer de Joan XXIII i carrer de Sant 
Elm)”, per import de 34.353,21 euros, IVA inclòs.
23/11/2006. Contractar amb Scorpion Sistemas, SA, el subministrament 
d’un equip d’altes prestacions gràfiques per a treball en aplicacions tècni-
ques d’urbanisme per un import total de 2.393,25 euros, IVA inclòs.
23/11/2006. Comptabilitzar drets reconeguts, per import de 4.210,50 euros, 
ajuda concedida per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per 
a la promoció de l’ús del valencià, exercici 2006. 
23/11/2006. Comptabilitzar els drets reconeguts corresponents a les sub-
vencions concedides per l’Agència Valenciana del Turisme, any 2006, en la 
partida 455000 “A.G. Comunitat Autònoma”.
23/11/2006. Comptabilitzar drets reconeguts per import total de 25.700,00 
euros, corresponents a la subvenció concedida per la Direcció General d’In-
dústria i Comerç de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència de la 
Generalitat Valenciana, destinada a realització d’ajudes a la modernització 
del comerç.
23/11/2006. Comptabilitzar drets reconeguts per import total de 10.602,00 
euros, corresponent a actuacions de promoció i animació de les àrees co-
mercials, subvenció concedida per la Direcció General d’Indústria i Comerç 
de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, per a l’exercici 2006.
23/11/2006. Contractar amb l’empresa IVAL per un import de 11.484,00 eu-
ros subministrament de llicència d’ús de l’aplicació de recaptació.
23/11/2006. Contratar amb l’empresa IVAL, per import de 6.670,00 euros el 
subministrament d’una llicència d’ús de l’aplicació del registre de factures.
23/11/2006. Anul·lar la liquidació núm. 66, per import total de 1.294,06 € 
(1.115,57 + IVA 178,49 €), efectuada a Abuc i Promocions, SL, per no ser el 
propietari actual de la finca de referència. 
23/11/2006. Aprovar el plec de càrrec núm. 41/2006, corresponent a les li-
quidacions practicades per les quotes núm. 4, en concepte d’urbanització 
del programa UE carrer de Santa Magdalena, compreses entre els núm. 94 
i 106, per un total de 25.746,65 €. 
23/11/2006. Concedir llicència municipal d’ocupació per a les habitatges 
situats a l’av. de Iecla número 37.
23/11/2006. Concedir baixa d’activitat al c. del Port, 25 baixos.
23/11/2006. Aprovar la celebració de la Festa de la Carxofa 2007, per als 
dies 25 al 28 de gener.
23/11/2006. Concedir llicència municipal de segregació a la partida Puig.
24/11/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 323.708,77 €.
24/11/2006. Aprovar canvi de titularitat del nínxol núm. 158.
24/11/2006. Comptabilitzar drets reconeguts per import de 3.813,95 €, sub-
venció concedida per la. Diputació Provincial, Secció Cultura-Esports, per 
a: activitats culturals any 2006.
24/11/2006. Atorgar a Residencial Ratllamar, SL CIF B-12626420 domiciliat 
al passeig de Ferreres Bretó núm. 46 baixos llicència urbanística al c. de 
Sant Josep núm. 1 cantonada c. de Vinaròs.
24/11/2006. Comptabilitzar drets reconeguts per import de 1.520,82 €, sub-
venció concedida per la Diputació Provincial per a Programes de Joventut, 
any 2006.
24/11/2006. Atorgar a la mercantil Dar Promociones Immobiliarias SL lli-
cència urbanística per a la construcció d’un edifici al c. de la Mare de Déu 
de Fàtima núm. 2
24/11/2006. Comptabilitzar drets reconeguts per import de 3.000,00 €, 
ajuda concedida per la Diputació Provincial per al desenvolupament dels 
Programes de Serveis Socials Generals, any 2005.
24/11/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Sant Joan núm. 19, 4t.
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24/11/2006. Comptabilitzar drets reconeguts per import de 3.000,00 eu-
ros, ajuda concedida per la Diputació Provincial per al desenvolupament 
dels Programes de Serveis Socials Generals, any 2006.
24/11/2006. Atorgar a la mercantil C.P.S. Edificio Constitució SL llicència 
