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Benicarló viu l’estiu
Activitats per a tots els gustos aquest mes d’agost
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Telèfons d’interés
Serveis municipals
Ajuntament de Benicarló ........964 470 050

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

Brigada Municipal .......................964 470 �4�

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

Casal Municipal (Bar) ..................964 47� 716

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

Centre Ocupacional IVADIS ...964 474 979

Centre Social “La Farola” ..........964 47� 968

Club de la Tercera Edat ............. 964 471 �04

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

Mercat Municipal ....................... 964 470 �28

Oficina de Turisme ...................... 964 47� 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 ��5

Centre Cultural Convent 

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

FCC-Oficina Atenció 

al Ciutadà ......................................... 964 461 25�

Emergències
Centre de Coordinació 

d’Emergències ...................................................112

Policia Local ....................................964 475 �00

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 �00

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 �41

Repsol butà 

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

SOREA (Servei 

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

SOREA (Avaries) ...........................902 250 �70

Altres serveis administra-

tius
Contribucions Diputació 

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

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

ITV de Vinaròs ...............................964 401 �20

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 9�6

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

Col·legi Marqués 

de Benicarló ....................................964 471 9�7

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 �55

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 47� 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

agost
DIES FARMÀCIA

1 Ana Maria Badenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

2 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

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

4-5 Francisco Santos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

6 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

7 Ana Maria Badenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

8 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

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

10 Amparo Carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

11-12 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

1� Ana Maria Badenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

14 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

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

16 Amparo Carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

17 Mayte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

18-19 Ana Maria Badenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

20 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

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

22 Amparo Carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

2� Mayte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

24 Maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

25-26 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

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

28 Amparo Carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

29 Mayte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

�0 Maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

Edita: Ajuntament de Benicarló
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Activitats per a tots els 
gustos aquest mes d’agost

El dia 18 d’agost comença-
ran les festes patronals de 
Benicarló en honor a Sant 

Bartomeu. Però mentre arriben 
les festes i acaben de perfilar-se 
tots els actes del programa ofi-
cial, els benicarlandos i benicar-
landes i tots els que visiten la 
ciutat durant l’estiu tenen un 
mes carregat d’activitats per a 
tots els gustos i edats.
Fins al setembre estarà dispo-
nible la Biblioteca de la Platja, 
que ja funciona des de primers 
de juliol. Ubicada a la platja del 
Morrongo, estarà oberta fins a 
mitjans del mes de setembre en 
horari d’11.00 a 1�.�0 hores i de 
17.00 a 19.�0 hores i s’hi poden 
trobar des de diaris i revistes fins 
a llibres de temàtica general o 
d’història de Benicarló. Tot, clas-
sificat per edats i temàtiques.
L’activitat cultural serà inten-
sa i inclou teatre familiar, cine 
a la fresca, amb pel·lícules com 
Happy feet, i les ja tradicionals 
Nits al claustre. També hi haurà 
espectacles de teatre de carrer 

i l’espectacle Música de Circ a 
càrrec de la Banda de Música 
Ciutat de Benicarló. Pel que fa a 
exposicions, destaca la inaugu-
ració al Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc diumenge 19 
d’agost de l’exposició d’obres de 
Román Doménech, guanyador 
del XXXV Certamen Biennal de 
Pintura Ciutat de Benicarló. Les 
activitats de la Regidoria de Tu-
risme les podeu consultar a la 

pàgina 12.
Una vegada arriben les festes, els 
veïns i visitants podran disfrutar 
d’una gran quantitat d’actes, en-
tre ells, els concerts de Marta 
Sánchez (diumenge 19), Jarabe 
de Palo (dijous 2�) o el festival 
Pop Tour dissabte 25, dedicat al 
pop-rock dels anys vuitanta amb 
grups com Las Nuevas Amista-
des, Los Refrescos, Tenessee o El 
Norte.

Per a consultar la situació de les farmàcies podeu visitar la 
guia de carrers de la web municipal

La Biblioteca de la Platja ofereix diaris, revistes i tot tipus de llibres

La Crida és un dels actes més populars de les festes patronals
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Saps que...?
El terme check-in s’utilitza molt en l’àmbit del turisme i dels transports, especialment 

en els tràmits que es fan a la recepció d’un hotel o a l’aeroport. Ara bé, els termes 

valencians normalitzats per a aquest manlleu anglès són entrada en l’àmbit turístic 

i facturació en l’àmbit dels transports.

La urbanització del
vial junt al Parador,
a punt per començar

A primers d’aquest mes d’agost està previst que 
comencen les obres d’urbanització del carrer 
junt al Parador de Turisme que ha d’execu-

tar l’empresa Pavasal, la mateixa que actualment 
està fent les obres d’urbanització del carrer de les 
Solades. El pressupost de l’obra s’ha adjudicat per 
111.368,46 € i el termini d’execució són deu setma-
nes. 
Les obres contemplen la urbanització completa del 
vial, amb pavimentació mitjançant una llosa de for-
migó i sense voreres, tal i com s’estan urbanitzant 
tots els carrers de la partida de les Solades. També 
es canviarà la canonada per a aigües pluvials per tal 
d’adaptar-la al pla director de sanejament realitzat 
l’any passat i s’instal·larà una nova canonada per a 
aigües residuals. A més, es farà la instal·lació per a 

l’enllumenat i se soterrarà la línia de telecomunica-
cions i de baixa tensió que en l’actualitat funciona a 
través de pals de fusta.

L’equip motor de  
Participació Ciutadana 
fa balanç del nou equip 
de govern

El procés de participació 
ciutadana iniciat la passa-
da legislatura continuarà 

endavant, segons han explicat 
els membres de l’equip motor 
després de reunir-se amb el nou 
regidor de l’àrea, Ramón Soria-
no. El grup va explicar que el 
nou equip de govern creu en el 
procés de participació ciutada-
na, que té voluntat de portar-lo 

endavant i que està obert a les 
propostes que s’inclouen en el 
Pla d’Acció presentat el passat 
21 de maig. El pròxim objectiu 
del grup serà incloure les seues 
propostes en les partides pres-
supostàries que començaran a 
perfilar-se a partir del proper 
mes de setembre.

Precisament, un dels primers 

projectes del grup que ja s’han 
dut a terme ha estat la Cercavila 
Jam Literària “Temps de Parau-
les”, que va tindre lloc el passat 
21 de juliol. Durant tot el dia es 
van anar llegint textos en dife-
rents llocs de la ciutat, acompa-
nyats per grups d’animació de 
carrer. A l’estil de les “loes” de 
Sant Antoni però amb textos li-
teraris o de tradició popular.

