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 BENICARLÓ ÉS 

El Mucbe inaugura l’exposició
“Bona terra,
bona collita”

L’exposició sobre el món agrícola de la comarca
rep nombroses visites
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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) ................667 906 805

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 

administratius
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

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

Conservatori de Música 

Mestre Feliu ...................................964 472 748

Institut d’Educació 

Secundària Joan Coromines .....964 472 �55

Institut d’Educació 

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

UNED (Universitat Nacional 

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

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

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

juny
DIES FARMÀCIA

�1-1 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

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

� aMparo CarCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

4 pablo SaStre 
Av. Catalunya, �1

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

6
ConSuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

7-8 ana Maria badeneS 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

9 MaoreS Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

11 aMparo CarCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

12 pablo SaStre 
Av. Catalunya, �1

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

14-15
ConSuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

16 FranCiSCo SantoS 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

17 MaoreS Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

19 aMparo CarCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

20 pablo SaStre 
Av. Catalunya, �1

21-22 Maria pilar San Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

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

24 FranCiSCo SantoS 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

25 MaoreS Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

27 aMparo CarCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

28-29 pablo SaStre 
Av. Catalunya, �1

�0 ana Maria badeneS 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

edita: Ajuntament de Benicarló
MaquetaCió i iMpreSSió: 4 Colors, Coop. V.
dipòSit legal: CS-��1-2006

El 15 de maig es va inaugu-
rar al Museu de la Ciutat 
(Mucbe) l’exposició sobre 

el camp benicarlando “Bona ter-
ra, bona collita”. A la inaugura-
ció, van assistir representants 
de diverses institucions, com la 
directora general de Producció 
Agrària de la Conselleria d’Agri-
cultura, Laura Peñarroya, o el 
vicepresident tercer de la Dipu-
tació de Castelló, Luís Tena, jun-
tament amb els representants 
de les entitats patrocinadores, 
les empreses IFF Benicarló i 
Ashland. També van visitar l’ex-
posició molts llauradors de la 
zona que aquell dia celebraven 
la festivitat de Sant Isidre.

“Bona terra, bona collita” és una 
exposició produïda per l’Ajun-
tament, a través de la Regidoria 
de Cultura, que pretén rendir un 
homenatge a l’esforç i constància 
dels llauradors i llauradores de la 
comarca que tant han lluitat per 
aquestes terres. Així doncs, l’ex-
posició està dissenyada a partir 
dels diversos àmbits temàtics, 
com ara els cultius, els aparells 
i arreus, la indumentària o les 
construccions agràries, que faci-
liten el recorregut del visitant. A 
més, durant la visita es pot visu-
alitzar un audiovisual que recull 
testimonis de llauradors del po-
ble que expliquen la seua visió 
del camp i les transformacions 
que ha viscut al llarg dels anys.

Aquesta exposició es podrà visi-
tar durant dos anys a la planta 
baixa del Mucbe (pl. de la Pau, 
2). L’exposició oferirà visites gui-
ades per a escolars, que també 

podran participar en el taller di-
dàctic relacionat amb la temàti-
ca. D’altra banda, s’ha programat, 
fins el 30 d’agost, un calendari 
de visites guiades obertes a tot 

el públic. Per a més informació, 
podeu telefonar al Mucbe, tel. 
964 460 448, o consultar la seua 
secció al web municipal, www.
ajuntamentdebenicarlo.org.

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

Les autoritats i patrocinadors el dia de la inauguració

El Mucbe acull una 
exposició permanent sobre 
el camp benicarlando

Nombroses persones han visitat l’exposició agrícola
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La proximitat de l’estiu marca l’inici de la cam-
panya d’estiu de la Regidoria de Turisme de 
Benicarló. Enguany les novetats que presenta 

aquesta Àrea afecten les platges del municipi, ja que 
s’han gestionat una sèrie d’actuacions per millorar la 
imatge del seu litoral i els serveis que s’hi ofereixen.

La primera novetat ha consistit en la renovació dels 
mòduls de salvament i vigilància on, un any més, 
Creu Roja prestarà els seus serveis a les platges de 
la Mar Xica, del Morrongo i de la Caracola. Aquests 
mòduls nous estan fabricats amb fusta de pi i estan 

dividits en dos zones, una destinada a la sala mèdica 
i l’altra a servicis. A més, la part superior del mòdul 
incorpora la torre de vigilància. 

El servei de salvament i vigilància es veurà també 
millorat amb la incorporació de cadires de socor-
rista amb una estructura d’acer inoxidable i una al-
tura de 4,10 m, que permetran una major visibilitat 
de tota la platja als socorristes. Aquestes cadires 
s’instal·laran en punts estratègics de les platges del 
Morrongo i de la Caracola, les més massifi cades en 
la temporada alta d’estiu.

Una altra de les novetats serà la d’aconseguir una 
imatge homogènia de tots els serveis i mobiliari de 
les platges de Benicarló. Per això, la Regidoria de 
Turisme ha acordat amb els licitadors dels serveis 
temporals de les platges un model homologat de les 
casetes on oferiran els seus serveis. Per tant, totes 
les instal·lacions temporals de bars i cafeteries de 
les platges reuniran les mateixes característiques 
tècniques i estètiques.

Per últim, l’Agència Valenciana de Turisme cedirà a 
l’Ajuntament de Benicarló una màquina suspesa de 
neteja de platges per a les zones. Aquesta màquina, 
valorada en 17.400 €, és capaç de recollir objectes 
menuts (burilles, taps, papers, vidres, etc...).

Aquestes millores han estat ben acollides per part 
dels professionals del sector, que treballen, junta-
ment amb la Regidoria de Turisme, per oferir un tu-
risme de qualitat que puga competir amb la resta de 
destinacions turístiques de l’estat.

Les platges de Benicarló 
estrenen nou mobiliari

Entre els dies 6 i 8 de maig va tenir lloc a Màlaga 
el I Congrés Àgora, Fòrum del Comerç Urbà, 
promogut pel Consell de Cambres de Comerç, 

la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i 
el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Aquestes 
jornades van reunir més de 600 tècnics, represen-
tants d’administracions i col·lectius de comerciants, 
junt a consultors i especialistes en comerç urbà a 
nivell estatal i europeu, i van comptar amb diverses 
ponències d’experts reconeguts.

Junt a les ponències, el congrés comptava amb es-
tands de diverses ciutats i administracions i una 
zona per exposar, amb panells gràfi cs, les experi-
ències comercials que l’organització va conside-
rar destacades, entre les que es troben els treballs 
de desenvolupament del Pla d’Acció Comercial de 
Benicarló. A més, dins de les conclusions del Con-
grés, l’experiència de Benicarló, ha sigut recollida a 
la Guia de Bones Pràctiques que edita l’organitza-

ció del congrés i incorpora les 50 millors actuacions 
de tot l’estat. Cal destacar que, a nivell provincial, 
únicament les ciutats de Benicarló i Castelló de la 
Plana fi guren dins d’aquest repertori, que vol servir 
per donar a conèixer les iniciatives de millora del co-
merç urbà que poden servir d’exemple per a altres 
àmbits.

El Pla d’Acció Comercial de Benicarló, redactat el 
2001, és el document vertebrador de les actuacions 
de l’Ajuntament de Benicarló en matèria de promo-
ció i urbanisme comercial, el qual, en el seu moment, 
ja va ser mereixedor del Premi Nacional de Comerç 
que va atorgar el Ministeri d’Economia.  L’encarrega-
da del desenvolupament del Pla és l’Agència per al 
Foment de la Innovació Comercial (AFIC), integrada 
en la Regidoria de Comerç i Mercats, que, des de 
1997, s’encarrega de totes aquelles qüestions relaci-
onades amb el sector comercial local, la seua pro-
moció i l’assessorament i formació de comerciants.

Les actuacions comercials 
de l’Ajuntament, 
reconegudes com a Bona 
Pràctica Comercial

L’autobús de la campanya “Aprén a reciclar” va 
visitar Benicarló els dies 12 i 1� de maig. L’au-
tobús, que es va instal·lar a la pl. de la Consti-

tució, va ser visitat per l’alumnat de tots els centres 
educatius de la ciutat. Allà, els xiquets i xiquetes van 
participar en una sèrie d’activitats encaminades a 
conscienciar-los de la necessitat de reciclar per con-
tribuir al desenvolupament sostenible dels nostres 
pobles i ciutats.

Les activitats de la campanya es van dividir en dos 
parts; la primera, en el interior del autobús, on els 
alumnes van visionar un vídeo amb informació sobre 
la quantitat de residus que generem i la necessitat 
de separar-los per poder reciclar i, la segona, en l’ex-
terior, on van jugar a relleus per aprendre a diferenci-
ar els distints contenidors i separar els envasos.

“Aprén a reciclar” és una campanya de la Conselleria 
de Medi Ambient, Aigua i Habitatge de la Generali-
tat Valenciana, que visitarà més de 100 municipis de 
la Comunitat Valenciana per informar i educar sobre 
la importància del reciclatge.