urbanística per a la construcció d’edifici de 12 habitatges i local comercial 
en passatge dels Agermanaments núm. 3.
24/11/2006. Comptabilitzar drets reconeguts per import de 51.303,18 €, cor-
responents a la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social 
de la Generalitat Valenciana, per a les obres i instal·lacions necessàries per 
a condicionament del local situat al c. de Sant Francesc, núm. 94.
24/11/2006. Admetre a tràmit l’expedient per a la concessió de llicència 
d’activitat de magatzem i garatge al Pol. Ind. “El Collet” parcel·la 417.
27/11/2006. Contractar el subministrament d’instruments a l’entitat ADA-
GIO, SA
27/11/2006. Acceptar la sol·licitud de regularització en la titularitat de la 
parada núm. 21 del mercat de venda no sedentària a la zona de l’av. de 
València i c. del Dr. Fleming. Adjudicar la titularitat de la parada núm. 21 del 
mercat de venda no sedentària.
27/11/2006. Desestimar la reclamació prèvia interposada amb data 26 de 
juny de 2005, per impagament de salaris i vacances contra l’Ajuntament 
de Benicarló.
27/11/2006. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 
2.670,62 euros, corresponents a l’ajuda concedida per la Direcció Gene-
ral d’Ensenyament de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la 
Generalitat Valenciana, per a l’exercici 2006, destinada a la Formació de 
Persones Adultes.
27/11/2006. Remetre l’expedient relatiu a la reclamació interposada per 
Oremar, SA i Proeor, SA i designació de lletrat i procurador en aquest pro-
cediment contenciós administratiu P.O. núm. 244/2006.
27/11/2006. Distribuir el complement de productivitat dels empleats muni-
cipals en les quantitats que s’indiquen en la relació que figura en l’annex I 
d’aquesta resolució, per al mes de novembre del corrent any. 
27/11/2006. Comptabilitzar el reconeixement de drets per imports de 
11.177,80 euros, corresponent a la subvenció concedida per la Diputació 
Provincial de Castelló, amb destinació a coordinació i cofinançament del 
Projecte Equal “Compass”, exercici 2005, despeses corrents, i per import de 
4.731,86 €, amb destinació a finançar el manteniment de l’Oficina d’Inicia-
tives Comunitàries del Projecte Equal “Compass”, exercici 2005, Despeses 
corrents.
27/11/2006. Designar lletrats per a comparéixer davant del Jutjat d’Instruc-
ció núm. 2 de Vinaròs en el Procediment Judici de Faltes núm. 181/2006.
27/11/2006. Denegar la llicència municipal per a construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat a la partida del Puig, polígon 3, parcel·la 68, pels motius 
indicats.
27/11/2006. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 
15.000,00 €, ajuda concedida per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, exp. 2006-QAD-VSC-20, per a la Qualitat Agroalimentària, exer-
cici 2006.
27/11/2006. Designar lletrats per a comparéixer davant del Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció núm. 1 de Vinaròs en el Procediment Judici de Faltes 
núm. 659//2006.
27/11/2006. Atorgar llicència urbanística al c. de Francisco Pizarro núm. 33.
27/11/2006. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 557,52 
€, corresponent a la subvenció concedida per la Diputació Provincial de 
Castelló, per al servei de recollida d’animals solts i abandonats, exercici 
2006.
27/11/2006. Designar lletrats per a comparéixer davant del Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció núm. 3 de Vinaròs en el Procediment Judici de Faltes 
núm. 324//2006.
27/11/2006. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 694,04 
€, corresponent a la subvenció concedida per la Diputació Provincial de 
Castelló, per a la prestació del Servei de desratització, desinfecció i desin-
sectació, durant l’any 2006.
27/11/2006. Designar lletrats per a comparéixer davant del Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció núm. 3 de Vinaròs en el Procediment Judici de Faltes 