El col·legi provisional 
número 4 s’ubicarà 
al Casal Municipal

El nou centre d’educació 
infantil i primària que té 
previst crear la Conselle-

ria d’Educació a Benicarló estarà 
ubicat, fins que es desenvolupe 
el sector on anirà instal·lat defi-

nitivament, al recinte situat en-
tre el Casal Municipal, el carrer 
de Madrid i el carrer de la Pau. Es 
tracta d’un recinte que disposa 
de pistes esportives i jardins, al 
qual s’ha afegit un solar adjacent 

cedit voluntàriament a l’Ajunta-
ment, on se situaran part de les 
instal·lacions del nou col·legi. 
Per adaptar el recinte a les ne-
cessitats del col·legi s’hauran 
de fer obres de condiciona-
ment i d’instal·lació dels serveis 
d’infraestructura mínims, així 
com l’asfaltat i la col·locació dels 
mòduls de les aules prefabricades. 
De moment, el proper curs 
aquest col·legi provisional no-
més disposarà de tres aules de 
línia infantil. Les sis aules de 
primària restants s’incorporaran 
a partir dels cursos vinents. 
En total, la superfície ocupada 
serà de 1.907 m2, 845 dels quals 
corresponen al solar cedit vol-
untàriament a l’Ajuntament.

El vial al costat del Parador s’urbanitzarà per 
111.368,46 euros

L’equip motor va fer balanç al Jardí d’en Pons

Recinte del Casal Municipal on s’ubicaran les aules prefabricades
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Comencen les reunions 
per millorar la carretera 
de Càlig

L’Ajuntament de Benicarló 
ha contactat amb els pro-
pietaris afectats pel projec-

te d’ampliació de la carretera a 
Càlig amb l’objectiu que s’acce-
lere al màxim l’inici de les obres. 
De moment, però, els propietaris 
han de decidir si cedeixen el sòl 

a canvi d’aprofitament urbanístic 
o si opten per l’expropiació. En 
qualsevol cas, serà l’Ajuntament 
qui es farà càrrec de les despe-
ses de notaria i formalització de 
les cessions

Segons les previsions del con-

sistori, es preveu que abans que 
s’acabe aquest any l’Ajuntament 
puga disposar dels terrenys per 
posar-los a disposició de la Con-
selleria d’Infraestructures per-
què puguen començar les obres, 
previsiblement, el 2008.

Informació 
municipal

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
EXTRAORDINÀRIA Núm. 10/2007 
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 11 DE JUNY
Punt 1r. Proposició d’exercici de defensa jurídica, en relació amb 

el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 
núm. 1/87/2007 interposat per la sra. María Encarnación 
Amat Esteller.

 Aprovat amb el vot favorable dels divuit membres pre-
sents.

Punt 2n. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació del 
projecte d’urbanització del PAI Corts Valencianes II i ad-
jacents.

 Aprovat per unanimitat.
Punt �r. Dictamen a la proposta d’aprovació d’inici del procediment 

per a la gestió indirecta del PAI d’un tram del c. d’Astúries i 
aprovació dels bases particulars que el regulen.

 Aprovat amb el vot favorable de setze dels membres pre-
sents (PP i PSPV) i cinc en contra (Bloc).

Punt 4t. Proposició de modificació del contracte subscrit el 14 de 
juny de 2007 amb Lubasa, SAU, relatiu als obres d’urba-
nització per al desenvolupament de la UE Corts Valencia-
nes II.

 Aprovat per unanimitat.

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
EXTRAORDINÀRIA Núm. 11/2007
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 13 DE JUNY
Punt únic. Aprovació, si escau, dels actes dels sessions extraordinà-

ries núm. 9/2007, de 2� de maig i 10/2007, d’11 de juny.
 Aprovat per unanimitat.

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
EXTRAORDINÀRIA Núm. 12/2007
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 16 DE JUNY
 Constitució de la corporació municipal.

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
EXTRAORDINÀRIA Núm. 13/2007
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 29 DE JUNY
Punt 1r. Proposta de periodicitat de les sessions plenàries ordinà-

ries.
 Aprovat per unanimitat.
Punt 2n. Proposta de creació i composició de les comissions infor-

matives permanents. 
 Aprovat per unanimitat.
Punt �r. Proposta de nomenament de representants de la corpo-

ració en òrgans col·legiats
 Aprovat per unanimitat.
Punt 4t. Dació de compte de la constitució i integrants dels grups 

polítics municipals, així com de la desginació dels porta-
veus dels grups polítics

Punt 5é. Dació de compte del decret d’alcaldia pel qual es nome-
nen els membres de la Junta de Govern Local

Punt 6é. Dació de compte del decret d’alcaldia pel qual es nome-
nen els tinents d’alcalde.

Punt 7é. Dació de compte dels decrets d’alcaldia pels quals es con-
fereixen delegacions genèriques i específiques.

Punt 8é. Dació de compte del decret d’alcaldia pel qual es dele-
guen en la Junta de Govern Local determinades atribuci-
ons.

Punt 9é. Dació de compte del decret d’alcaldia pel qual es modi-
fica la delegació de l’exercici de l’atribució en matèria de 
contractació menor.

Punt 10é. Proposta sobre dotacions econòmiques dels grups polí-
tics.

 Aprovat amb el vot favorable de 12 regidors (PP) i nou en 
contra (PSPV i Bloc)

Punt 11é. Proposta sobre fixació d’assistències per concurrència 
efectiva a sessions d’òrgans col·legiats

 Aprovat amb el vot favorable de 12 regidors (PP), set en 
contra (PSPV) i dos abstencions(Bloc)

Punt 12é. Proposta sobre el desenvolupament de càrrecs en egim 
de dedicació exclusiva i parcial

 Aprovat amb el vot favorable de 12 regidors (PP) i nou en 
contra (PSPV i Bloc)

DECRETS DE JUNY
01/06/07. Aprovar la certificació núm. 1 de les obres d’urbanització 
provisional per a instal·lació d’aules prefabricades en el CEIP Róde-
nas de Benicarló, per import de 92.757,81 euros, Iva inclòs, a favor 
del contractista adjudicatari Obremo SL, Deogracias Candel SA i 
Aplicacions tecnològiques a serveis i manteniments Aplitec SL Unió 
d’empreses.
01/06/07. Desestimar la sol·licitud formulada per una funcionària.
01/06/07 . Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Ur-
banisme per al 6 de juny de 2007.
01/06/07 . Atorgar a Povet Industrial S.L. llicència urbanística en par-
tida Solaes núm. 522.
01/06/07. Atorgar llicència urbanística en l’av. del Marquès de 
Benicarló, 1�.
01/06/07. Atorgar llicència urbanística en la Partida Solaes núm. 
204.
04/06/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
2�2.072,99 euros.
04/06/07 . Mostrar la conformitat d’aquesta corporació i sol·licitar de 
la Direcció General d’Administració Local de la Conselleria de Justícia 
i Administració Pública el nomenament provisional per a ocupar el 
lloc de Tresoreria d’aquest Ajuntament.
04/06/07 . Atorgar a Simdom, SL llicència urbanística en la c. de 
Vinaròs, 87.
04/06/07 . Constituir la borsa de treball d’auxiliars administratius de 
l’Administració General. 
04/06/07 . Atorgar llicència urbanística en c. de l’Organista Cosco-
llano, �.
04/06/07 . Atorgar a Coinsom SL llicència urbanística en la c. de Pius 
XII, 1.
04/06/07 . Atorgar a Cableuropa, SAO llicència urbanística en el Pas-
seig Febrer i Soriano, 54.
04/06/07 . Atorgar llicència urbanística en la partida Surrac polígon 
7 parcel·la 149.
04/06/07 . Denegar llicència municipal en partida Carrasca, polígon 
4, parcel·la 74 d i 96.
04/06/07 . Atorgar llicència urbanística en c. de Prades, 12.
04/06/07 . Atorgar llicència urbanística en la c. de Joan XXIII, 4.
04/06/07 . Atorgar a Grupinver �000, SL llicència urbanística en c. 
de Mossen Lajunta, 56 .
04/06/07 . Autoritzar a la falla Els Conquistaors a l’ocupació de la via 
pública el dia 17 de juny de 2007 perquè els components de la falla 
puguen realitzar allò sol·licitat.
04/06/07 . Expedir el certificat habilitant l’activitat de perruqueria al 
c. de Vinaròs, 82.
05/06/07 . Atorgar a Imasa 2005, SL llicència urbanística en c. del 
Crist de la Mar i c. de Joan XXIII.
05/06/07 . Resoldre la discrepància en relació a l’objecció efectuada 