L’autobús d’“Aprén a 
reciclar” visita Benicarló

Comencen els treballs de muntatge de les casetes-bar
a la platja de la Mar Xica

XXIV Concurs de Fotografi a 
Premi Festes Patronals
Ciutat de Benicarló

teMa obligatori: Festes Patronals de Benicarló.

ModalitatS: S’admetran fotografi es en color i en blanc
i negre, en qualsevol tècnica fotogràfi ca.

terMini i lloC d’adMiSSió delS treballS: Fins el 18 de juny,
a les 14.00 h, al Registre General de l’Ajuntament.

per ConSultar leS baSeS ÍntegraMent:
www.ajuntamentdebenicarlo.org

Els xiquets, jugant, aprenen a reciclar
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Cada dimecres al matí, la Biblioteca Mu-

nicipal organitza visites guiades per a 

escoles i grups, per tal que coneguen les 

instal·lacions de la nova biblioteca, la seua ubicació, 

així com tots els serveis que s’hi ofereixen (préstec, 

accés lliure a internet, clubs de lectura, etc.). Fins el 

moment, han participat en aquesta iniciativa cen-

tres educatius i col·lectius de nouvinguts, com ara el 

grup de dones marroquines que aprenen castellà de 

la Universitat Popular.

Durant el més de maig, han visitant les instal·lacions 

alguns grups d’alumnes del CEIP Marqués de 

Benicarló. Aquestes visites han estat valorades molt 

positivament tant per part d’educadors com dels 

responsables de la Biblioteca, ja que habituar als 

més menuts en l’ús dels llibres de les biblioteques és 

un element cabdal per familiaritzar els xiquets amb 

la lectura. A més, amb aquesta iniciativa s’ajuda a 

fomentar els hàbits de respecte i de cura dels llibres 

i les seues instal·lacions i fomentar la participació 

responsable dels espais de lectura.

Aquesta activitat forma part del pla del foment a la 

lectura iniciat per la Biblioteca Municipal. Per tant, 

si voleu més informació sobre aquesta o les altres 

activitats que s’estan portant a terme, poseu-vos 

en contacte amb el personal de Biblioteca (pl. Vi de 

Carlon, s/n, tel. 964 475 660).

Informació 
municipal

Ple ordinari de 24 d’abril de 2008
PUNT 1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 6/2008, de 

27 de març.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 2n. Ratificació del Decret d’Alcaldia de 07/03/08, que resol exercitar el 

dret de defensa en el procediment contenciós administratiu núm. 
04/2008.

 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 3r. Ratificació del Decret d’Alcaldia de data 13/03/08, que resol exerci-

tar el dret de defensa en el procediment contenciós administratiu 
núm. �1/2008 i el procediment contenciós administratiu 8�/2008.

 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 4t. Dictamen a la proposta d’aprovació de la carta de bones pràctiques 

en l’administració autonòmica i local de la Comunitat Valenciana.
 (Aprovat per 14 vots a favor i 7 en contra -grup socialista municipal)
PUNT 5é. Dictamen a la proposta de pròrroga de les concessions del Mercat 

Central.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Reglament del Fò-

rum de Participació Ciutadana.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del Reglament Intern del 

Grup Motor de Participació Ciutadana.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 8é. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació puntual de la unitat 

d’execució núm. 4 del Programa d’actuació integrada Papa Luna, 
presentada per la mercantil COINSOM 2005, S.L.

 (Aprovat per 14 vots a favor i 7 en contra -grup socialista municipal-
)

PUNT 9é. Dictamen a la proposta del Consell Agrari Local sobre el projecte 
de construcció de la variant de la CN-�40 i sol·licitud de gratuïtat 
de la AP-7.

 (Aprovat per 12 vots a favor, 7 en contra -grup socialista municipal- i 
2 abstencions -BLOC-)

PUNT 10é. Dictamen sobre la proposta d’exposició pública de la modificació 
puntual del PGOU de Benicarló, amb l’objecte d’alterar la disposi-
ció volumètrica prevista entre el c. de València i el c. d’Eivissa.

 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 11é. Dictamen sobre la proposta d’exposició pública de la modificació 

puntual del PGOU de Benicarló, sobre requalificació, com a sòl 
dotacional docent i com a privat residencial, de dos porcions de 
terreny al c. del Puig de la Nau.

 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 12é. Dictamen sobre la proposta d’exposició pública de la modificació 

puntual del PGOU de Benicarló, per a la qualificació, com a equipa-
ment comunitari, de la parcel·la confrontant amb l’actual cemente-
ri, de propietat municipal.

 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 1� é. Dictamen a l’expedient d’operació de préstec.
 (Aprovat per 12 vots a favor, 7 en contra -grup municipal socialista- i 

2 abstencions -BLOC-)
PUNT 14é. Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i Tinències 

d’Alcaldia delegades des del 16 de març al 15 d’abril de 2008.
 (La corporació en resta assabentada)
PUNT 15é. Precs i preguntes.

Decrets del mes d’abril
01/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
01/04/08. Concedir llicència d’entrada i sortida de vehicles a través de la vorera 
a la Comunitat de Propietaris Uma Vora, en la part. dels Solades, entre el núm. 
1�5 B i 1�7 A.
01/04/08. Atorgar a Prensas Ramarch, SL, l’autorització d’abocament al col-
lector de sanejament municipal.
01/04/08. Atorgar a Confal, SL, l’autorització d’abocament al col·lector de sa-
nejament municipal.
01/04/08. Atorgar a Patror, SA l’autorització d’abocament al col·lector de sa-
nejament municipal.
01/04/08. Convocatòria la Comissió de Policia, Seguretat i Participació Ciu-
tadana.
01/04/08. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de sucursal bancària a 
la mercantil Caja de Ahorrose de Galicia, al c. del Nou d’Octubre cantonada 
c. de València.

02/04/08. Atorgar a la mercantil Abiat Promoció i Habitatge, SL llicència muni-
cipal per a subministrament a un edifici d’habitatges al c. de Morella, núm. 1.
02/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
02/04/08. Arxivar l’expedient núm. 4/08 del Negociat de Contractació.
02/04/08. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 19/08 de les liquidacions compreses 
entre els núm. del 5 al 10 pel concepte de Taxa d’escombraries.
02/04/08. Desestimar el recurs de reposició interposat contra la provisió de 
constrenyiment dictada a nom de Vicente Herrera Coscollano.
02/04/08. Atorgar a la mercantil Art Benicarló, SL., llicència urbanística al c. de 
Sant Francesc núm. 70-74-58.
02/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
02/04/08. Atorgar a Federico Guimerá Ballester, llicència urbanística per a les 
obres de l’immoble situat al c. de Navarra, núm. 1.
02/04/08. Atorgar a la mercantil Derribos y Construcciones Cherta y Asocia-
dos, S.L llicència urbanística per a les obres del c. d’Aragó núm. 10.
02/04/08. Requerir a Hogar � Innovan, SL que regularitze la situació de l’activi-
tat d’immobiliària que s’exerceix a l’av. de les Corts Valencianes, núm. 19.
02/04/08. Requerir a Habitasol Confort, SL que regularitze la situació de l’acti-
vitat d’immobiliària que s’exerceix al c. d’Hernán Cortés, 5�, baixos.
02/04/08. Ordenar a Jaime Pitarch Roca la immediata suspensió de les obres 
que es realitzen sense llicència municipal en la part. del Riu, polígon 8, parcel-
la 1�4.
0�/04/08. Atorgar a Gema Belinda Cerdá Muñoz llicència urbanística per a les 
obres de l’immoble situat al c. de Vi de Carlón, núm. 1.
0�/04/08. Sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social els ajudes i subvenci-
ons per a la millora dels condicions d’Accessibilitat al Medi Físic, a través de 
l’eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació 
per a l’any 2008.
0�/04/08. Autoritzar a Cenor Tancaments del Nord-est SL el canvi d’ubicació 
de la llicència de gual.
0�/04/08. Convocar sessió ordinària núm. 8/08, de la Comissió Informativa 
d’Economia i Hisenda. 
0�/04/08. Denegar a Victor Ortíz Ferreres llicencia urbanística per a les obres 
de la parcel·la 425, polígon 11, part. de Sanadorlí, núm. 86 .
0�/04/08. Comprometre’s a disposar d’un equip humà format per socorristes 
de Creu Roja, que realitzarà les tasques d’assistència i manteniment a la platja 
de la Mar Xica. 
0�/04/08. Atorgar a Ana María Foix Cardona una llicència urbanística per a les 
obres de l’immoble situat al c. Major núm. �4.
0�/04/08. Atorgar a Esmeralda Rivera Arce una llicència urbanística per a les 
obres del local �-C, situat a l’av. de Castelló ,núm. 4.
0�/04/08. Atorgar a Valeriano Pinilla Capape, llicència urbanística per a les 
obres de l’immoble situat al c. d’Hernán Cortés, núm. 55-1º-B.
0�/04/08. Atorgar a María Febrer Larrosa llicència urbanística per als treballs 
de l’immoble situat al c. de Puig de la Nau.
0�/04/08. Denegar a Antonio José Ruíz Blanquez llicència urbanística per a les 
obres del polígon 2, parcel·la �0, part. de les Foies.
0�/04/08. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de locutori telefònic 
amb internet al c. del Crist de la Mar, 40 - baix a Ismail Aksouri.
3/04/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’herboristeria al c. d’Her-
nán Cortes, �0-baix.
0�/04/08. Ordenar a Manuela Capafons Masip les mesures de restauració de 
la legalitat urbanística en la part. del Collet, polígon 12, parcel·la 228.
0�/04/08. Ordenar a Terrazos Bellmunt, S.L., la demolició del clos realitzat il-
legalment en la part. del Palmar, polígon 11, parcel·la �49.
03/04/08. Ordenar a Basilisa Benaque Pascual la demolició de l’edificació rea-
litzada il·legalment en la part. del Collet, polígon 12, parcel·la 51.
0�/04/08. Concedir audiència a Bartolomé Caldés Foix i a Antonia Escuder 
Arín, així com a María Ortiz Forés, perquè al·lleguen i presenten la documen-
tació que consideren oportuna. 
0�/04/08. Requerir a María del Carmen Fernández Fulliola que procedisca al 
tancament d’emmagatzematge de residus que s’exerceix a la part. Covatelles, 
101, per no comptar amb la preceptiva llicència ambiental.
0�/04/08. Requerir a la mercantil Costa Azahar Automotive, SLO que proce-
disca al tancament de l’activitat de compravenda de vehicles usats i taller me-
cànic d’automòbils que s’exerceix en la CN-�40, pk 1046, sense comptar amb la 
preceptiva llicència ambiental.
0�/04/08. Requerir a la mercantil Grues Robles, S.L. que tanque l’activitat de 
de lloguer de grues per a la construcció que s’exerceix en la partida Covatelles, 
polígon 18, parcel·la 197 , sense contar amb la preceptiva autorització muni-
cipal.
04/04/08. Ordenar a Grupo Promotor Benic-Mar SL l’execució de les mesures 
cautelars propostes per l’arquitecte tècnic municipal en data 0�/04/08 i l’en-
derrocament dels immobles al c. de Sant Cristòfol núm. 2, 4, 6 i 8 .