núm. 334//2006.
27/11/2006. Primer.-Aprovar el plec de càrrec núm. 42/2006.
27/11/2006. Designar lletrats per a comparéixer davant del Jutjat d’Instruc-
ció núm. 2 de Vinaròs en el Procediment Judici de Faltes núm. 92//2006.
27/11/2006. Convocar Ple ordinari núm. 19/2006, per al dia 30 de novembre 
de 2006.
28/11/2006. Atorgar a Stil Vivenda SA Rius & Sisquella SL llicència urbanísti-
ca per a la construcció d’un edifici al c. d’Alcalà de Xivert núm. 38.
28/11/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 412.132,87 €.
28/11/2006. Adjudicar el contracte per al subministrament de la uniformitat 
d’hivern de la Policia local de Benicarló a la mercantil Armeria Raul, SL, per 
import de 15.015,52 IVA inclòs.
28/11/2006. Convocar Junta de Govern Local ordinària per al dia 1 de de-
sembre de 2006.
28/11/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 2.916,33 euros.
28/11/2006. Aprovar la certificació núm. 1 de les obres de Millora del cla-
vegueram de l’av. del Marqués de Benicarló, per import de 11.010,28 €, IVA 
inclòs.
28/11/2006. Remetre al Jutjat Social núm. 1 de Castelló l’expedient relatiu a 
la reclamació del procediment núm. 882/2006 i encomanar lletrat i procu-
rador en aquest procediment judicial laboral.
28/11/2006. Remetre al Jutjat Social núm. 1 de Castelló l’expedient relatiu a 
la reclamació del Procediment núm. 644/2006 i encomanar lletrat i procu-
rador en aquest procediment judicial laboral.
28/11/2006. Remetre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló 
l’expedient i la designació de lletrat i procurador en el recurs contenciós 
administratiu ordinari núm. 511/2006 .
28/11/2006. Remetent al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló 
l’expedient i la designació de lletrat i procurador en el recurs contenciós 
administratiu abreujat núm. 519/2006.
28/11/2006. Denegar a Autopistas Aumar, SAC.E. la llicència municipal per 
a la connexió a la xarxa pública d’aigua potable i a la xarxa pública de cla-
vegueram del Polígon Industrial “El Collet”.
29/11/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 464.669,35 €.
29/11/2006. Procedir a lliurar a aquest Ajuntament la quantitat de 71,01 eu-
ros per incompliment de jornada.
29/11/2006. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 
12.000,00 euros, corresponent a la subvenció concedida per la Conselleria 
de Territori i Habitatge, Direcció General de Qualitat Ambiental, destina-
da a ajuntaments, per a la promoció de la sostenibilitat en l’àmbit local 
mitjançant la realització de treballs dirigits a la implantació de l’Agenda 21 
local, exercici 2006.
29/11/2006. Remetre l’expedient relatiu a la reclamació interposada del 
procediment abreujat núm. 206/2006.
29/11/2006. Atorgar llicència urbanística al c. del Doctor Ferran núm. 5.
29/11/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 78.548,43 €.
29/11/2006. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 
2.258,66 €, subvenció concedida per la Direcció General del Llibre i Bibli-
oteques de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, per a l’increment 
bibliogràfic destinat a biblioteques i agències de lectura públiques de la 
Comunitat Valenciana, exercici 2006.
29/11/2006. Concedir baixa d’activitat.
29/11/2006. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de ferreteria 
al c. de Joan XXIII, 1-bxs.
29/11/2006. Concedir llicència de bar-cafeteria al c. de Francisco Pizarro, 
33.
30/11/2006. Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Econo-
mia i Hisenda, per al dia 4 de desembre de 2006, a les 21:00 hores. 
30/11/2006. Concedir llicència d’instal·lació de bar-cafeteria a la plaça de 
la Constitució, 3
30/11/2006. Concedir llicència d’instal·lació de bar-cafeteria al c. de Joan 
XXIII, 6 baixos.
30/11/2006. Concedir llicència municipal de segregació al Passeig Marítim.
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La carta als Reis mags, 
en valencià

