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Telèfons
d’interés

Serveis municipals
Ajuntament 
de Benicarló .............................964 470 050
Biblioteca Municipal..............964 475 660
Brigada Municipal ..................964 470 343
Cambra Agrària ........................964 470 597
Casal Municipal (Bar) .............964 473 716
Centre Geriàtric........................964 471 867
Centre Ocupacional 
IVADIS..........................................964 474 979
Centre Social “La Farola” .....964 473 968
Club de la Tercera Edat ........ 964 471 304
Jutjat de Pau ..............................964 470 146
Mercat Municipal ...................964 470 328
Oficina de Turisme ................. 964 473 180
Pavelló Poliesportiu 
Municipal ....................................964 475 202
Piscina Municipal ..................... 964 467 114
Pistes Atletisme .......................964 461 888
Pistes Esportives 
Passeig Marítim (Bar) ........... 964 472 190
Ràdio Benicarló 
(Emissora municipal) ............964 460 456
Residència-Alberg 
Juvenil .........................................964 470 500

Emergències
Centre de Coordinació 
d’Emergències ..............................................112
Policia Local ...............................964 475 300
Guàrdia Civil .............................964 465 010
.......................................................... 964 465 011
Bombers .....................................964 460 222 
...........................................................................085
Centre de Salut. 
Urgències ................................... 964 474 505
Ambulàncies Creu 
Roja Benicarló ..........................964 222 222
Centre Provincial Coordinació 
Creu Roja ...................................964 244 300
Associació Voluntaris de 
Protecció Civil ..........................629 666 208

Subministraments i altres 
serveis
FCC Serveis de neteja 
i jardins ........................................964 474 010
Iberdrola......................................964 475 268
Repsol butà ................................ 964 470 341

Repsol butà 
(contestador automàtic) ...... 964 471 487
SOREA (Servei 
d’Aigües Potables) ..................964 471 660
SOREA (Avaries) ......................902 250 370

Altres serveis administratius
Contribucions Diputació 
de Castelló ................................964 467 090
Correus i Telègrafs.................964 470 998
ITV de Vinaròs ..........................964 401 320
Fundació Servei Valencià 
d’Ocupació ..................................964 467 011
Tresoreria de la 
Seguretat Social ......................964 474 862

Centres de formació
CFIP (Centre Formació i 
Inserció Professional) ............964 461 840
Centre de Formació 
de Persones Adultes .............964 460 289
Col·legi Francesc Català ........964 471 936
Col·legi La Salle .......................964 470 066
Col·legi Marqués 
de Benicarló ............................... 964 471 937
Col·legi Martínez Ródenas ...964 472 611
Col·legi Ntra. Sra. de 
la Consolació ............................ 964 471 699
Conservatori de Música 
Mestre Feliu ..............................964 472 748
Institut d’Educació 
Secundària Joan 
Coromines ...................................964 472 355
Institut d’Educació 
Secundària Ramón Cid ......... 964 471 706
UNED (Universitat Nacional 
 d’Educació a Distància) ...........964 470 050
......................................................... 964 475 922

Altres telèfons d’interès
Ermita de Sant Gregori ........964 473 065
Parador de Turisme 
“Costa del Azahar” ................ 964 470 100

Transports
RENFE (Despatx  
de bitllets) ..................................964 460 212
RENFE (Informació) ..............964 240 202
Taxis Benicarló ........................964 460 506

Farmàcies
de guàrdia

novembre
DIES FARMÀCIA

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

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

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

4-5 JorGe Cid 
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

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

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

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

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

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

11-12 FrAnCisCo sAntos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25-26 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

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

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

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

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

Comença una nova etapa
Amb aquest primer número, el Butlletí d’Informació Municipal (BIM) enceta una 
nova etapa. Conscient de la importància de la comunicació en la relació entre l’ad-
ministració local i els ciutadans, l’Ajuntament de Benicarló vol, amb aquesta publi-
cació, fer més accessible a tots els ciutadans la informació que genera la corporació 
local. Per això, cada mes els ciutadans de Benicarló tindreu l’oportunitat de conèi-
xer de primera mà i de forma gratuïta notícies relacionades amb totes les àrees de 
l’Ajuntament, així com la informació municipal sorgida dels plens i decrets.

És, a més, un plaer començar aquesta nova etapa estrenant imatge institucional, 
una nova eina, com ho és aquest BIM, al servei d’una comunicació més fluïda i 
directa amb els ciutadans.