La Biblioteca Municipal 
organitza visites guiades 
per donar a conèixer 
les seues instal·lacions

La Biblioteca ha adquirit tot un seguit de no-

vetats editorials, que ja estan a disposició dels 

usuaris i usuàries. Les més destacades són:

Los años de hierro, Luís Pío Moa. 

Lo que sé de los vampiros (Premi Nadal 2008), 

Francisco Casabella.

Un trabajo muy sucio, Christopher Moore.

El mètode de la Dra. Folch, Montser Folch.

Hello Dolly! Para entender: las aplicaciones 

del genoma humano. Francesc Murgadas i 

Bardí.
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04/04/08. Disposar la baixa de l’associació Ràdio Club del Maestrat al Llibre 
Registre Municipal.
04/04/08. Denegar la llicència sense retribució sol·licitada per un empleat 
públic. 
04/04/08. Aprovar el Plec de càrrec núm. 20/08, corresponent a les liquidaci-
ons de les quotes d’urbanització de Corts Valencianes II, quota núm. 1 (nous 
propietaris), compreses entre els núm. 212 i 217.
04/04/08. Denegar a la mercantil PROEOR, SA la llicència urbanística per a les 
obres del polígon 8, parcel·la 102, part. del Riu.
07/04/08. Ordenar a la mercantil Construcciones Gurugú Benicarló, S.L. que 
prenga les mesures necessàries per a garantir l’estabilitat dels edificis confron-
tants.
07/04/08. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per l’em-
presa Decovial, S.L.
07/04/08. Renunciar al lloc d’agent de Policia Local.
07/04/08. Modificar el complement específic de dos agents corresponents al 
complement específic assignat al lloc de treball d’agent de la unitat operativa.
07/04/08. Requerir a Natividad Giménez Giménez que sol·licite l’oportuna au-
torització municipal per a la realització de l’obra situada en la partida Collet, 
polígon 20, parcel·la 194.
07/04/08. Concedir audiència a Mª Teresa Moros Roca perquè al·legue i pre-
sent els documents que considere oportuns.
07/04/08. Ordenar a Rudolf Ryser la immediata suspensió de les obres que 
realitza en la part. de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 720.
07/04/08. Ordenar a Joaquín Marzá Bayarri la immediata suspensió de les 
obres que realitza a la part. de Surrach, polígon 7, parcel·la 146.
07/04/08. Declarar l’incompliment del Decret del tinent d’alcalde delegat de 
l’Àrea d’Urbanisme de data 22 de febrer de 2008, mitjançant el qual s’ordena-
va a Juan Giner Marzal i a Juan Acosta Cayero la immediata suspensió de les 
obres que es realitzen sense llicència municipal a la part. del Riu, polígon 19, 
parcel·la 89.
07/04/08. Requerir a Mª Dolores Llinares Balde que regularitze la situació de 
l’activitat de bar-cafeteria al carrer de Joan Carlos I, núm. 20 baix, d’acord amb 
el procediment de concessió de llicència ambiental.
08/04/08. Concedir una llicència municipal de 1ª ocupació per a l’habitatge de 
la pl. de Ramón Llull núm. 1, 1r A.
08/04/08. Aprovar la certificació núm. 2 dels obres de reurbanització del c. del 
Crist de la Mar, �ª fase a favor del contractista ECISA, Compañía General de 
Construcciones, SA.
08/04/08. Contractar amb l’empresa Maria Mulata Madrid, S.L. una actuació 
de l’artista Miguel Bosé.
08/04/08. Aprovar el Plec de càrrec núm. 21/08, corresponent a les liquidaci-
ons practicades per l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de natu-
ralesa urbana, compreses entre els núm. 4�4 i 525, més la Taxa per expedició de 
documents administratius de les liquidacions núm. del 185 al 224.
08/04/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposa-
da per Alberto Causanilles Oller. 
08/04/08. Rectificar el Decret de data 5 de març de 2008.
08/04/08. Declarar el desestiment de la reclamació de responsabilitat patri-
monial interposada per Teresa Díaz Lozal i arxivar l’expedient RP - 9/08 del 
Negociat de Patrimoni.
08/04/08. Declarar el desestiment de la reclamació de responsabilitat patri-
monial interposada per José Mª Gea Tormo i arxivar l’expedient RP – 12/08 del 
Negociat de Patrimoni.
08/04/08. Ordenar el tancament o clausura de l’activitat de bar-cafeteria i parc 
infantil al la c. de la Sequieta, núm. 7, baixos, fins que es concedisca la precep-
tiva autorització municipal.
09/04/08. Ordenar a Casrumar 2006 SL que procedisca a executar els treballs 
de retirada de quadre elèctric i reparació de façana.
09/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
09/04/08. Adjudicar les parades del mercat de venda no sedentària a la zona 
del Mercat del Dimecres als següents titulars: Juan Daniel Jiménez Díaz i Ma-
rina Navea Azcárate.
09/04/08. Autoritzar el canvi de titularitat de titularitat de gual a Emilia Sorlí 
Sales, per a l’emplaçament del c. de Cèsar Cataldo, núm. 5.
09/04/08. Aprovar la suspensió temporal del subministrament del servei d’ai-
gua als abonats de la relació que ha emés Sorea, SA.
09 /04/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposa-
da per María Teresa Gilabert Senar.
19/04/08. Aprovar la devolució a favor de José Luis Nicolet Mongay pel concep-
te d’ingrés indegut d’Impost construccions-ICIO pg. Marítim 15 i Taxa d’obertu-
ra d’establiment pg. Marítim 15.
09/04/08. Deixar sense efecte la part del Decret de data 21 de gener de 2008 i 
abonar a una funcionària en la nòmina les ajudes socials infantil fills i plantilles 
fill.
9/04/08. Declarar que la mercantil Organitzación Administrativa Febrer, SL 
ha obtingut la llicència municipal per exercir l’activitat que exerceix des de 
maig de 2000, al c. de Pius XII, núm. 4-1r per silenci administratiu positiu i 
deixar sense efecte la proposta de resolució formulada per la instructora del 
procediment.
10/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
10 /04/08. Aprovar la primera pròrroga del contracte subscrit amb l’empresa 
Ingeniería de Castellón, S.L., relatiu a la prestació del servei de consultoria i 