Comerç continua apostant 
per les noves tecnologies

El passat 11 de juliol l’Ajuntament de Benicarló 
va acollir una nou taller pràctic de creació de 
pàgines web adreçat a empresaris interessats 

a adherir-se al projecte CompeTIC. Diversos empre-
saris i associacions van participar en el taller, ani-
mats a utilitzar aquest servei per assegurar-se una 
presència gratuïta a internet.
Paral·lelament als tallers que tenen lloc periòdica-
ment, aquest projecte també ofereix altres serveis 
gratuïts relacionats amb la promoció de l’ús d’Inter-
net en els seus negocis. Així per exemple, poden dis-
posar d’ofertes especials per connectar-se a la xarxa 
amb banda ampla i també poden rebre formació on-
line sobre el funcionament del sistema. 

La regidora de Comerç, María Ortiz, amb els alumnes 
del taller

Imatge actual de la carretera Benicarló-Càlig. L’objectiu és que puguen començar les obres el 2008
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sobre l’aprovació de l’expedient de modificació contractual de les 
obres d’urbanització per al desenvolupament i l’O. I. Corts Valenci-
anes.
05/06/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 2.616,07 
euros.
05/06/07 . Delegar l’exercici del càrrec d’alcalde en funcions en el 
primer tinent d’alcalde per als dies 7 i 8 de juny de 2007.
05/06/07 . Aprovar la revisió de preus sol·licitada per FCC en relació 
amb el contracte subscrit el 22 de març de 2006 referent a la presta-
ció del servei de neteja dels edificis públics municipals de Benicarló 
per import de 198.098,12, Iva inclòs.
05/06/07. Autoritzar a la Junta Local Fallera la utilització de l’Auditori 
Municipal.
05/06/07. Aprovar el Plec de Càrrec núm. 12/2007 corresponent a 
les liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts 
Valencianes II.
06/06/07 . Rebutjar l’oferta presentada per Armeria Raúl, SL per no 
constar signada la proposició econòmica.
06/06/07 . Nomenar funcionària de carrera d’aquest Ajuntament per 
a la plaça d’administratiu de l’Administració General, subgrup C1.
06/06/07. Aprovar el Plec de Càrrec núm. 1�/2007 corresponent a 
les liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts 
Valencianes II.
06/06/07 . Atorgar a Cableuropa, SAU llicència urbanística en l’Av. de 
Méndez Núñez, 111.
06/06/07 . Aprovar la revisió de preus sol·licitada en relació amb el 
contracte subscrit en data 28 de febrer de 2005, referent a la pres-
tació del servei de vigilància, neteja, manteniment i coordinació 
del recinte poliesportiu municipal i explotació del Bar-Cafeteria de 
Benicarló, quedant fixat el nou preu en 29.876,22 euros Iva inclòs.
06/06/07 . Atorgar a Cableuropa, SAU llicència urbanística en c. de 
9 d’Octubre, 25.
06/06/07 . Concedir a Cableuropa, SAU llicència d’obres per a l’am-
pliació del node secundari BE1D-�0, corresponent als carrers Pl. dels 
Mestres de Montesa, c. del Ministre Bayarri, Av. de la Llibertat, c. de 
les Alqueries del Poaig, c. dels Boters, Av. de Jacinto Benavente i c. 
de Peníscola.
06/06/07 . Atorgar a Gesticasa Promoció d’Habitatges, SL llicència 
urbanística en la c. de Peníscola, 48.
06/06/07 . Denegar llicència municipal en partida Bobalar, polígon 
14, parcel·la 451.
06/06/07 . Atorgar a Cableuropa, SAU llicència urbanística en la c. 
del Doctor Fléming, 10.
06/06/07 . Ordenar la neteja de la finca situada en c. de César Catal-
do, 26 i la reparació de zones afectades per humitats.
07/06/07 . Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada 
per Construccions Julio Paulo, SL per import de 2.209,56 euros.
07/06/07. Registrar l’associació Falla Pizarro Juan XXIII al Llibre Regis-
tre Municipal d’Asociacions.
07/06/07 . Concedir llicència de gual en c. de Peníscola, 21, accés per 
c. de 9 d’Octubre. 
 07/06/07. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 
702,�4 euros, corresponent a la subvenció concedida per la Diputa-
ció de Castelló per a la prestació del Servei de Recollida d’animals 
solts i abandonats, durant l’any 2007. 
07/06/07. Desestimar la pretensió deduïda per la reclamant en l’ex-
pedient PAT-01/2006.
07/06/07 . Convocar Ple extraordinari per a l’11 de juny de 2007.
07/06/07 . Concedir llicència municipal de primera ocupació per als 
habitatges situats en l’Av. del Papa Luna, �24.
07/06/07 . Iniciar el procediment negociat sense publicitat per a la 
concessió d’autoritzacions d’ocupació de béns de domini públic de la 
zona marítimoterrestre de la platja Mar Xica.
07/06/07. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 
2.267,82 euros, corresponent a la subvenció concedida per l’Excma. 
Diputació Provincial per a la implementació de l’Agenda 21 local, any 
2007.
07/06/07 . Designar lletrat i procurador per al recurs contenciós-ad-
ministratiu núm. 105/2007.
07/06/07 . Incoar expedient de modificació del contracte subscrit 
amb la mercantil Postigo Obras i Servicios, SA de �0 d’agost de 
2006.
07/06/07. Aprovar el Plec de Càrrec nº 14/2007 corresponent a les 

liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts Va-
lencianes II.
07/06/07 . Donar d’alta en el padró municipal d’habitants d’aquesta 
ciutat a les persones que es relacionen i que comprèn altes per nai-
xement, canvi de residència i omissió fins al 31 de maig de 2007.
07/06/07 . Denegar la sol·licitud d’instal·lar una jardinera al comença-
ment del c . dels Germans de les Escoles Cristianes.
07/06/07 . Ordenar la immediata suspensió de les obres que es rea-
litzen en Camí d’Artola 129.
07/06/07 . Sol·licitar una subvenció a la Conselleria d’Empresa, Uni-
versitat i Ciència referent a ajudes relatives al Programa de Foment 
de la Cooperació Empresarial al Comerç per a l’exercici 2007.
08/06/07 . Contractar amb OTCM BIONATURA l’execució de l’obra 
de condicionament del Paratge d’El Puig de la Nau 2ª. fase per un 
import de 8.086,�1 euros IVA inclòs.
08/06/07 . Convocar la sessió extraordinària de la Comissió Informa-
tiva de Contractació i Patrimoni per al dia 1� de juny de 2007.
08/06/07 . Concedir instal·lació de terrasses en av. del Marquès de 
Benicarló, 4�; c. de Joan XXIII, 6; c. de l’Alqueria del Poaig, 12; c. de Pius 
XII, 1; c. del Crist de la Mar, 8; c. d’Hernan Cortés; i c. de Pius XII, 7.
08/06/07 . Aprovar la convocatòria i bases específiques que han de 
regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació 
per a la selecció de monitors per a la Campanya Esportiva d’Estiu. 
08/06/07. Contractar el servei d’assessorament en l’aplicació del 
sistema UNEIX-EN-ISO 9001:00 per import de 5�59,20 euros IVA 
inclòs.
08/06/07 . Convocar la sessió extraordinària de la Comissió Informa-
tiva d’Urbanisme per al dia 1� de juny de 2007.
08/06/07 . Aprovar la convocatòria i bases específiques per a la cons-
titució d’una borsa d’ocupació per a la selecció de funcionaris inte-
rins per a llocs de treball d’agents de la Policia Local.
08/06/07 . Contractar amb Centre d’Activitats Subaqüàtiques Barra-
cuda SL el servei d’instal·lació i recollida del sistema de balissa de les 
platges del Morrongo i de la Caracola per import de �194,64 euros 
(IVA inclòs).
08/06/07 . Assignar als funcionaris que es relacionen quantitats en 
concepte de productivitat.
08/06/07. Contractar amb Proyecson SA el lloguer d’un equip de pro-
jecció i so en �5 mm per als sessions de Cinema a la platja per import 
de 5�5�,11 euros IVA inclòs.
08/06/07 . Assignar als empleats que es relacionen quantitats en 
concepte de productivitat.
11/06/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 5.150,10 
euros.
11/06/07 . Incoar expedient de modificació del contracte relatiu a les 
obres del Pla d’accessibilitat de la Zona Nord de Benicarló.
11/06/07 . Revocar el punt segon de la resolució del tinent d’alcalde 
delegat de Recursos Humans del dia 2� de maig de 2007.
11/06/07. Convocar sessió extraordinària de la Comissió Informativa 
d’Economia i Hisenda per al dia 1� de juny de 2007.
11/06/07 . Concedir llicència municipal per a la tinença i gaudi d’ani-
mal potencialment perillós.
11/06/07 . Convocar Ple extraordinari núm. 11/2007.
11/06/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 872.591,05 
euros.
11/06/07 . Autoritzar a FCC la retirada del servei de neteja viària, di-
pòsit, recollida, transport i eliminació de residus urbans en el terme 
municipal de Benicarló.
11/06/07 . Aprovar la convocatòria i bases específiques que han de 
regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació 
per a la selecció de conserges. 
11/06/07. Convocar sessió extraordinària de la Comissió Especial de 
Comptes per al dia 1� de juny de 2007.
11/06/07 . Atorgar a Ates Castelló, SL l’autorització d’abocament al 
col·lector de sanejament municipal.
11/06/07 . Convocar Junta de Govern Local extraordinària núm. 
12/2007.
11/06/07 . Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realit-
zen en Partida Sanadorlí, parcel·les 557, 558, 5�2.
11/06/07 . Tenir per incomplida l’ordre notificada de suspensió d’obres 
que es realitzen en Partida Collet, políg. 21, parcel·la 51 i imposar a 
l’interessat una multa de 601 euros.
12/06/07 . Adjudicar la parada número 6� del mercat no sedentari 

del dimecres.
12/06/07 . Rectificar la resolució del tinent d’alcalde delegat de Re-
cursos Humans del dia 22 de març de 2007.
12/06/07. Aprovar el Plec de Càrrec núm. 15/2007 corresponent a les 
liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts Va-
lencianes II.
12/06/07 . Contractar amb OTCM BIONATURA, SL el servei de Ges-
tió i retirada de fustes i altres treballs de neteja i un operari en l’abo-
cador municipal per un import de 11.985,�5 euros.
12/06/07 . Contractar amb L’Estanquer 2002, SL de Benicarló el sub-
ministrament del vestuari laboral d’estiu per import de �.000,12 eu-
ros (IVA inclòs).
12/06/07 . Atorgar a Traymed 21 SL llicència urbanística en partida 
Clotals, polígon 1�, parcel·la 1.
12/06/07 . Contractar amb Instamar 46 SL el servei de reparació de 
l’aire condicionat del Mercat Central per import de 4,128,09 euros 
IVA inclòs.
12/06/07 . Assignar al peó del cementeri la quantia econòmica de 140 
euros en concepte de productivitat.
12/06/07 . Contractar amb L’Estanquer 2002, SL de Benicarló el sub-
ministrament del vestuari laboral d’hivern per import de 5.25�,89 eu-
ros (IVA inclòs). 
12/06/07 . Rectificar el Decret de 30/09/2002.
12/06/07 . Sol·licitar una subvenció a la Conselleria d’Empresa, Uni-
versitat i Ciència referent a les ajudes relatives al Programa de Fo-
ment de la Cooperació Empresarial al Comerç per a l’exercici 2007.
12/06/07 . Contractar amb Ermec, SL el servei de manteniment dels 
campanes del campanar de l’església de Sant Bartomeu per import 
de 1.566,00 euros (IVA inclòs).
12/06/07 . Contractar amb Ermec, SL el servei de manteniment del 
rellotge ubicat al c. de València per import de 295,80 euros (IVA in-
clòs).
12/06/07. Habilitar l’activitat d’oficina administrativa de l’empresa 
ORA al c. del Crist de la Mar, 165.
12/06/07 . Concedir llicència de funcionament de l’activitat d’amplia-
ció indústria auxiliar del moble a la mercantil Complementos Tormar 
SL en el local situat en el polígon industrial “El Collet” parcel·les �15-
�16.
12/06/07 . Requerir que en el termini de dos mesos sol·licite l’oportu-
na autorització urbanística en Partida Solaes, nº. 100 xalet 7.
1�/06/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.119,88 
euros.
13/06/07 . Aprovar la certificació núm. 1 de les obres de substitució 
del clos en el recinte del Pavelló Poliesportiu municipal per import 
de 70.772,69 euros, Iva inclòs, a favor del contractista adjudicatari 
Postigo Obras y Servicios SA.
1�/06/07 . Nomenar funcionari de carrera d’aquest Ajuntament per a 
ocupar la plaça d’ auxiliar administratiu de l’Administració General, 
subgrup C2.
1�/06/07. Anul·lar drets reconeguts dels Impostos sobre Béns Immo-
bles de naturalesa Urbana, Béns Immobles de Naturalesa Rústica i 
d’Activitats Econòmiques per diversos imports i motius.
1�/06/07 . Atorgar a FCC SA l’autorització d’abocament al col·lector 
de sanejament municipal.
1�/06/07. Desestimar la pretensió deduïda pel reclamant en l’expe-
dient RP-29/2006.
1�/06/07 . Convocar Ple extraordinari núm. 12/2007.
1�/06/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 100.762,51 
euros.
1�/06/07 . Nomenar funcionària de carrera d’aquest Ajuntament per 
a ocupar la plaça d’ auxiliar administrativa de l’Administració Gene-
ral, subgrup C2.
1�/06/07. Aprovar el Plec de Càrrec núm. 16/2007, corresponent a 
les liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts 
Valencianes II.
1�/06/07 . Desginar lletrats per a la defensa dels interessos del Ajun-
tament en el judici de faltes núm. 247/2007.
1�/06/07. Nomenar funcionària de carrera d’aquest Ajuntament per a 
ocupar la plaça d’ auxiliar administrativa de l’Administració General, 
subgrup C2.
1�/06/07 . Nomenar funcionària de carrera d’aquest Ajuntament per 
a ocupar la plaça d’ auxiliar administrativa de l’Administració Gene-
ral, subgrup C2.