L’Oficina Municipal de 
Normalització Lingüística 
(OMNL) vol ajudar als xi-

quets de Benicarló a escriure la 
carta als reis en valencià.
Per això, l’OMNL ha repartit a 
tots els centres d’educació pri-
mària de la ciutat cartes i un vo-
cabulari dels joguets perquè els 
alumnes puguen fer arribar els 
seus desitjos en la nostra llen-
gua.
A més, aquells xiquets i xiquetes 
que no hagen pogut recollir la 

seua carta a escola, en trobaran 
a les oficines de l’Ajuntament i a 
Benicarlàndia (annex del Polies-
portiu) del 26 de desembre al 5 
de gener.

Aquesta iniciativa s’emmarca 
dins de la campanya La carta als 
Reis Mags, en valencià, una cam-
panya de promoció del valencià 
destinada a fomentar la il·lusió 
d’aquestes dates nadalenques 
al mateix temps que afavorir l’ús 
del valencià.

Benicarló ja té camp de 
futbol de gespa artificial

El camp municipal de futbol 
de Benicarló ja té instal-
lada la gespa artificial. Des-

prés de quasi dos mesos d’obres, 
la gespa està pràcticament en 
condicions de ser utilitzada. Els 
treballs han consistit a 
instal·lar gespa artifici-
al d’última generació i 
un sistema de drenatge 
i avacuació d’aigua. A 
més, també s’han col-
locat les porteries re-
glamentàries de futbol, 
porteries mòbils per a 
futbol-7 i dos banque-
tes, que s’han construït 
en estructura d’alumini i 
coberta en policarbonat 
i seients individuals.
Aquesta ha estat una de 
les inversions més for-
tes de l’Ajuntament en 
l’àrea d’esports. Concre-
tament, el pressupost ha 
estat de 503.173,71 euros. 
L’adjudicació, que es va 

fer mitjançant arrendament fi-
nancer amb opció de compra 
posterior per a l’Ajuntament, 
s’ha fet amb Finanzia Banco de 
Crédito, SA. Altres inversions 
que s’han fet recentment en 

equipaments esportius són la la 

instal·lació d’un paviment espor-

tiu a l’annex cobert del Pavelló 

municipal, i el tancat del recinte 

del Pavelló Poliesportiu.
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Els comerços es preparen 
per al Nadal i les rebaixes

Amb motiu de les festes de 
Nadal i Reis, els comerços 
de Benicarló amplien els 

seus horaris i obrin els diumen-
ges 24 i 31 de desembre, perquè 
els usuaris puguen fer les com-
pres amb major comoditat.
A més, el Mercat Central també 
ofereix uns horaris especials en 
alguns dies, que seran els se-
güents:
Dissabte 23/12/06:  
De 8 a 13’30 h 
i de 17’30 a 20’00 h

Diumenge 24/12/06: 
Obert de 9 a 13h
Dimarts 26/12/06: 
de 17’30 a 20’00h (matí tancat)
Dissabte 30/12/06: 
De 8 a 13’30 h 
i de 17’30 a 20’00h
Divendres 5/01/07: 
obert de 8 a 13’30h 
(tarde: tancat)
I, en acabar la temporada de 
Nadal, comencen les rebaixes 
d’hivern. Per a aquesta tempo-

rada, començaran oficialment el 
diumenge 7 de gener, festiu hà-
bil per a la pràctica comercial.
A més, per al començament de 
2007, la Regidoria de Comerç i 
les associacions de comerciants 
preparen noves edicions de la 
campanya de sorteig de menús 
de les Jornades Gastronòmiques 
de la Carxofa i de la Desfilada de 
Moda.
Per a més informació, els comer-
ços interessats poden adreçar-se 
a l’oficina AFIC de l’Ajuntament. 

La Fira de sant Antoni 
arriba a la vintena edició

Els dies 13 i 14 de gener 
de 2007 se celebrarà a 
Benicarló la XX Fira Agrí-

cola, organitzada per la Confra-
ria de Sant Antoni Abat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Benicarló.
En aquesta Fira, diverses em-
preses i institucions exposen i 
venen els seus productes dins 
d’una àmplia gamma de sec-
tors, entre els quals destaquen 
la maquinària agrícola, els vehi-
cles d’ús particular, productes de 
gastronomia típica, artesania, o 
animals vius.
El programa començarà el 13 de 
gener a les 12.00 hores, amb la 
inauguració de la Fira a l’avin-
guda de Catalunya, a les pistes 
annexes del Pavelló Poliesportiu 
i als carrers adjacents. L’entrada 
serà lliure. Aquell mateix dia , a 
les 15.00 hores hi haurà la II Con-
centració de Tuning Sant Antoni 
Abat, organitzada per Expresion 
Tuning Club. I a les 18.00 hores, 

exhibició de gossos a càrrec del 
Centre Caní Baix Maestrat. Per 
últim, a les 21.30 hores, sopar de 
germanor al restaurant El Corti-
jo de Benicarló.