assistència per a l’Àrea d’Urbanisme, per un període d’un any.
10 /04/08. Concedir llicència d’entrada i sortida de vehicles a través de les 
voreres a Nadina Lorente Miralles, José Maria Penya Bayarri, Ramon Roca 
Castellvi, Josefa Albiol Obiol i Elecnor, SA
10 /04/08. Autoritzar el canvi de titularitat de titularitat de gual a Rafael Rode-
nas Lopez, per a l’emplaçament del c. del Ministre Bayarri, núm. 24.
10/04/08. Declarar la baixa de la llicència municipal d’obertura de la sol·licitud 
d’Autoescuela Garbí SL per a l’activitat d’autoescola.
10/04/08. Declarar la baixa de la llicència municipal d’obertura de la sol·licitud 
de Montserrat Borrás Poch per a l’activitat de venda al detall de marcs i qua-
dres
10/04/08. Declarar la baixa de la següent llicència municipal per canvi de titu-
laritat de la sol·licitud de Mirzan CB per a l’activitat de serveis immobiliaris
10/04/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’agent comercial i co-
merç al detall de mobles a Antonio Agraz López.
10/4/08. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/81 CA iniciat a instàn-
cia de Lourdes Prats Llorach per al desenvolupament de l’activitat de centre 
d’estètica i bellesa
10/04/08. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/88 C.A. iniciat a ins-
tància de la mercantil Instant C & M, SL per al desenvolupament de l’activitat 
d’assessoria d’empreses
10/04/08. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/�1 CA iniciat a ins-
tància de la mercantil A1 Analistas Financieros SL per al desenvolupament de 
l’activitat de serveis financers.
10/04/08. Ordenar a Juan Vargas Santiago la demolició de les obres realitzades 
il·legalment a la part. del Riu, polígon 19, parcel·la 1�5.
10/04/08. Ordenar a Juan Sánchez Abad la demolició de l’edificació realitzada 
il·legalment en la part. del Collet, polígon 12, parcel·la 9.
11/04/08. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a l’habitatge situat 
al c. de Ramón i Cajal núm. 2.
11/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
11/04/08. Modificar la composició dels membres del Jurat del Concurs de Con-
tes Carmen Segura.
11/04/08. Nomenar oficials de Policia Local en propietat.
11 /04/08. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 22/08, de les liquidacions compreses 
entre els núm. del �5 a �8 de 2008, pel concepte de sancions.
11/04/08. Autoritzar la devolució a Uma Gestión Integral de Promoción CV 
UNO S.L. d’avals.
11/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situat 
a la part. de les Solades núm. 796 adossat núm. 5 .
11/04/08. Denegar la llicència de gual sol·licitada per José Luís Ferrer Saura, per 
a l’edifici núm. 115 del c. de. Sant Francesc i no autoritzar el trasllat de la llicèn-
cia de gual del c. dels. Llauradors núm. 15 al c. de. Sant Francesc núm. 115.
11/04/08. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental sol·licitud de Pedro 
Juan Girona Plaza per a activitat de bar restaurant.
11/04/08. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental sol·licitud de Jordi 
Cid Foix per a l’activitat de farmàcia.
11/04/08. Declarar la baixa de la llicència municipal per canvi de titularitat sol-
licitud d’Ángela García Durán per a activitat de saló de bellesa.
11/04/08. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de pàrquing a la 
mercantil Solasa S.L.
11/04/08. Concedir llicencia de funcionament de l’activitat de magatzem de 
venda al detall de vidres i posterior col·locació a la mercantil Cristal Choco SL.
11/04/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realit-
zar obres a la part. del Collet, polígon 12, parcel·la 228.
11/04/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realit-
zar obres a la part. del Collet, polígon 12, parcel·la 51.
11/04/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realit-
zar obres a la part. del Bovalar, polígon 14, parcel·la 107.
11/04/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realit-
zar obres a la part. del Riu, polígon 19, parcel·la 184.
11/04/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realit-
zar obres a la part. del Mas del Rei, polígon 1, parcel·la 276.
11/04/08. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realit-
zar obres a la part. del Riu, polígon 19, parcel·la 89.
14/04/08. Tenir per desistit Ramón Soriano Pellicer del procediment adminis-
tratiu per a l’obtenció de llicència municipal a la part. dels Solades núm. 258 
(A-20).
14/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
14/04/08. Enviar l’expedient administratiu al Jutjat del contenciós administra-
tiu núm. 2 en relació amb el recurs contenciós administratiu procediment ordi-
nari núm. 125/08, interposat per Jaime José Pitarch Àvila.
14/04/08. Cancel·lar el compte bancari que l’Ajuntament manté a l’entitat ban-
cària Bancaixa.
14/04/08. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la 
llicència sol·licitada per la mercantil Indesa Técnica S.L.
14/04/08. Autoritzar l’associació cultural i esportiva Penya València CF a tallar 
al tràfic al pg. Marítim, tram c. de l’Organista Coscollano/av. de Iecla, a partir 
de les 18 h. del dia 16 /04/08.
14/04/08. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/80 CA iniciat a ins-
tància de Benito Sánchez Pastor, per al desenvolupament de l’activitat de ser-
veis immobiliaris.
14/04/08. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental sol·licitud de 

Benimar Ocarsa, SA per a l’activitat d’aparcament dipòsit de caravanes sense 
combustible.
15/04/08. Tenir per desistida Augimar Obres i Contractes SA del procediment 
administratiu per a l’obtenció de llicència municipal.
15/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
15/04/08. Convocar sessió extraordinària de la Comissió Informativa d’Econo-
mia i Hisenda.
15/04/08. Autoritzar el canvi de titularitat a favor de Eviconst Urbana S.L de la 
llicència d’obres atorgada el � de desembre de 2007 a Alprobe 2010, SL.
15/04/08. Autoritzar el canvi de titularitat a favor de Eviconst Urbana S.L. de la 
llicència d’obres atorgada el 15 de gener de 2008 a Alprobe 2010 S.L.
15/04/08. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/84 C.A. iniciat a ins-
tància de la mercantil Promabe SL per al desenvolupament de l’activitat de 
serveis immobiliaris.
15/04/08. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/20 C.A. iniciat a ins-
tància de la mercantil ADP Benicarló Digital SL per al desenvolupament de 
l’activitat de serveis d’impressió digital.
15/04/08. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/124 C.A. iniciat a ins-
tància de la mercantil Via Hipotecaria Benicarló SL per al desenvolupament de 
l’activitat de serveis financers.
15/04/08. Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de bar cafeteria a la 
mercantil Bar Bukovina SCP.
16/04/08. Tenir per desistida Noelia Alcaide Rabanal del procediment admi-
nistratiu per a l’obtenció de llicència municipal d’obra menor al c. Major núm. 
�9, baixos.
16/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
16 /04/08. Arxivar l’exp. núm. �/2006 del Negociat de Contractació.
16 /04/08. Concedir a Juan Luis Besalduch Reinhard llicència per a la instal-
lació d’una xurreria.
16/04/08. Constituir la borsa de treball d’auxiliars administratius de l’Ajunta-
ment .
16/04/08. Delegar l’exercici de les funcions d’Alcaldia en Antonio Cuenca Caba-
llero durant el temps comprès des del dia 18 al 21 /04/08.
16/04/08. Autoritzar la realització de bombardeig aeri en la part posterior del 
Parador de Turisme el dia 26 de juliol.
16/04/08. Desestimar el recurs de reposició interposat per Pablo-Darío Ibáñez 
Cano contra les Bases reguladores del procediment selectiu per a la constitu-
ció d’una borsa de treball d’inspector de Policia local.
16/04/08. Autoritzar Severino Altabás Felipo a ocupar l’espai públic per instal-
lar expositors de forma temporal, a la pl. de la Constitució des del 2� de juny 
al 6 de juliol de 2008.
16/04/08. Autoritzar Samuel Cornelles Balagué a celebrar de la III Carrera d’Ac-
tos Bojos, el dia 1 de maig.
16/04/08. Ordenar a Rosario López Moreno la immediata suspensió de les 
obres que realitza sense llicència municipal a la part. de Surrach, polígon 7, 
parcel·la 117.
16/04/08. Ordenar a Rosario López Moreno la immediata suspensió de les 
obres que realitza sense llicència municipal a la part. de Surrach, polígon 7, 
parcel·la 117.
16/04/08. Iniciar el procediment sancionador per depurar les possibles res-
ponsabilitats en què poguera haver incorregut Marian Romulus Leanca, com a 
conseqüència d’exercir l’activitat de bar-cafeteria sense les preceptives llicèn-
cia ambiental i llicència d’obertura de l’activitat.
17/04/08. Atorgar a la mercantil Residencial Ratllamar S.L. llicència urbanística 
al c. de San Isidre, núm. 44.
17/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
17/04/08. Convocar la sessió ordinària núm. 4/08 de la Comissió Informativa 
de Benestar Social.
17/04/08. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la 
llicència sol·licitada de 10 de desembre de 2004 per Joaquina Bueno Fresquet.
17/04/08. Comunicar a Prosergrup 2010 SL, Heribasa Maestrat S.L., Ramón 
Miravet Aymerich i Mónica Ibáñez Paricio i Miguel Angel Ibáñez Clemente, 
les anomalies observades en el compliment de les condicions establides en 
la llicència.
17/04/08. Expedir el certificat habilitant sol·licitud de Márketing y Distribución 
Habitania SL per a l’activitat de serveis immobiliaris.
17/04/08. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/44 C.A. iniciat a ins-
tància d’Encarna Rubio Cruz per desenvolupar l’activitat de comerç al detall de 
roba i complements.
17/04/08. Ordenar a Sebastián Rambla Sastriques i a Mª Teresa Moros Roca, en 
qualitat de titulars de la finques situades en l’av. dels Corts Valencianes, que 
procedisquen a la neteja de les citades finques.
18/04/08. Ordenar l’execució dels treballs de les mesures cautelars de forma 
subsidiària a l’empresa Ferrer Obras y Servicios, S.L
18 /04/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposa-
da per Miguel García Torres.
18/04/08. Denegar a la mercantil CABLEUROPA, S.A.O. (ONO) llicència muni-
cipal per al node secundari BE1B.
18/04/08. Expedir el certificat habilitant sol·licitud de Dai Lijun per a l’activitat 
de basar.
18/04/08. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental sol·licitud de BM 
Benicarló 2000 SL per a l’activitat d’exposició i venda de mobles.
18/04/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat sol·licitud de Renata Ra-