1�/06/07 . Nomenar funcionària interina per a ocupar el lloc de tre-
ball d’auxiliar d’Arxiu/Biblioteca.
1�/06/07 . Nomenar funcionari interí per a ocupar el lloc de treball 
d’auxiliar de contractació/patrimoni.
14/06/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 97.18�,58 
euros.
14/06/07 . Adjudicar les parades de venda del Mercat del Dimecres 
de productes bàsicament alimentaris.
14/06/07 . Aprovar la devolució de la garantia definitiva diposita-
da per la mercantil Automoció La Pista SA per import de �99.560 
ptes/2.401,40 euros.
14/06/07 . Refondre en aquesta resolució les adscripcions als llocs de 
treball que es relacionen.
14/06/07. Justificar i cancel·lar la bestreta de caixa fixa per haver ren-
dit comptes de la totalitat dels fons percebuts.
15/06/07 . Contractar un oficial del cementeri, assimilat al grup C2 
de titulació.
15/06/07. Contractar amb Nova Sat XXI SL el subministrament d’un 
armari de polièster i fibra de vidre, una caixa estanca, switch de 8 
ports i enllaç per a la Ràdio Municipal per un import total de 705,28 
euros, IVA inclòs.
15/06/07. Cessar per finalització del contracte una funcionària amb 
efectes del dia �0 de juny de 2007.
15/06/07 . Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/12� C.A.
18/06/07 . Assumir la presidència de les meses de contractació a ce-
lebrar el 19 de juny de 2007.
18/06/07. Inscriure la Falla El Mercat Vell al Llibre Registre Municipal 
d’Associacions.
18/06/07 . Donar de baixa les llicències de gual amb efectes del dia �0 
de juny de 2007, autoritzades en c. de la Mare de Déu de Fàtima, 2; c. 
de Bilbao, 19; c. del Crist de la Mar, 9� i c. del Doctor Fléming, 16.
18/06/07 . Declarar una funcionària d’aquest Ajuntament en exce-
dència voluntària automàtica amb efectes des del dia 1 de juny de 
2007.
18/06/07. Aprovar el Plec de Càrrec núm. 17/2007 corresponent a les 
liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts Va-
lencianes II.
18/06/07. Estimar la pretensió deduïda per la reclamant en l’expedi-
ent RP-21/2005.
18/06/07 . Nomenar els tinents d’alcalde.
18/06/07 . Aprovar la certificació núm. 11 de les obres d’urbanització 
per al desenvolupament de la UE Corts Valencianes II de Benicarló 
per import de 2.165,64 euros a favor del contractista adjudicatari Luis 
Batalla SAU.
18/06/07. Aprovar el Plec de Càrrec núm. 18/2007 corresponent a les 
liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts Va-
lencianes II.
18/06/07 . Nomenar membres de la Junta de Govern Local.
18/06/07 . Autoritzar la suspensió d’execució dels treballs de restau-
ració en la zona baixa dels murs del Convent de San Francisco per 
causes climatològiques durant un mínim de 15 dies.
18/06/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència 
amb la finalitat de procedir al pagament a la Societat General d’Au-
tors per l’import de 4.650,00 euros.
18/06/07. Declarar la innecessarietat de llicència de segregació de la 
parcel·la 1.3, de 309,35 m2, procedent de la finca registral núm. 36.228 
i de la parcel·la 2.6, de 143,10 m2. procedent de la finca registral núm. 
�6.276.
19/06/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 40.000,00 
euros.
19/06/07 . Adjudicar a l’empresa Patror SA la parada núm. � del soter-
rani del Mercat públic al detall.
19/06/07. Aprovar el Plec de Càrrec núm. 19/2007, corresponent a 
la liquidació núm. 6/2007, practicada pel cànon d’Aprofitament Ur-
banístic a Gerocentros del Mediterréno, SL per import de 18.911,00 
euros.
19/06/07. Decretar les delegacions genèriques a favor dels tinents 
d’alcalde.
19/06/07. Atorgar llicència urbanística en c. de la Mare de Deu de 
Covadonga, 5.
19/06/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 679.716,85 
euros.
19/06/07. Aprovar el Plec de Càrrec núm. 20/2007, corresponent a 
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La Gal·la de l’esport
premia Susana del Olmo
i Manuel Llorach

Un any més, l’esport 
benicarlando va finalit-
zar la temporada amb 

la celebració de la Gal·la de l’Es-
port. En el marc dels jardins del 
Parador de Turisme, les entitats 
esportives de la ciutat van re-
conèixer la trajectòria de Susa-
na del Olmo, del Club Natació 

Benicarló i el treball desinteres-
sat en favor de l’esport del tècnic 
de bàsquet Manuel Llorach, del 
Club Baloncesto Benicarló.
A banda dels dos premiats, tam-
bé van rebre el reconeixement 
al seu esforç totes les persones 
proposades pels clubs amb el 
lliurament d’una placa.

La gal·la, que va estar presidi-
da per l’alcalde de Benicarló, 
Marcelino Domingo, i el regidor 
d’esports, José Joaquín Pérez 
Ollo, no va voler oblidar la bri-
llant trajectòria del pilot de mo-
tos José Manuel Pellicer, que va 
rebre un homenatge de part de 
totes les entitats de la ciutat.

les liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts 
Valencianes II.
19/06/07. Decretar delegacions especials a favor de determinats re-
gidors.
19/06/07 . Fixar periodicitat de les sessions de la Junta de Govern 
Local.
19/06/07 . Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realit-
zen en Partida Sanadorlí, polig. 11, parcel·la 207.
20/06/07 . Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra de reurbanització 
de la calle Crist de la Mar, 2ª fase per import de 161.�51,48 euros Iva 
inclòs a favor del contractista adjudicatari Pavasal SA.
20/06/07. Registrar l’associació Moto Club Benicarló al Llibre Regis-
tre Municipal d’Associacions.
20/06/07 . Convocar Junta de Govern Local extraordinària núm. 
1�/2007.
20/06/07 . Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habi-
tatges situats en la Partida Solaes número 790.
20/06/07. Registrar l’associació Kick Boxing Club Benicarló al Llibre 
Registre Municipal d’Associacions.
20/06/07 . Admetre l’Alternativa Tècnica del Programa d’Actuació 
Integrada en la UE nº 1� del PGOU de Benicarló presentada per la 
mercantil Sarbells, SL.
20/06/07 . Admetre l’Alternativa Tècnica del Programa d’Actuació 
Integrada en la UE nº 6 del PGOU de Benicarló presentada per la 
mercantil Zyssa Benicarló, SL.
20/06/07 . Admetre l’Alternativa Tècnica del Programa d’Actuació 
Integrada en la UE nº 18 del PGOU de Benicarló presentada per la 
mercantil Mecano del Mediterráno SL.
20/06/07 . Inadmetre la proposta de Programa d’Actuació Integrada 
en la UE Sector Batra del PGOU de Benicarló presentada per la mer-
cantil L�M, Construcción, Urbanismo i Servicios, SA.
20/06/07 . Admetre l’Alternativa Tècnica presentada per la mercantil 
Invesal �000, SL.
20/06/07 . Admetre l’Alternativa Tècnica del Programa d’Actua-
ció Integrada en sòl industrial, Sector 8B “El Collet”, del PGOU de 
Benicarló presentada per la mercantil Povet Industrial, SL.
20/06/07 . Admetre l’Alternativa Tècnica del Programa d’Actua-
ció Integrada en sòl industrial, Sector 8B “El Collet”, del PGOU de 
Benicarló presentada per la mercantil Deurcom, SL.
21/06/07 . Aprovar la convocatòria i bases específiques que han de 
regir el procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació 
per a la selecció d’informadors turístics.
21/06/07. Delegar competències a favor de la Junta de Govern Local.
21/06/07 . Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habitat-
ges situats en el c. de Joan Fuster, 5.
21/06/07 . Delegar en matèria de contractació menor.
21/06/07 . Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habitat-
ges situats en la Plaça dels Mestres de Montesa, 26.
21/06/07 . Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habitat-
ges situats en el c. del Comerç, 7.
22/06/07 . Atorgar llicència urbanística en c. de Navarra, ��.
22/06/07 . Aprovar la revisió de preus sol·licitada per la mercantil 
Lloguer d’Autos, SL en relació amb el contracte subscrit en data 29 
de setembre de 2004.
22/06/07 . Aprovar la relació amb caràcter provisional de persones 
aspirants admeses i excloses en el concurs per a la constitució d’una 
borsa d’ocupació per a la selecció de funcionaris interins amb destí a 
l’àrea d’Arxiu/Biblioteca.
22/06/07 . Donar de baixa en el padró de la taxa d’escombraries de 
2002 la referència nº 15815.
22/06/07 . Acceptar el càrrec de patró de la “Fundació José María 
Compte Fibla”.
22/06/07 . Atorgar llicència urbanística en la Partida Foyes, polígon 
2 parcel·les 120-121.
22/06/07 . Declarar vàlida la licitació i adjudicar l’autorització de 
l’ocupació de la platja Mar Xica (MC-5), temporada estival 2007, per a 
situar el lloc d’hamaques per un import total de �.0��,00 euros.
22/06/07 . Aprovar la baixa del rebut en executiva nombre 88�4 de 
2006 de l’Impost de Vehicles T. M. de 2006.
22/06/07 . Concedir la llicència provisional d’instal·lació de l’activitat 
de bar cafeteria desmuntable a la platja de la Mar Xica.
22/06/07 . Requerir a la mercantil Zyssa Benicarló, SL perquè execute 
la pavimentació definitiva de les rases de connexió de serveis.

25/06/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de �.000,00 
euros.
25/06/07 . Reconèixer els serveis previs prestats a una funcionària 
interina d’aquest Ajuntament considerant-es com a serveis efectius 
els prestats en aquest Ajuntament.
25/06/07. Aprovar el Plec de Càrrecs núm. 21/2007, corresponent a 
les liquidacions � i 4 de 2007.
25/06/07 . Delegar la presidència de l’Organisme Autònom de Cen-
tres Socials Especialitzats en la regidora Shara Vallés Burriel.
25/06/07 . Aprovar la baixa dels dèbits en executiva del turisme Ford 
Fiesta CS-4261-O dels anys 2005 i 2006, nombres de rebut 14761 i 
15681 per imports de 51,46 i 5�,16.
25/06/07. Establir la periodicitat dels reunions de la Junta de Porta-
veus. 
26/06/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.6�1,76 
euros.
26/06/07 . Manifestar la conformitat amb la sol·licitud de l’Ajunta-
ment de la Vall d’Uixó per a l’adscripció d’un funcionari mitjançant el 
procediment de comissió de serveis.
26/06/07. Concedir llicència municipal per a la tinença i gaudi d’ani-
mal potencialment perillós.
26/06/07. Desestimar la pretensió deduïda per la reclamant en l’ex-
pedient RP-20/200�.
26/06/07 . Convocar ple extraodinari núm. 1�/2007.
26/06/07 . Iniciar diversos procediments sancionadors per a depurar 
les possibles responsabilitats per abocaments incontrolats de resi-
dus no perillosos.
27/06/07 . Sol·licitar de l’Ajuntament de Peníscola informe favorable 
per a adscriure agent de la Policia Local de Peníscola en la categoria 
d’agent de la Policia Local.
27/06/07 . Comptabilitzar el reconeixement de drets per import to-
tal de 20.000,00 euros corresponent a la subvenció concedida per 
la Direcció general d’Integració dels Immigrants, Secretaria d’Estat 
d’Immigració i Emigració, per al desenvolupament dels Programes 
“Aproximándolos” 10.000,00 euros i “Con-Tacto” 10.000,00 euros, 
durant l’any 2006.
27/06/07 . Rectificar el decret de delegació en matèria de contrac-
tació menor.
27/06/07 . Atorgar llicència urbanística en el Camí Fosa del Pastor, 
des de polígon 4 parcel·la 343 fins a polígon 8 parcel·la 188.
27/06/07 . Iniciar diversos procediments sancionadors per a depurar 
les possibles responsabilitats per abocaments incontrolats de resi-
dus no perillosos.
27/06/07. Imposar multa amb caràcter coercitiu per import de 1.000 
euros per l’incompliment del decret mitjançant el qual s’ordenava la 
immediata suspensió de les obres que es realitzen en Partida Mas del 
Rei, polig. 1, parcel·la 276.
27/06/07 . Imposar multa amb caràcter coercitiu per import de 1000 
euros per l’incompliment del decret mitjançant el qual s’ordenava 
la immediata suspensió de les obres que realitza en Partida Collet, 
polig. 12, parcel·la 51.
28/06/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 622.592,12 
euros.
28/06/07 . Sol·licitar una subvenció per a dur a terme el projecte de 
reurbanització del c. d’Hernán Cortés a la Conselleria d’Empresa, 
Universitat i Ciència.
28/06/07 . Concedir llicència municipal per a la tinença i gaudi d’ani-
mal potencialment perillós.
28/06/07 . Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat d’apar-
cament en Partida Solaes, 790, 792 i 794.
29/06/07 . Nomenar funcionari de carrera d’aquest Ajuntament per 
a ocupar la plaça d’ auxiliar administratiu de l’Administració General, 
subgrup C2.
29/06/07 . Atorgar a Telefònica d’Espanya, SAU llicència urbanística 
en l’av. de Iecla.
29/06/07 . Nomenar funcionària de carrera d’aquest Ajuntament per 
a ocupar la plaça d’ auxiliar administrativa de l’Administració Gene-
ral, subgrup C2.
29/06/07 . Aprovar la convocatòria i bases específiques que han de 
regir el procés per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a la 
selecció d’un tècnic esportiu. 