Al dia següent, 14 de gener, la 
Fira obrirà les portes a les 10.00 
hores. Des de les 10.00 mateix 
es podrà visitar la II Concentra-
ció de Tuning i cap al migdia hi 
haurà exhibició de carruatges 
d’època d’Hermanos Lluch. Per 

a les 16.00 hores, s’ha organit-
zat una exhibició de doma lliure, 
amb les escoles hípiques Centre 
Hípic Benicarló i Cuadras San 
Gregorio. A les 18.00 hores tin-
drà lloc l’entrega de trofeus de la 
II Concentració de Tuning, a les 
18.30 una nova exhibició de gos-
sos a càrrec dle Centre Caní Baix 
Maestrat i, finalment, a les 21.00 
hores es farà la cloenda ofici-
al de la XX Fira de Sant Antoni 
Abat de Benicarló.
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Comença el programa 
de termalisme l’ImsERso 
per a l’any 2007

El Ministeri de Treball i Assumptes 
Socials ja ha posat en marxa el Pro-
grama de termalisme social per a 

l’any 2007. Els pensionistes del sistema 
de la Seguretat Social, pels conceptes de 
jubilació i invalidesa, i pel concepte de 
viduïtat o d’altres pensions, sempre que 
hagen complit els 60 anys, ja poden sol-
licitar plaça bé a través de la carta que en-
via el mateix Ministeri o bé adreçant-se al 
Centre Social Municipal La Farola (c. del 
Port, 37. Tel. 964 47 39 68) en horari de 
9.00 a 14.00 hores. També poden trucar al 
telèfon d’atenció a l’usuari de l’IMSERSO 
901 10 98 99 o inscriure’s a través de la 
pàgina web www.seg-social.es/imserso.
Una vegada fetes les sol·licituds, es poden enviar 
a “Programa de Termalismo Social del IMSERSO” 
a l’apartat de correus 14005 de Madrid (28080) o a 
l’oficina PROP de Vinaròs.
Els serveis que ofereix el Programa de termalisme 

per a l’any que ve consten d’allotjament i manuten-
ció en règim de pensió completa durant 12 dies i 11 
nits en habitacions dobles, d’ús compartit. També 
s’ofereixen tractaments termals bàsics, activitats 
d’animació i una pòlissa col·lectiva d’assegurança 
turística. 

Convocades les ajudes 
per a l’adquisició de 
llibres de text

El Centre Social Municipal “La Farola” informa 
que s’ha publicat l’Ordre 10 de novembre de 
2006, de la Conselleria de Cultura, Educació 

i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’ad-
quisició de llibres de text per a l’alumnat que cursa 
d’educació primària i l’educació secundària obliga-
tòria en centres finançats amb fons públics, per al 
curs 2007-2008.
Els qui estiguen interessats en aquestes ajudes po-
den adreçar-se al centre escolar on estiguen matri-
culats. El termini de presentació de sol·licituds s’aca-
ba el 19 de gener 2007.
Per tal de poder accedir a aquestes ajudes, els alum-
nes han de cursar estudis d’educació primària o se-
cundària obligatòria en centres finançats amb fons 

públics durant el curs 2007-2008. A més, la renda 
familiar anual de 2005 no ha de superar els següents 
mòduls econòmics:
Famílies d’un membre: ...............................................8.015€
Famílies de dos membres: .................................... 13.000€
Famílies de tres membres: .....................................17.200€
Famílies de quatre membres: ...............................20.435€
Famílies de cinc membres: .....................................23.150€
Famílies de sis membres: ........................................25.335€
Famílies de set membres: ....................................28.000€
Famílies de vuit membres: .....................................30.350€
Per a qualsevol dubte o per ampliar la informació, 
podeu adreçar-vos al centre escolar on l’alumne es-
tiga cursant els estudis.



tELÈFoN 
CoNtEstAdoR
FAx

964
470
343

Ajuda’ns a 
mantindre 
la ciutat en 
condicions

sERvEIs pÚBLICs muNICIpALs

• Avaries 
elèctriques

• manteniment 
de col·legis

• vigilància de la 
neteja

• Reparacions de 
la via pública

• manteniment 
cementeri

• mobiliari urbà

• Recollida de 
mobles

• manteniment 
d’instal·lacions 
esportives

• manteniment 
d’instal·lacions 
culturals

• senyalització 
vertical 

• pintura vial
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Agenda Cultural
dEsEmBRE ‘06
dIvENdREs 22
19:00 h Concert de Nadal a càrrec dels alumnes de llenguatge 

musical de l’Escola de Música i Banda Juvenil. Auditori. 
Organitza: Associació Musical Ciutat de Benicarló.