mos Antonio per a l’ activitat de venda al detall de bijuteria i complements.
18/04/08. Atorgar la llicència de segregació sol·licitada per María Trinitat 
Sánchez Benet d’una finca urbana situada al c. de Navarra, núm. 50.
18/04/08. Atorgar la llicència de segregació sol·licitada per Manuel Victor Simó 
Ramón per a la finca situada a la part. del Riu.
18/04/08. Ordenar a Agustin Mulet Pedrol, perquè procedisca a l’execució de 
les mesures cautelars en la finca del c. de la Pau, núm. 8.
21/04/08. Nomenar els membres del Jurat del Concurs Local de Primavera de 
Dibuix i Pintura
21 /04/08. Concedir llicencia d’entrada i eixida de vehicles a través de les vore-
res a Comunidad de Propietarios Edificio el Convent, Comunidad de Propieta-
rios Partida Solades, Comunitat de Propietarios Partida Solades 790, 792, 794 
i Maria Pilar Martinez Adell.
21/04/08. Publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i exclo-
ses per a la constitució d’una borsa d’ocupació d’inspector de la Policia Local.
21/04/08. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 2�/08, corresponent a les liquidaci-
ons compreses entre els núm. del 16 al 20, practicades pel concepte de Taxa 
escombraries
21/04/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada 
per Raquel Gorriz Lobé.
21/04/08. Convocatòria de Ple ordinari núm. 7/08.
21/04/08. Atorgar a la mercantil Telefónica de España, SAO, llicència municipal 
al c. de Crist del Mar entre els núm. 60 i 70.
21/04/08. Autoritzar l’entitat Danza Elements la utilització de l’Auditori Mu-
nicipal.
21 /04/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposa-
da per Ana Pérez de Tudela Rebollo i declarar responsable dels danys causats 
en el vehicle propietat d’Ana Pérez de Tudela Rebollo, a la mercantil Iberdrola 
Distribución Eléctrica, SA.
21.04.08. Atorgar a Pascual Llorach Traver llicència municipal al c. de de la Mare 
de Déu del Carme, núm. 28.
21/04/08. Atorgar a Leoncio de la Cruz Abad llicència municipal al c. de de la 
Rabosa núm. 2-baixos.
21/04/08. Atorgar a María Teresa Mañá Gascón llicència municipal a la partida 
de les Solades núm. 786 .
21/04/08. Atorgar a la mercantil Coinsom 2005 S.L. llicència urbanística al c. 
del Doctor Fléming núm. 4.
21/04/08. Ordenar a Victor Ortiz Ferreres la immediata suspensió de les obres 
que realitza en la part. de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 425. 
21/04/08. Concedir a Manuel Belloso Bermejo l’ampliació del termini per for-
mular al·legacions a la proposta de resolució emesa el �1 de març de 2008, en 
el procediment per a la restauració de la legalitat urbanística així com presen-
tar els documents que estime oportuns.
21/04/08. Incoar l’expedient sancionador a les persones responsables de realit-
zar obres a la part. del Palmar, polígon 11, parcel·la �49.
22/04/08. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per a l’habitatge del c. de 
la Mare de Déu de la Mar núm. 2, 2n.
22/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
22/04/08. Inscriure l’associació Peña Cultural Flamenca Raices Andaluzas de 
Benicarló y Peníscola.
22/04/08. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a l’habitatge de c. 
de la Mare de Déu de la Mar núm. 2, �r.
22/04/08. Autoritzar la Falla la Paperina per poder ocupar la via pública i tancar 
al tràfic el tram del c. d’Hernán Cortés entre el c. de Joan XXIII i l’av. de Iecla, 
el dia 27 /04/08.
22/04/08. Concedir la llicencia sol·licitada de canvi de titularitat de l’activitat 
de pub amb ambient musical a la mercantil El Bosc del Poble SCP.
22/04/08. Requerir a Domingo Galán Castell i a Ana Mª Lores Febrer que sol-
liciten la preceptiva autorització municipal per a la realització de l’obra situada 
a la part. de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la �7�.
22/04/08. Requerir a Teresa Cardenats Coll que sol·licite la preceptiva autorit-
zació municipal per a l’obra de la part. de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 429.
22/04/08 . Requerir a Enriqueta Masip Palachi que sol·licite la preceptiva auto-
rització municipal per a l’obra de la part. de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la �68.
22/04/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat d’immobiliària en el local si-
tuat al c. del Crist de la Mar, núm. 118-baixos , sense contar amb la preceptiva 
autorització municipal. 
2�/04/08. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb 
emplaçament al c. de dels Vinaters núm. 7 planta baixa, 1r, 2n i �r.
2�/04/08. Desestimar petició de canvi de data de realització de prova formula-
da per aspirant borsa de treball d’auxiliars administratius.
2� /04/08. Declarar el desestiment de la reclamació de responsabilitat patri-
monial interposada per Oscar Rodríguez Guevara, per danys ocasionats en el 
Peugeot 207cc, causats per la crema dels contenidors.
2�/04/08. Autoritzar a la Coordinadora de Penyes l’ús de la pl. de la Constitu-
ció per a celebrar la �ª Carrera d’Autos Bojos el dia 1 de maig, a més de poder 
realitzar una torrada.
2�/04/08. Revocar la llicència concedida, per a entrada i sortida de vehicles a 
través de la vorera, a Francisco Febrer Ramia.
2�/04/08. Declarar la baixa de de l’activitat sol·licitud de Montserrat Castañe-
da Gutiérrez per a l’activitat de venda al detall de menjars per a endur-se.
24/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
24 /04/08. Concedir la instal·lació de terrasses a: Svitlana Dovmat al c. del 
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La Regidoria d’Esports, jun-
tament amb les entitats 
esportives de la ciutat, ha 

programat un calendari d’ac-
tivitats per al mes de juny. Així 
doncs, el dia 1 de juny tindrà lloc 
el Torneig de Pesca Esportiva del 
Club de Pesca en la Mar Xica. El 
mateix dia, el Pavelló Municipal 
acollirà, a partir de les 19.00 h, 
la Festa de Fi de Curs de la XIX 
Campanya Esportiva d’Hivern, 
on hi haurà demostracions del 
que els alumnes han après a 
les classes d’aeròbic, batuka, 
gimnàstica d’educació especial, 
iniciació esportiva de base, gim-
nàstica de la tercera edat, ioga i 
tai-txi. També al Pavelló Muni-
cipal, el dia 2, se celebraran les 
Olimpíades Escolars del Col·legi 
Ntra. Sra. de la Consolació.

El 7 de juny, podrem assistir al 
Campionat Provincial de Nata-
ció. A més, per al mateix dia, la 
Regidoria d’Esports i el Club de 
Bàsquet han organitzat el I Tor-
neig Benjamí de Minibasquet 
Ciutat de Benicarló, que es juga-
rà al Pavelló Municipal a partir 
de les 9.�0 h.

D’altra banda, el dia gran de l’es-
port, la Gala de l’Esport, se ce-
lebrarà el 21 de juny. Com tots 
els anys, durant la cerimònia, es 
concediran els guardons de Mi-
llor Esportista de l’Any i Millor 
Trajectòria Esportiva.

Finalment, la nit del 2� de juny, 
se celebrarà la Revetlla de Sant 
Joan, en la qual clubs i entitats 
podran gaudir de la tradicional 
torrada al voltant de les fogue-

res, amenitzats per un grup mu-
sical. Tot i això, trobareu més 
informació sobre aquesta i al-
tres activitats esportives de la 
temporada, a la secció “Esports” 
del web municipal, www.ajunta-
mentdebenicarlo.org.