Susana del Olmo i Manuel Llorach durant 
la gal·la de l’esport

Tots els nominats per les seues entitats van rebre un 
reconeixement

MATRICULACIÓ AL 
CONSERVATORI MESTRE FELIU

A causa dels canvis en la normativa acadèmica, les dates 
de matrícula i d’exàmens del Conservatori Professional de 
Música “Mestre Feliu” seran al mes de setembre. Podeu 
consultar el calendari i l’horari de les matriculacions a la 

secció “Conservatori” del web de l’Ajuntament

w w w . a j u n t a m e n t d e b e n i c a r l o . o r g
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La temporada de rebaixes 
d’estiu a Benicarló culmina-
rà el proper 5 d’agost amb 

la celebració del tradicional Co-
merç al carrer, al qual enguany 
s’afegirà l’exposició a la plaça de 
Sant Bartomeu del col·lectiu Art 
al carrer. Així, les botigues que 
fan el remat final de les rebaixes 
a uns preus immillorables esta-
ran acompanyades de les obres 
d’art d’aquest col·lectiu per do-
nar un aire més festiu encara a 
la jornada. Pel que fa al Comerç 
al Carrer, des de l’Ajuntament 
s’anima els comerciants interes-
sats a participar en aquesta jor-
nada que es posen en contacte 
amb la Regidoria de Comerç per 
a inscriure’s. De moment, i amb 
motiu de l’inici de la temporada 

de rebaixes d’estiu, l’Ajuntament 
de Benicarló, a través de la Regi-
doria delegada de Comerç i Mer-
cats i l’Agència per al Foment de 
la Innovació Comercial (AFIC) ha 

distribuït  als comerciants uns 
atractius cartells anunciadors 
de les rebaixes, amb el logotip 
promocional del comerç de la 
ciutat.

Comerç i Art al carrer 
aquest 5 d’agost

L’Escola d’Estiu que cada any organit-
za la Regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Benicarló ha tancat 

el mes de juliol amb un increment consi-
derable d’alumnes tant en les activitats de 
matí com en les de vesprada i també en el 
servei de menjador. En total, aquest juliol 
han passat per l’Escola gairebé 200 xiquets 
i xiquetes, una xifra que es reduirà durant 
el tercer torn (del �0 de juliol al 10 d’agost), 
ja que durant el mes d’agost molts xiquets 
comparteixen les vacances amb els pares. 
Enguany, les activitats dels grups d’edats 
entre 4 i 9 anys s’han fet al CEIP Marqués 
de Benicarló. En anys anteriors aquests 
alumnes es distribuïen entre el CEIP Eduar-
do Martínez Rodenas i el Centre Social 
Municipal “La Farola”. El canvi ha vingut 
motivat per les obres de remodelació que 
s’havien d’iniciar al CEIP Ródenas. 
A més, Benestar Social ha iniciat enguany 
un nou projecte dins de les activitats de 
l’escola d’estiu. Es tracta de l’escola d’estiu 
d’educació especial adreçada a persones 
amb discapacitat en edats compreses entre 
els 4 i els 18 anys. Aquest projecte ha donat 
una resposta a la demanda realitzada l’any 
passat per un grup de mares amb fills amb 
discapacitat. Com a projecte experimental 
s’han oferit només activitats de matí (de 10 
a 1� hores) durant dues quinzenes del mes 
de juliol, a les quals s’han  inscrit 9 perso-
nes. Les activitats es realitzen també al 
CEIP Marqués de Benicarló, tot i que en un 
espai propi i amb personal especialitzat.

L’Escola d’Estiu 2007
creix en demanda
i amplia els serveis 

El Comerç al carrer sempre atrau multitud de veïns i visitants, tant a la 
campanya d’hivern com la d’estiu

Els xiquets i xiquetes que han assistit a l’Escola d’Estiu fent 
diverses activitats

Turisme aposta pel cinema, 
el teatre i la dansa

La Regidoria de Turisme ha programat per als 
mesos de juliol i agost tot un seguit d’activitats 
refrescants, divertides i per a tots els públics.

Tots els dimarts a la nit del mes de juliol hem pogut 
gaudir de sessions de cinema a la fresca a la platja 
del Morrongo, amb una variada cartellera. El cinema 
a la fresca finalitzarà el proper dimarts 7 d’agost a les 
22.oo h, amb la projecció de la pel.lícula Happy feet. 
Rompiendo el hielo.
El teatre també estarà present este estiu a Benicarló 
amb la representació el � d’agost de l’obra Érase una 
vez...la mujer, a càrrec de la companyia Ganas Tea-
tro. 
Fins a la plaça dels Mestres del Temple de Benicarló 
arribarà del 8 al 12 d’agost el Mercat Mariner Medi-
terrani, amb 25 paradetes d’artesans, taller d’elabo-
ració d’anàfores, atracció infantil de tines, tres rucs 
que delectaran els més petits... A més, totes les ves-
prades a les 19.00 h tindrà lloc el taller de dansa del 

ventre. Serà a les 20.�0 h quan es realitzarà la dansa 
de Matsú, ball de banderes i símbols sincronitzats 
amb música oriental. I a les 2�.�0 h podrem assistir a 
l’espectacle de foc i música recreat en la deessa del  
mar Lamanjà.

Cartell de l’espectacle de la companyia Ganas Teatro

OFERTA DE TREBALL
Auxiliars d’infermeria per a l’OACSE 
L’Organisme Autònom de Centes Socials Especialitzats necessita 

contractar auxiliars d’Infermeria. Per a més informació, podeu dirigir-vos 
a l’oficina de l’OACSE (c. de Sant Francesc, 94) o telefonar al 964 475 811
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Agenda Cultural

 Exposició d’escultures “El 
temps i els silencis” de Teresa 
Rosa Aguayo (fi ns al 19 d’agost). 
Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc. Organitza: Regidoria 
de Cultura i Mucbe.

 Exposició “En trànsit. joies 
i petits objectes” de la disse-
nyadora de joies Nuria Saloni 
(fi ns al 26 d’agost). Centre Cul-
tural Convent de Sant Francesc. 
Organitza: Regidoria de Cultura 
i Mucbe.

AGOST
DIMECRES 1
19:00 h Teatre familiar. Baboo Coraje 

a càrrec de Nanny Cogorno. Pl. 
de Sant Bertomeu. Organitza: 
Regidoria de Cultura.

22:30 h Nits al claustre. Concert a càr-
rec d’Ars Orgànica, amb Javier 
Carrau al violí barroc i Ignasi 
Jordà a l’orgue i el clavecí. Cen-
tre Cultural Convent de Sant 
Francesc. Organitza: Regidoria 
de Cultura.

DIVENDRES 3
22:00 h Teatre. Érase una vez... la mujer, 

a càrrec de la companyia Ganas 
Teatro. Pl. de la Constitució. Or-
ganitza: Regidoria de Turisme.

DISSABTE 4
17:00 h  Concurs de Pesca. �ª Fase Va-

ris (fi ns a les 21:00 h). Sèniors. 
Escullera del port. 

 Organitza: Club de Pesca Depor-
tiva “El Mero”.