dIssABtE 23
20:00 h Concert de Nadal a càrrec de la Coral Polifònica Benicar-

landa i les seccions infantil Petiquillo i juvenil Kylix. 
Capella del Crist de la Mar. Organitza: Coral Polifònica 
Benicarlanda.

dIumENGE 24
12:00 h XI Edició de la Copa Nadal. Port. Organitza: Club Natació 

Benicarló.
17:00 h Gran xocolatada infantil. Pl. de Sant Bartomeu. Organit-

za: Comissió de Festes.
18:00 h Arribada del Pare Noel a la nostra ciutat. Centre Cultu-

ral Convent de Sant Francesc. Cercavila pels carrers de 
Mossén Lajunta, pg. de Febrer i Soriano, c. de Sant Joan, 
c. del Crist de la Mar, c. de Pius XII, pl. de la Constitució 
(antic c. de San Andrés) i pg. de Ferreres Bretó. Des de 
l’Ajuntament cantada de nadales a càrrec de la Coral Peti-
quillo, secció infantil de la Coral Polifònica Benicarlanda.

dImARts 26
del 26 al 5 de gener, Benicarlàndia 2006: El nostre poble, art i 

tradició (d’11:00 fins a 13:30 h i de 16:00 a 18:30 h a l’Annex 
del Pavelló Poliesportiu) i VI Setmana de Teatre Familiar 
(19:00 h a l’Auditori. Entrada gratuïta). Organitza: Regi-
doria de Cult ura. Els dies 31 de desembre i 1 de gener, 
Benicarlàndia estarà tancada.

17:30 h Inauguració de Benicarlàndia 2006 amb el concert 
de les corals Kylix i petiquillo. Annex del Pavelló Polies-
portiu. Tot seguit inauguració de l’exposició dels dibuixos 
presentats al XXVIII Concurs de Targes Nadalenques i 
lliurament de premis. Lliurament de premis del II Con-
curs d’engalanament de façanes Nadal 2006-2007.

19:00 h vI setmana de teatre Familiar. Concert en família: La 
vuelta al mundo en 80 melodías, a càrrec dels solistes 
de l’Orquestra de València i l’actriu narradora maribel 
Cassany. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.

dImECREs 27
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
19:00 h vI setmana de teatre Familiar. Representació de l’obra 

El corazón de las maravillas, a càrrec de Les Bouffons. En 
castellà. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.

dIjous 28
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
19:00 h vI setmana de teatre Familiar. Representació de 

l’obra El secret del xocolate, a càrrec del grup Gormic. En 
valencià. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.

dIvENdREs 29
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
19:00 h vI setmana de teatre Familiar. Representació de 

l’obra L’Odissea, a càrrec del grup L’home dibuixat. En 
valencià. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.

19:00 h Visita de la Reina, Dulcinea i Dames de la Cort d’Honor de 
les Festes i autoritats als pessebres de la ciutat, acompa-
nyats per la Colla de Dolçainers de Benicarló. Es convida a 
tothom a participar de la visita amb degustació de vi dolcet 
i pastissets. Ajuntament. Organitza: Comissió de Festes.

dIssABtE 30
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
18:00 h Des de Benicarlàndia, cercavila dels patges de SS.MM. 

els Reis Mags d’Orient, acompanyats per la Colla de Ge-
gants i Cabuts i la Colla de Dolçainers. Recorregut: c. de 
Andalusia, c. del Rei Alfons XIII, av. de Catalunya, c. de 
Dr. Ferran, c. del Crist de la Mar, av. de Joan Carles I, c. 
de Sant Joan, c. Major i pl. de Sant Bartomeu. Organitza: 
Comissió de Festes.

dIumENGE 31
19:30 h XXIX Sant Silvestre-Benicarló 2006. Sortida des de la pl. 

de Sant Bartomeu, pg. de Ferreres Bretó, pl. de la Consti-
tució, c. de César Cataldo, av. del Marqués de Benicarló, 
c. del Crist de la Mar, c. del Rei En Jaume, c. Major i pl. 
de Sant Bartomeu. Organitza: Club d’Atletisme Baix 
Maestrat.

00:00 h Felicitació de l’Any Nou amb les dotze campanades. Pl. 
de Sant Bartomeu.