Edita: AJuntAMent de BeniCArló

Maquetació i Impressió: 4 Colors, Coop. V.
dipòsit leGAl: Cs-331-2006
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Benicarló estrena 
imatge institucional

L’Ajuntament de Benicarló 
ha decidit implantar una 
nova imatge per aconse-

guir una comunicació més fluïda 
i directa entre la institució i la 
ciutadania. Aquesta nova imat-
ge ha estat elaborada pel pres-
tigiós estudi de disseny gràfic de 
Pepe Gimeno, que compta amb 
una gran trajectòria en el món 
del disseny i és responsable de 
projectes com la imatge corpo-

rativa de les Corts Valencianes, 
la imatge distintiva de la presi-
dència espanyola de la Unió Eu-
ropea a 2002, la marca turística 
de la Comunitat Valenciana o la 
nova imatge promocional de la 
ciutat de València.
Amb la implantació d’aquesta 
nova imatge es pretén facilitar 
la identificació de l’Ajuntament 
per part dels ciutadans. Fins ara, 
no existia una imatge homogè-
nia i unitària i exemple d’això 
és que s’han comptabilitzat fins 
a 10 aplicacions diferents de 

l’escut de l’Ajuntament. Amb el 
nou manual d’identitat visual 
corporativa es pretén simplificar 
i normalitzar la imatge en totes 
aquelles accions de comunica-
ció i promoció externa. 
Aquesta nova imatge corpo-
rativa, que s’anirà incorporant 
gradualment a tota la docu-
mentació externa i interna de 
l’Ajuntament, no suposarà en 
cap moment la supressió de l’es-
cut heràldic de la ciutat, que es 
mantindrà per a la comunicació 
més protocol·lària.

El bust del Doctor Coll 
ja està al carrer que 
porta el seu nom

La celebració del 9 d’Octubre va arribar carre-
gada d’activitats socials, culturals i esportives. 
L’acte més destacat, però, va ser la inauguració 

del monument en homenatge al Doctor Coll al car-
rer que porta el seu nom, un acte on van assistir els 
familiars del reconegut metge, que es van desplaçar 
des de Barcelona. A l’acte també hi va ser bona part 
de la corporació municipal així com el fill adoptiu 
de la ciutat Fernando Peiró i familiars de l’autor del 
monument, el benicarlando Jorge Borrás.
En els seus discursos, tant l’alcalde de la ciutat, 
Enric Escuder, com el regidor de Cultura, José Luis 
Guzmán, van destacar el fet d’haver escollit una data 
com el 9 d’Octubre per fer l’homenatge a aquest fill 
adoptiu de la ciutat ubicant, de manera definitiva, 
el seu bust al carrer del Doctor Coll, un cop ja ha 
estat urbanitzat. Escuder i Guzmán van destacar el 
caràcter solidari i humanitari del Doctor Coll amb 
els benicarlandos des dels llocs de treball que va 
ocupar, principalment com a director de l’hospital 
de la Creu Roja de Barcelona.
La família del Doctor Coll, en la veu d’un dels fills, va 
voler agrair l’homenatge de l’Ajuntament i va recor-
dar l’estima que sentia el seu pare per la ciutat.
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Urbanisme presenta les 
conclusions de les taules 
de treball sobre el PGOU

El passat 5 d’octubre es van 
presentar a l’Ajuntament 
de Benicarló les conclusi-

ons de les taules de participació 
ciutadana que durant tot l’estiu 
han estat analitzant el nou Pla 
General d’Ordenació Urbanísti-
ca. El projecte de crear un camp 
de golf, la urbanització de la cos-
ta nord, la creació de nous eixos 
vertebradors amb les ciutats veï-

nes o la necessitat de protegir el 
patrimoni etnològic i paisatgís-
tic s’inclouen en aquest primer 
balanç sobre la normativa que 
ha de regir el desenvolupament 
de la ciutat en els propers anys.
La redacció del Pla General 
de Ordenació Urbanística de 
Benicarló és un procés de treball 
complex, pel fet de convertir-se 
en una oportunitat de confi-

gurar un nou model territorial 
adaptat a la realitat, amb unes 
condicions de sortida, sent ca-
paç de satisfer les demandes 
actuals i futures dels ciutadans. 
Per tant, resulta imprescindible 
que la configuració del nou mo-
del siga fruit del consens entre 
tots els agents públics i privats, 
institucions, administracions 
públiques i ciutadans.