19:00 h  Taller familiar “Enjoiar-te”. 
Per a nens i nenes de 4 a 14 
anys. Gratuït. Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Or-
ganitza: Regidoria de Cultura i 
Mucbe.

20:00 h Exhibició de doma de cavalls, 
a càrrec del Centre Hípic de 
Benicarló. Pl. de la Constitu-
ció. 

 Organitza: Regidoria de Turis-
me.

20:30 h  Concurs de Pesca. (fi ns a les 
01:�0 h). Platja de la Mar Xica. 
Organitza: Club de Pesca De-
portiva Benicarló.

22:30 h  Nits al claustre. Il concerto delle 
donne virtuose (trio de sopranos 
i clavicèmbal). Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Or-
ganitza: Regidoria de Cultura.

DIMARTS 7
22:00 h  Cine a la fresca. Happy feet. 

Rompiendo el hielo (animació). 
Platja del Morrongo. Organitza: 
Regidoria de Turisme.

DEL DIMECRES 8 AL DIUMENGE 12, 
 Mercat Mariner mediterrani. 

(De 19:00 a 24:00 h).
19:00 h  Taller de Dansa del ventre 

(fi ns a les 20:00 h)
20:00 h  Danza de Natzu (fi ns a les 

20:�0 h)
23:00 h  Danza de Lemanjà (fi ns a les 

2�:�0 h). 
 Pl. dels Mestres del Temple. Or-

ganitza: Regidoria de Turisme.

DIMECRES 8
22:30 h  Nits al claustre. Contes per a 

públic adult. Contes sense des-
compte a càrrec de Valentí Pi-
nyot. Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc. Organitza: 
Regidoria de Cultura.

DIJOUS 9
19:30 h  Espectacle de carrer. The piojos 

show, el circ més petit del món, a 
càrrec de la companyia Faduni-
tos. Pl. de Sant Bertomeu i car-
rers per a vianants adjacents.

22:30 h  Nits al claustre. Contes per a 
públic adult. Contes sense des-
compte a càrrec de Valentí Pi-
nyot. Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc. Organitza: 
Regidoria de Cultura.

DIVENDRES 10
22:30 h  Espectacle musical. Solo tu... 

only you a càrrec de Diabolus i 
Cor da Capo. Auditori. Organit-
za: Regidoria de Cultura, Cor da 
Capo i Assoc cultural Diabolus.

DISSABTE 11
19:00 h  Taller familiar “Enjoiar-te”. 

Per a nens i nenes de 4 a 14 
anys. Gratuït. Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Or-
ganitza: Regidoria de Cultura i 
Mucbe.

20:30 h  Concurs de Pesca (fi ns a les 
01:�0 h). Platja de la Mar Xica. 
Organitza: Club de Pesca De-
portiva Benciarló.

22:00 h  Espectacle Musical. Musica 
de Circ a càrrec de la Banda de 
Música “Ciutat de Benicarló”. 
C. de València (davant de l’Audi-
tori). Organitza: Regidoria de 
Cultura.

23:30 h  Clausura d’Estiu 07. Especta-
cle de carrer. Carbón Club a 
càrrec de Markeliñe. Zona per 
a vianants als voltants de l’Au-
ditori. Organitza: Regidoria de 
Cultura.

DIMARTS 14
22:30 h  Teatre. Cabaret a càrrec del 

grup Teatre de Guàrdia. Audi-
tori. Preu: 10 €. Organitza: Teatre 
de Guàrdia.

DIMECRES 15
18:30 h i 22:30 h 
 Teatre. Cabaret a càrrec del grup 

Teatre de Guàrdia. Auditori. 
Preu: 10 €. Organitza: Teatre de 
Guàrdia.

DEL DISSABTE 18 AL DIUMENGE 26 
 Festes Patronals en honor a 

Sant Bertomeu, Santa Maria 
del Mar i els Sants Màrtirs 
Abdon i Senén. (Consulteu les 
activitats llibret de Festes).

DIUMENGE 19
17:00 h  Exposició de les obres realit-

zades al X Concurs de Dibuix 
i Pintura Ràpida “Festes Pa-
tronals 2007”. Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Or-
ganitza: Comissió de Festes.

18:30 h  Inauguració de l’exposició Ràdi-
os Antigues, de Martín García 
Cruces (fi ns al 16 de setembre). 
Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc. Organitza: Comissió 
de Festes i Mucbe.

19:00 h  Inauguració de l’exposició 
d’obres de Román Doménech, 
guanyador del XXXV Certamen 
Biennal de Pintura “Ciutat de 
Benicarló”. Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc.

19:30 h  Lliurament dels premis del 
X Concurs de dibuix i pintu-
ra ràpida “Festes Patronals 
2007”. Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc. Organitza: Co-
missió de Festes.

DISSABTE 25
19:00 h  Inauguració de l’exposició de 

fotografi es “Proposicions ar-
quitectòniques”, de Joaquin 
Berchez (fi ns al 28 d’octubre). 
Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc. Organitza: Regi-
doria de Cultura i Mucbe. 

 Produeix: Consorci de Museus.
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Davant del creixent nom-
bre d’incidents, alguns 
amb resultat de mort, 

ocorreguts a les platges de la 
província en les últimes setma-
nes, l’Ajuntament de Benicarló, a 
través de la Regidoria de Turis-
me, ha fet arribar als veïns i visi-
tants un seguit de mesures per 
evitar al màxim les situacions de 
perill. Així, segons el responsible 
del servei de vigilància de Creu 
Roja, José María Compte, va ex-
plicar en una roda de premsa 
que el primer factor que cal te-
nir en compte és el color de la 

bandera i que cal evitar de totes 
totes entrar a l’aigua quan està 
roja. També va aconsellar evitar 
els canvis bruscos de la tempe-
ratura corporal, de manera que 
proposava mesures com dutxar-
se abans d’entrar a l’aigua o fer-
ho a poc  a poc.
A banda d’aquestes mesures, la 
Regidoria de Turisme vol posar 
en marxa una ordenança que 
regule els usos de les platges, 
a petició de la Federació Valen-
ciana de Municipis i Províncies. 
Aquestes mesures regulara as-
pectes com la presència de gos-

sos i de vehicles motoritzats a 
les platges. Aquesta ordenança 
també sanciona les pràctiques 
negligents per part dels banyis-
tes, quan posen en perill les se-
ues vides i la dels socorristes que 
intenten rescatar-los. En aquests 
casos, l’ordenança preveu sanci-
ons de fi ns a 300 euros.
Una altra novetat pel que fa a les 
platges de cara a la temporada 
vinent és que la Regidoria de 
Turisme té previst que les tres 
platges de Benicarló (Morrongo, 
Caracola i també la Mar Xica) 
compten amb Bandera Blava.

Benicarló prendrà mesures 
per a tindre unes platges 
més segures

El responsable de Creu Roja, la regidora de Turisme i la tècnica de Turisme van explicar les mesures de seguretat

CAMPANYA DE LA MOSCA
L’Ajuntament recorda a tots els agricultors que ja està en marxa 
la campanya de la mosca i que poden passar a recollir, de manera 
gratuïta, els productes fi tosanitaris per a la realització dels trac-
taments per les instal·lacions de la Cambra Agrària (C. de César 
Cataldo, 2) de dilluns a divendres de 8 a 11 hores. 
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