GENER ‘07
dImARts 2
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
19:00 h vI setmana de teatre Familiar. Representació de 

l’obra I tu... què vols ser de major?, a càrrec del grup màgic 
6. En valencià. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.

dImECREs 3
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
18:00 h Pessebre vivent a càrrec de la classe de manteniment de 

la tercera edat, fins a les 21 h. Plaça de Sant Bartomeu.
19:00 h vI setmana de teatre Familiar. Representació de 

l’obra El vol d’Ícar, a càrrec del grup Germinal. En valen-
cià. Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.

dIjous 4
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
17:30 h Visita del pessebre vivent al Centre Geriàtric. Organitza: 

Classe de manteniment de la tercera edat.
19:00 h vI setmana de teatre Familiar. Representació de l’obra 

Tris, tras, trus, a càrrec del grup Combinats. En valencià. 
Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.

dIvENdREs 5
11:00 i 16:00 h Benicarlàndia 2006.
18:00 h Pessebre vivent a càrrec de la classe de manteniment 

de la tercera edat, fins a les 21.00 h. Plaça de Sant 
Bartomeu.

19:00 h Arribada de SS.MM. els Reis d’Orient. Recepció i ben-
vinguda per part de l’Alcalde i la resta d’autoritats. Pl. de 
Sant Bartomeu.

19:15 h Cavalcada de SS.MM. els Reis Mags d’Orient pel pg. 
de Ferreres Bretó, pl. de la Constitució (antic c. de San 
Andrés), c. de Pius XII, c. del Crist de la Mar, av. de Joan 
Carles I i pg. de Ferreres Bretó, acompanyats per la Co-
lla de Dolçainers, la Colla de Gegants i Cabuts. la Banda 
de Bombos i Tambors de l’Associació d’Exalumnes de la 
Salle, la Colla de Xancuts Ródenas i la Banda de Música 
Ciutat de Benicarló. Tradicional discurs des del balcó de 
l’Ajuntament. Organitza: Comissió de Festes.

dIumENGE 7
08:00 h V Volta a peu pels aljubs (20 km). Inscripció gratuïta al 

Casal Municipal els dies 22 i 29/12-06 i 04/01/07, de 20 a 
22 h. Sortida des de la pl. del Convent. Organitza: Comis-
sió de Festes.

dIvENdREs 12
19:00 h Inauguració de l’exposició de graffitis “Ready Steady 

go” d’Antonio Bayarri Barrera (fins el dia 21). Centre 
Cultural Convent de Sant Francesc. Organitza: Regidoria 
de Cultura i Mucbe.

dIssABtE 13
12:00 h Inauguració de la xx Fira de sant Antoni. Av. de 

Catalunya, c. de Manuel Alvar, d’Andalusia i annex del Pa-
velló poliesportiu. Organitza: Confraria de Sant Antoni.

dIumENGE 14
10:00 h xx Fira de sant Antoni. Clausura a les 21:00 h. 

dImARts 16
18:00 h Campanes al vol, foguera, loes, coques i cavalcada de 

Sant Antoni. Homenatge a Rafael Bel Abad. Pl. de Sant 
Bertomeu, Ajuntament i carrers de la ciutat. Organitza: 
Confraria de Sant Antoni.

dImECREs 17, FEstA dE sANt ANtoNI
10:30 h missa de sant Antoni. Església de Sant Bartomeu. En 

acabar la missa, benedicció dels animals i solta de coloms 
a càrrec del Club Colombòfil i Missatger de Benicarló.

12:00 h Lliurament de premis del concurs escolar de dibuix i 
loes. sorteig del cavallet, de la cistella i del porquet de 
Sant Antoni. Pl de Sant Bertomeu.

16:00 h Espectacular “joia”. Terrenys adjacents a l’av. de Méndez 
Núñez. Organitza: Confraria de Sant Antoni.