Juny, mes de l’esportDoctor Fléming, núm. 41 baixos; Febrer Martinez SC a la pl. del Mercat, núm. 
2 baixos; a José Enrique Torrices Gutierrez al c. del Doctor Fléming, núm. 69 
baixos; a Ángela Camacho Cañizares a la pl. de l’Emperador Carles I, núm. 2 
baixos; a Alberto Bernabeu Navarrete, l’a la pl. del Mercat Vell, núm. 4; a Vicen-
te Vives Esteller al c. d’Hernán Cortés, núm. 45; a Helados Costa Daurada SL al 
c. d’Hernán Cortés, núm. 2; a Helados Costa Dorada SL al c. de Pios XII, núm. 7; 
a Cristina Galiana Llinares a l’av. del Marquès de Benicarló, núm. 4�; a Cristina 
Galiana Llinares a l’av. de Joan Carles I, núm. 22; a Maria Angeles Rubio Cruz a 
la pl. de Sant Bertomeu, núm. 15; a Romulus Marian Leanca a l’av. de les Corts 
Valencianes, núm. �5; a Arc en Ciel SCP a la pl. de l’Emperador Carles I, núm. � i 
a margarita Segarra Carbonell a la pl. del Mercat vell, núm. 11.
24/04/08. Aprovar la devolució a favor dels titulars següents, pel concep-
te d’ingrés indegut de: Alberto Bosch, Manuela per Liquidació IVTNU núm. 
74�/2006 i Curto Alberto, Eduardo Liquidació IVTNU núm. 205/2006.
24/04/08. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental sol·licitud de Inve-
rantisa Mediterraneo SL per a l’activitat de restaurant braseria.
24/04/08. Ordenar a Santos Campos Gargallo la demolició de les obres realit-
zades il·legalment a la part. de Surrach, polígon 19, parcel·la 1�7.
25/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
25/04/08. Ordenar la productivitat dels treballadors de l’Ajuntament corres-
ponent al mes d’abril.
25/04/08. Nomenar advocat i emplaçar els interessats en relació amb el recurs 
contenciós administratiu procediment ordinari núm. 1�7/08, interposat per 
Raymonde Gelez.
25/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situ-
at al c. del Dr. Coll núm. 5, 4t B.
25/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situ-
at al c. del Nou d’Octubre núm. 4, 4t G.
25/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situ-
at al pg. de Ferreres Bretó núm. 21, 7é �ª.
25/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situ-
at al c. de la Mare de Déu de Montserrat núm. 18, �ª.
25/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situ-
at al c. del Botanic Cabanilles núm. �, 4t, 2ª .
25/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situ-
at al c. de Joan XXIII núm. 20, 1r C.
25/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situ-
at a la part. de les Solades núm. 792, 1r, 7ª.
25/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situ-
at al c. del Vi de Carlón núm. �, 4t G.
25/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situ-
at a la part. de les Solades, núm. 792, 2n 1ª.
25/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situ-
at al c. del Dr. Sever Ochoa núm. 6, 6ª.
25/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situ-
at al c. del Dr. Sever Ochoa núm. 6 sota 9ª.
25/04/08. Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situ-
at al c. del Doctor Coll núm. 5, 4t B.
25/04/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat sol·licitud de Ca Nostra 
de Xiva SL per a l’activitat d’agència de viatges.
25/04/08. Declarar la baixa de la llicència de funcionament per a l’activitat de 
taller de fusteria metàl·lica
25/04/08. Concedir audiència a les persones afectades per la memòria i comp-
te detallat de quotes d’urbanització provisionals del Programa d’Actuació Inte-
grada per al desenvolupament de la Unitat d’Actuació núm. 19 del Pla General 
d’Ordenació Urbana .
28/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
28/04/08. Nomenar un funcionari de carrera de l’Ajuntament per a ocupar la 
plaça de tècnic de Gestió, escala d’Administració General, subescala Gestió, 
subgrup A2 i adscriure’l de forma definitiva al lloc de treball de tècnic de gestió 
Promoció Econòmica.
28/04/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per l’im-
port de 4.046,39 euros, per pagar algunes gratificacions en la nòmina d’abril 
de 2008.
28/04/08. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimo-
nial presentada per Holanda Genoveva Calle Murillo i arxivar l’expedient RP 
– ��/2007 de Patrimoni.
28/04/08. Delegar l’exercici de les funcions de Presidència del Consell Munici-
pal de Comerç en la regidora María Ortiz Roca i la Secretaria en la funcionària 
Carmen Soriano Mercader.
28/04/08. Tenir per desistida Centromar Benicarló S.L. del procediment admi-
nistratiu per a l’obtenció de llicència municipal.
28/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
28/04/08. Requerir a Mª Fátima Urquizu Mejías que sol·licite la preceptiva 
autorització municipal per a l’obra situada a la part. de Sanadorlí, polígon 11, 
parcel·la 79.
28/04/08. Requerir a Elena Prats Miquel que sol·liciten la preceptiva autorit-
zació municipal per a l’obra situada a la part. de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 
517.
28/04/08. Requerir a Alvaro Gauxax Barreda que sol·licite la preceptiva autorit-
zació municipal per a l’obra de la part. de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 20�.
28/04/08. Requerir a Rosa María Anglés Marquès que sol·licite la precepti-
va autorització municipal per a les obres de la part. de Sanadorlí, polígon 11, 

parcel·la �64.
28/04/08. Requerir a Agustín Burriel Arín que sol·licite la preceptiva autoritza-
ció municipal per a l’obra de la part. de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la �72.
28/04/08. Requerir a Elena Bel Castell que sol·licite la preceptiva autorització 
municipal per a les obres realitzades sense llicència a la part. de Sanadorlí, 
polígon 11, parcel·la 51�.
28/04/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat d’immobiliària en el local situ-
at al c. de Cristóbal Colón, cantonada amb c. de Joan XXIII, sense la preceptiva 
autorització municipal.
28/04/08. Requerir a la mercantil Lavatin, S.L. que regularitze la situació de 
l’activitat de tintoreria industrial que s’exerceix al c. de Navarra, núm. ��.
28/04/08. Aprovar el Projecte d’urbanització de la part. de les Solades, amb 
una sèrie de puntualitzacions.
29/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
29/04/08. Anular drets reconeguts per diversos imports, dels impostos de 
IBIU, IBIR i IAE de diversos exercicis, pels motius que indica el Servei de Gestió 
Tributària i Recaptació.
29/04/08. Concedir llicència municipal per a la tinença i gaudi d’animal poten-
cialment perillós.
29/04/08. Aprovar la Facturació presentada per Sorea, SA corresponent al pri-
mer trimestre de 2008.
29/04/08. Expedir el certificat habilitant sol·licitud de Gestión Inmobiliaria 
Xiob SLU de l’activitat de serveis immobiliaris.
29/04/08. Requerir a Juan Manuel Palau Lluch que sol·licite la preceptiva auto-
rització municipal per a la realització de l’obra de la part. de Sanadorlí, polígon 
19, parcel·la 122.
29/04/08. Requerir a Sandro Patrici Encalles Montenegro que regularitze la 
situació de l’activitat de taller de reparació de vehicles automòbils.
29/04/08. Requerir a Jaime Gonzalo Chaveli Calve que sol·licite la preceptiva 
autorització municipal per a la realització de l’obra de la part. de Sanadorlí, 
polígon 11, parcel·la �68.
29/04/08. Requerir a Vicenta Cerdà Lluch que sol·licite la preceptiva autorit-
zació municipal per a la realització de l’obra de la part. de Sanadorlí, polígon 
11, parcel·la 256.
29/04/08. Requerir a Manuel Royo Llopart que sol·licite la preceptiva autorit-
zació municipal per a la realització de l’obra de la part. de Sanadorlí, polígon 
11, parcel·la 500.
29/04/08. Requerir a la mercantil OREMAR, SA que sol·licite la preceptiva au-
torització municipal per a la realització de l’obra situada en el port .
29/04/08. Requerir a Javier Llorach Cornelles que sol·licite la preceptiva auto-
rització municipal per a la realització de l’obra de la part. de Sanadorlí, polígon 
11, parcel·la �90.
29/04/08. Requerir a Marianne Gimborn que sol·licite la preceptiva autorit-
zació municipal per a la realització de l’obra de la part. de Vilaperdig, polígon 
16, parcel·la 98.
29/04/08. Iniciar procediment sancionador per depurar les possibles respon-
sabilitats en què poguera haver incorregut Javier Arzeiz Galarraga per exercir 
l’activitat bar-restaurant-hostal sense la preceptiva llicència ambiental. 
29/04/08. Requerir a Antonio José Fariñas Salvador que regularitze la situació 
de l’activitat de cafeteria que s’exerceix al c. de l’Alqueria del Poaig, 9, baixos.
29/04/08. Requerir a ZYS SA que regularitze la situació de l’activitat d’ampli-
ació d’una magatzem de maquinària i eines per a la construcció al Polígon In-
dustrial, parcel·les 204 i 206.
29/04/08. Iniciar procediment sancionador per depurar les possibles respon-
sabilitats que poguera haver incorregut la mercantil Inverantisa Mediterraneo, 
SL per exercir l’activitat de restaurant a la pl. de l’Emperador Carles I, núm. �, 
local C.
29/04/08. Desestimar la petició formulada per José María Calvet Piñana en 
relació amb l’expedient 25/200� d’Urbanisme, relatiu al Programa d’actuació 
integrada per al desenvolupament de la UE-1 del PRI-6 del PGOU .
�0/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
30/04/08. Publicar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos al procés 
selectiu per a la constitució d’una borsa d’inspectors de Policia local de l’Ajun-
tament .
�0/04/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona.
�0/04/08. Requerir a la mercantil Proelvic, S .L que regularitze la situació de 
l’activitat d’aparcament de vehicles a l’av. de Iecla, s/n, cantonada amb c. del 
Crist de la Mar.
�0/04/08. Deixar sense efecte el decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea 
d’Urbanisme, de data 7 /04/08, pel qual s’ordenava a Joaquín Marzá Bayarri la 
immediata suspensió d’obres a la part. de Surrach, polígon 7, parcel·la 146.
�0/04/08. Requerir a Francisca Girona Places que sol·licite la preceptiva au-
torització municipal per a la realització de les obres del c. de Santa Càndida, 
núm. �.