18:30 h Cavalcada i loes de sant Antoni. Ajuntament i carrers 
de la ciutat. Organitza: Confraria de Sant Antoni.

dIumENGE 21
12:00 h Benicarló a pedals. Ruta II (casc antic) en bicicleta pels 

edificis més emblemàtics de la ciutat. Sortida des de la pl. 
de la Constitució. Organitza: Regidoria de Cultura. 

dImECREs 24
20:00 h Benicarló Educa. xarrada col·loqui sobre el món de 

l’educació. Centre Cultural Convent de Sant Francesc. 
Organitza: Regidoria de Cultura

dEL dIjous 25 AL dIumENGE 28, xIv FEstA dE LA 
CARxoFA

dIjous 25
19:30 h Inauguració de l’exposició de cartells presentats al con-

curs de la Carxofa 2007 (fins el dia 28). A continuació, 
xarrada gastronòmica amb cançons, a càrrec del cantau-
tor i gastrònom Pere Tàpias. Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc. Organitza: Regidoria d’Agricultura.

dIvENdREs 26

21:30 h Sopar de Gala al Restaurant El Cortijo. Lliurament de 
Premis als guanyadors del concurs de cartells. Presenta-
ció del llibre de la XIII Demostració Gastronòmica 2006. 
Lliurament de la Carxofa d’Or 2007. Organitza: Regidoria 
d’Agricultura.

dIssABtE 27
10:00 y 16:00 h II Curs de tir i arrossegament Festa de la 

Carxofa de Benicarló (puntuable para el Campionat 
de la CV). C. dels Boters. Organitza: As. Amics del cavall 
Guinness2004.

10:00 h v open de vela Carxofa de Benicarló i v Concurs 
gastronòmic terra i mar. Port Esportiu. Organitza: 
Club de vela Benicarló i Consell Regulador de la DOP.

17:00 h II Campionat (infantil i juvenil) d’handbol Carxofa de 
Benicarló. Pavelló Poliesportiu. Organitza: Club Hand-
bol Benicarló.

19:00 h Inauguració de l’exposició “Una, dos, tres pinturas... Una 
carretera sobre lienzo” de sergi Ramírez (fins el dia 25 
de març). Centre Cultural Convent de Sant Francesc. Or-
ganitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

20:00 h Barbacoa popular de carxofes. En acabar, focs artifi-
cials a càrrec de pirotècnia tomás de Benicarló. Pl. de 
la Constitució i baixos de la Cambra Agrària. Organitza: 
Regidoria d’Agricultura. Col·labora: Consell Regulador de 
la DOP.

dIumENGE 28
10:00 h Art al carrer (fins a les 14:00 h). Pl. de Sant Bertomeu. 

Organitza: As. Benicarló Art.
10:00 y 16:00 h II Concurs de tir i arrossegament Festa de la 

Carxofa de Benicarló (puntuable per al Campionat de 
la CV). C. dels Boters. Organitza: As. Amics del Cavall 
Guinness 2004.

10:00 h missa major amb les ofrenes de carxofes, aigua i terra. 
Església de Sant Bartomeu.

12:00 h Inauguració de la xIv demostració gastronòmica de 
la Carxofa de Benicarló. Pl. de la Constitució, av. Joan 
Carles I i c. de Sant Joan. Organitza: Regidoria d’Agricul-
tura.

12:30 h degustació de plats preparats pels millors restauradors 
de la província para la xv demostració gastronòmica 
de la Carxofa de Benicarló.

14:00 h “mascletà” a càrrec de pirotècnia tomás de Benicarló, 
en la pl. de la Constitució.

dILLuNs 29
 xII jornades Gastronòmiques de la Carxofa (fins l’11 

de febrer), en els restaurants de la ciutat (consulteu la 
guia de les Jornades)

FEBRER ‘07
dIssABtE 3
18:30 h Futbol sala (Divisió d’Honor). Benicarló onda urbana 

fs i el FC Barcelona. Pavelló Poliesportiu.

BIBLIotECA muNICIpAL
(Pl. de Sant Joan)
 Horari: 
 De dilluns a divendres, de 09:30 a 13:30 i de 17:00 a 

20:00
 Dissabtes, de 09:00 a 14:00 h.
 Club Adult de Lectura: 
 Un dimarts al mes, a les 11:00 h i a les 18:30 h.
 Club Infantil de Lectura: 
 A partir de gener.

CENtRE CuLtuRAL dEL CoNvENt dE sANt 
FRANCEsC. muCBE 
(c/ de Sant Francesc)
 Horari: 
 De dimarts a dissabte, de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 

20:00
 Diumenge, de 10:30 a 13:30 h

poBLAt IBÈRIC dEL puIG dE LA NAu
 Visites guiades: 
 Dimecres, divendres i dissabtes. 
 (Cal concertar visita al tel. 964 460448).

www.ajuntamentdebenicarlo.org
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