Els alumnes de tai-txi participaran 
en la Festa de Fi de Curs 
de la XIX Campanya Esportiva d’Hivern

La Regidoria d’Esports pre-
senta el seus programes 
d’activitats infantils per a 

aquest estiu. D’una banda, s’ha 
obert el termini de matrícula a 
l’Escola de Vela d’Estiu, que en-
guany ofereix 120 places en dos 
torns de 10 dies per al mes de 
juliol i 160 places en tres torns 
de 5 dies per a l’agost. Per tant, 
els xiquets i xiquetes interessats 
a inscriure-s’hi han de dirigir-se 
a Marina Benicarló (edifici de 

Capitania del Port Esportiu i tel. 
964 462 ��0).

D’altra banda, a partir del 2� de 
juny, les instal·lacions munici-
pals de les pistes d’atletisme i 
de la piscina coberta acolliran 
el Campus Esportiu d’Estiu. En 
aquest Campus, els xiquets i 
xiquetes entre 6 i 14 anys, po-
dran divertir-se amb els tallers i 
sortides encaminats a treballar 
l’aprenentatge bàsic de la tècni-
ca esportiva, així com fomentar 

la creativitat i el descobriment. 

Per matricular-se a al Campus 
d’Estiu, cal recollir un dels nú-
meros que es repartiran el 29 de 
maig a partir de les 7.00 h a les 
oficines de la Piscina Municipal 
(av. de Iecla, s/n - tel. 964 462 
849). A continuació, els dies �0 
de maig i 2, � i 4 de juny, s’hau-
ran de formalitzar les matrícules 
seguint l’ordre dels números re-
partits.

L’Escola de Vela i el 
Campus Municipal 
d’Esports obren el termini 
d’inscripcions per a la 
temporada d’estiu
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La Temporada de Teatre de 
Primavera arriba a la recta 
final, una temporada que 

es pot qualificar de molt satis-
factòria tant per la qualitat de 
les propostes com per la res-
posta de públic. Així doncs, con-
clouran la programació, el 6 de 
juny, Tiempo luego insisto i, el 20 
de juny, Rebeldias posibles de la 
companyia la Cuarta Paret. 

Tiempo luego insisto és una 
aportació de la Companyia 
Gerardo Esteve al teatre 

de l’absurd, combinant l’humor i 
la tristesa a parts iguals. En can-
vi, a Rebeldias posibles veurem, 
a partir d’una escena aparent-
ment quotidiana, una denúncia 
a l’absurditat de la societat a 
què ens té acostumats aquesta 
companyia. Dos obres teatrals 
reconegudes per crítica i públic 
de tot l’estat que baixaran el teló 
de l’Auditori fins a la pròxima 
temporada.

Tancament de luxe de la 
Temporada de Teatre de 
Primavera amb “Rebeldías 
posibles” de  Cuarta Pared

Al mes de juny, la Universi-
tat Popular (UP) tanca el 
curs acadèmic i celebra 

el seu fi de curs amb una mos-
tra de la feina realitzada durant 
l’any per l’alumnat. Així doncs, 
el dijous 5 de juny, a les 19.00 h, 
s’inaugura al Museu de la Ciutat 
de Benicarló (Mucbe) l’Exposi-
ció de Fi de Curs de la UP, on es 
mostraran els treballs dels alum-
nes de les classes de Dibuix i Pin-
tura, Restauració, Ceràmica, Tall 
i Confecció, Castellà per a Àrabs 
i Bonsai. L’exposició romandrà 
oberta fins al diumenge 15, en 
l’horari habitual del Mucbe.

Durant aquest curs que ara fina-
litza, la UP ha impartit �1 cursos 
i tallers, amb més de 2000 hores 
de formació, on han participat 
prop de 600 alumnes. Les ac-
tivitats que s’hi han ofert s’em-

marquen en tres camps de for-
mació: les arts i les manualitats 
(amb classes de dibuix i pintura, 
restauració, ceràmica, tall i con-
fecció, bonsai, fotografia i manu-
alitats per a la tercera edat), les 
llengües (com el francés i l’an-
glés turisticocomercial, el caste-
llà i el valencià per a estrangers 
i el valencià per a preparar les 
proves de la Junta Qualifica-
dora) i el creixement personal 
(amb els tallers de teatre per a 
discapacitats i de musicoteràpia 
per a discapacitats).

Per a dur a terme aquestes acti-
vitats han col·laborat amb la UP 
diferents associacions i entitats 
locals com el Club de la Terce-
ra Edat, l’Agrupació Fotogràfica 
Enfoque, l’Associació Bonsai 
Benicarló, Creu Roja i Afanias 
Benicarló. De fet, la UP enguany 

compleix 20 anys de trajectòria, 
una trajectòria que any rere any 
es fa possible gràcies a l’ajut i el 
suport incondicional d’aquestes 
entitats, dels monitors i dels 
alumnes.

La UP fa vacances, però tornarà 
a obrir les seues portes a finals 
d’octubre. Tot i això, les perso-
nes interessades a matricular-se 
en alguna de les seues activitats 
han de fer-ho durant la prime-
ra quinzena d’octubre a l’Àrea 
d’Intervenció de l’Ajuntament 
(1a planta). Per a obtindre més 
informació sobre el curs 2008-
2009, cal adreçar-se durant el 
mes de setembre a l’oficina de la 
UP (pl. de l’Ajuntament i tel. 964 
470 050) o consultar la secció 
“Universitat Popular” del web 
municipal, www.ajuntamentde-
benicarlo.org.

La Universitat Popular 
celebra el seu fi de curs 
amb una exposició

Un dels grups de dibuix i pintura de la UP

Cuarta Pared ha estat guardonada amb tres premis Max

L’11 de juny a les 12.00 h, Rà-
dio Benicarló (107.� de la 
FM) emetrà el programa 

de ràdio realitzat per l’alumnat 
de l’aula de premsa de l’IES Joan 
Coromines, dins del programa 
educatiu Ràdio-activitat de l’As-
sessoria Didàctica per a l’Ense-
nyament en Valencià de la Con-

selleria d’Educació. El programa 
es reemetrà dins la programació 
de cap de setmana de la Ràdio, 
el 14 i 15 de juny.

Mitjançant Ràdio-activitat els 
alumnes entren en contacte amb 
el món de la ràdio, ja que són ells 
mateixos els que editen i produ-

eixen el programa, amb l’ajut del 
personal de Ràdio Benicarló. En-
guany és, a més, la quarta edició 
d’aquesta activitat de promoció 
del valencià que compta amb el 
suport de la Regidoria de Cultu-
ra i l’Oficina Municipal de Nor-
malització Lingüística.

Ràdio-activitat, 
la ràdio a l’institut
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Reportatge

El Calendari Social dedica 
aquest mes a la gent gran, 
amb l’objectiu de difondre 

les activitats i recursos a l’abast 
d’aquest important col·lectiu. A 
més, la Regidoria de Benestar 
Social vol aprofi tar aquesta oca-
sió per reconèixer el dinamisme 
d’associacions com el Club de la 
Tercera Edat de Benicarló i d’al-
tres entitats amb serveis adre-
çats a l’atenció de la gent gran, 
com Creu Roja o Càritas.

Per tant, s’han programat un se-
guit d’activitats, entre les quals 
destaquen el Curs gratuït de 
formació de cuidadors informals 
de persones amb Alzheimer i 
altres demències, del 9 al 12 de 
juny, o el Curs sobre el funcio-
nament dels mòbils per a gent 
gran, organitzat per Creu Roja 
en col·laboració amb el Centre 
del Voluntariat i que tindrà lloc 
el 6 i 1� de juny. D’altra banda, 
està prevista també la fi nal del 
Campionat de Billar del Club de 
la Tercera Edat.

L’Àrea de Benestar Social de 
l’Ajuntament de Benicarló és la 
regidoria encarregada de prestar 
serveis socials generals i especi-
alitzats, entre altres col·lectius, 
a la gent gran, que són atesos 
a través del Centre Geriàtric i 
del Centre Social Municipal, co-
negut com la Farola. La Farola 
ofereix als més grans un servei 
d’informació sobre centres re-
sidencials, centres de dia, pen-
sions i programes de vacances 
socials. 

A més, al Centre s’atén les perso-
nes que necessiten ajudes eco-
nòmiques per a l’eliminació de 

barreres arquitectòniques o per 
a les necessitats d’alimentació, 
habitatge, etc.. També atenen les 
persones que sol·liciten les aju-
des de Conselleria per fomentar 
l’estada dels ancians dins de la 
llar i per subvencionar-los esta-
des en centres especialitzats.

D’altra banda, s’hi ofereixen ser-
veis de suport a la convivència, 

com ara el Servei d’Ajuda a Do-
micili, el d’Atenció a la Vivenda, 
el programa Menjar a Casa, la 
Teleassistencia i la Teleajuda. 
Tots aquests són programes 
d’assistència en el mateix domi-
cili de les persones grans, amb 
els quals es pretén facilitar la 
permanència de les persones en 
el seu entorn habitual.

Agenda Cultural
EXPOSICIONS
 Exposició del XV Concurs Local de 

Primavera de Dibuix i Pintura (fi ns 
a l’1 de juny). Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: 
Regidoria de Cultura i Mucbe.

 Exposició Itinerant de la Salle (fi ns 
al 14 de juny). Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: 
La Salle i Mucbe.

 Exposició permanent “Bona terra, 
bona collita”. El món de l’agricultu-
ra en Benicarló i la comarca del Baix 
Maestrat de principis del segle XX. 
Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitza: Ajun-
tament de Benicarló. Patrocina: Ajun-
tament de Benicarló i IFF. Col·labora: 
Ashland.

JUNY 2008
Diumenge 1
10.00 h  Art al carrer (fi ns a les 14.00 h). Pl. de 

Sant Bertomeu. Organitza: Associació 
Benicarló Art i Regidoria de Turisme.

17.30 h  Teatre. Juan sin miedo a càrrec de l’Es-
cenari. Auditori. Organitza: Escola de 
Teatre l’Escenari.

19.30 h  Teatre. Viva la Pepa!, a càrrec de La 
Escalera. Auditori. Organitza: Escola 
de Teatre La Escalera.

Dijous 5
19.00 h  Inauguració de l’Exposició de Final 

de Curs de la Universitat Popu-
lar. Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitza: Regido-
ria de Cultura – UP i Mucbe.

19.00 h  Festa de fi de curs del CEIP Eduar-
do Martínez Ródenas. Auditori. Or-
ganitza: CEIP Eduardo Martínez Róde-
nas.

Divendres 6
19.00 h  Inauguració de l’exposició fo-

togràfica “Mauthausen. Cròni-
ca gràfi ca” del Museu d’Histò-
ria de Catalunya i l’Associació 
Amical Mauthausen (fi ns al 27 de juliol). 
Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitzen: Museu 
d’Història de Catalunya i Mucbe.

22.30 h  Teatre de Primavera. Representació 
de l’obra Tiempo, luego insisto a càrrec 
de la companyia Gerardo Esteve. 
Auditori. Obra en castellà. Preu: 5 €. 
Organitza: Regidoria de Cultura.

Diumenge 8
10.00 h  X Trobada de Puntaires. Carrer Ma-

jor i adjacents (fi ns a les 14.00 h). Mos-
tra de treballs a l’antic Ajuntament (c. 
Major). Organitza: Associació de Pun-
taires del Baix Maestrat.

Dijous 12
20.00 h  Projecció del documental El fotò-

graf de l’infern. Activitat paral·lela a 
l’exposició “Mauthausen. Crònica grà-

fi ca”. Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc. Organitza: Museu d’Història 
de Catalunya i Mucbe.

Divendres 13
22.30 h  Concert a càrrec de la Big Band 

Benicarló & Big Band d’Onda. Pl. 
dels Mestres del Temple. Organitza: 
Regidoria de Cultura.

Divendres 14
22.00 h  Festa Proyde Voluntaris 2008. Re-

captació de fons per a projectes de 
col·laboració amb el Perú i Mèxic. Pati 
del col·legi la Salle. Organitza: ONG 
Proyde.

Del dilluns 16 al dijous 19, 

Nits al Convent.
22.00 h  Concerts dels alumnes del Con-

servatori de Música Mestre Feliu. 
Claustre del Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc. Organitza: Regidoria 
de Cultura, Conservatori de Música i 
Mucbe.

Dimecres 18
 Graduació dels alumnes d’infan-

til de 5 anys del CEIP Marqués de 
Benicarló. Auditori. Organitza: CEIP 
Marqués de Benicarló.

Dijous 19
 Festa de fi de curs del CEIP Mestre 

Francesc Catalán. Auditori. Organit-
za: CEIP Mestre Francesc Catalán.

20.00 h  Projecció del documental Mauthau-
sen. Campo de concentración. Activitat 
paral·lela a l’exposició “Mauthausen. 
Crònica gràfi ca”. Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc. Organitza: Mu-
seu d’Història de Catalunya i Mucbe.

22.00 h  Clausura de les Nits al Convent. 
Concert a càrrec de Luis Fernandez 
Castelló (Clarinet). Guanyador del 
Certamen d’Intèrprets 2007. Claustre 
dels Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe.

Divendres 20
22.30 h  Teatre de Primavera. Representació 

de l’obra Rebeldías posibles a càrrec de 
la Companyia Cuarta Pared. Audito-
ri. Obra en castellà. Preu: 7 €. Organit-
za: Regidoria de Cultura.

Del dissabte 21 al dilluns 23, 
Mercat d’Artesania.
17.00 h  Pl. dels Mestres del Temple (fi ns a les 

00.00 hores). Organitza: Regidoria de 
Turisme.

Dissabte 21
19.00 h  Visita guiada a l’exposició “Bona 

terra, bona collita”. Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. 
Organitza: Mucbe.

20.00 h   Inauguració nova seu de l’Escola 
de música i teatre Diabolus. C. del 
Botànic Cabanilles, 5. Organitza: Asso-
ciació Cultural Diabolus.

Dilluns 23
00.00 h  Nit de Sant Joan. Cremà de la fogue-

ra, focs d’artifici i revetlla. Platja del 

Morrongo. Organitza: Ajuntament de 

Benicarló.

Dimarts 24
19.30 h  Festival i graduació dels alumnes 

de 6è de primària del CEIP Mar-

quès de Benicarló. Auditori. Organit-

za: CEIP Marquès de Benicarló.

Dijous 26
19.30 h  Concert de clausura de fi de curs 

del Conservatori. Auditori. Organit-

za: Conservatori Superior de Música 

Mestre Feliu.

21.00 h  Concert de la Coral Gent Gran. 

Claustre del Convent de Sant Francesc. 

Organitza: Club de la Tercera Edat.

Divendres 27, dissabte 28
i diumenge 29, 
Romeria a l’ermita del Rocio.
19.00 h  Sortida des de la seu de l’associació 

cap a l’església de Sant Bertomeu i 

romeria a l’ermita. Dissabte, a les 

20.00 h exhibició de doma de cavalls 

a càrrec de Quadres Sant Gregori. 

Matinada del dissabte al diumenge, 

Salto de la reja. Diumenge a les 12.00 

h missa de romers i ofrena floral. 

Organitza: Casa de Andalucía.

Dissabte 28
20.00 h  Festa del carrer del Pubill. Processó, 

danses i festa al carrer. Organitza: Ve-

ïns del carrer del Pubill.

Diumenge 29
20.00 h  Audició fi de curs dels alumnes de 

Llenguatge Musical de l’Escola de 

Música Ciutat de Benicarló. Audito-

ri. Organitza: Associació Musical Ciu-

tat de Benicarló..

JULIOL 2008
Dijous 5
19.00 h  Visita guiada a l’exposició “Bona 

terra, bona collita”. Centre Cultural 

Convent de Sant Francesc – Mucbe. 

Organitza: Mucbe.

18.30 h  III Encontre de Grups de Danses. 

Cercavila pels carrers per a vianants 

del centre. Sortida des de la pl. de 

l’Ajuntament. Organitza: Grup de Dan-

ses Renaixença.
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El Calendari Social
dedica el mes de juny
a la gent gran

L’equip social de base de la Farola atén de dilluns a divendres
al c. del Port, 37
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Un grup de jubilats fent la partida a la seu del Club de la Tercera Edat
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