La Regidoria de 
Medi Ambient aposta 
per les energies renovables

La Regidoria de Medi Am-
bient ha instal·lat plaques 
solars al sostre del Pavelló 

Poliesportiu municipal per tal de 
generar l’aigua calenta sanitària.
Amb aquesta acció es pretén sa-
tisfer més del 70% de la deman-
da per a cobrir les necessitats de 
l’aigua calenta dels usuaris del 
Pavelló.
El pressupost de la instal·lació 

d’aquestes plaques, que aprofiten 
l’energia renovable procedent del 
sol, ascendeix a 20.752 euros. Cal 
destacar que aquest tipus d’instal-
lacions estan subjectes a les línies 
de concessió de subvencions per 
part de l’AVEN (Agència Valenci-
ana de la Energia, www.aven.es), 
que es destinen tant per iniciati-
ves públiques com privades.
Aquest sistema de generació 

d’energia està exempt de generar 
emissions a l’atmosfera de gasos 
que afavoreixen l’efecte hiverna-
cle, en concret de diòxid de car-
boni (CO

2
).

La instal·lació suposarà una re-
ducció de 7.231 kg de CO

2
 proce-

dent de la combustió del gasoil 
que actualment utilitza el siste-
ma de calefacció del Pavelló Poli-
esportiu com a font d’energia.
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L’IES Joan Coromines 
acollirà unes jornades 
sobre participació 
ciutadana obertes a tots

Els dies 18 i 19 de novembre 
les aules de l’IES Joan Co-
romines es convertiran en 

un fòrum de debat per tal que 
els ciutadans de Benicarló ex-
pressen la seua opinió al voltant 
de la ciutat on viuen. Organitza-
des per un grup motor format 
per ciutadans i ciutadanes de 
Benicarló, aquestes jornades 
estan obertes a tot tipus d’opi-
nions, tant d’entitats com de 
persones interessades, a través 
de diversos espais de reflexió i 
intercanvi.

Aquestes jornades s’emmarquen 
en el procés que l’Ajuntament de 
Benicarló ha iniciat amb l’apli-
cació de l’Agenda 21 Local, un 
projecte que té com a principal 
objectiu establir bases de plani-
ficació i gestió sostenible en tot 
l’àmbit municipal mitjançant la 
participació del seu veïnat en la 
vida quotidiana col·lectiva i en la 
seua implicació en els assump-
tes públics i en la presa de deci-
sions del govern local.
De moment, ja s’ha aprovat el 
Reglament de Participació Ciuta-

dana, un dels pilars fonamentals 
d’aquest nou concepte de gestió 
municipal, i ara cal engegar tot el 
procés participatiu, que comen-
çarà amb aquestes jornades.
Mentrestant, tots els interessats 
poden fer servir altres canals 
de comunicació directa amb 
l’Ajuntament, com són el telèfon 
gratuït 800 40 40 40 i el correu 
electrònic benicarlo.participa-
ciociutadana@cv.gva.es o adre-
çant-se a l’Àrea de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de 
Benicarló.

Els exàmens de 
la Junta Qualificadora 
ja estan a punt

L’Oficina Municipal de Normalització Lingüís-
tica us recorda que el proper 4 de novembre 
comença el segon període de proves de la Jun-

ta Qualificadora de Coneixements de Valencià i que 
els exàmens tindran lloc els següents dies:

• Coneixements Orals: 4 de novembre a les 
9:30 h.

• Grau Elemental: 11 de novembre a les 9:30 h.
• Grau Mitjà: 18 de novembre a les 9:30 h.
• Grau Superior: 25 de novembre a les 9:30 h.
• Llenguatge als Mitjans de Comunicació: 11 de 

novembre a les 10:00 h.
• Llenguatge Administratiu: 18 de novembre a 

les 10:00 h.
• Correcció de Textos: 25 de novembre a les 

10:00 h.
A Vinaròs, a l’IES Leopold Querol us podeu examinar 
de proves de Coneixements Orals, Grau Elemental, 
Grau Mitjà i Grau Superior. La resta de les proves es 
realitzen a València, a la Universitat Politècnica.

Tota la informació relativa a les proves (models d’exa-
men, preguntes més freqüents, etc.) és a la pàgina 
web de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià (http://www.cult.gva.es/jqcv). i podeu ob-
tenir més informació dirigint-vos a l’Oficina de Nor-
malització Lingüística de l’Ajuntament o escriure’ns 
un correu electrònic a bncnormalitzacio@cv.gva.es.
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L’ajuntament inverteix 
més de 600.000 euros en la 
millora de les instal·lacions 
esportives

L’Ajuntament de Benicarló 
està millorant les condici-
ons dels seus equipaments 

esportius. Aquest mes d’octubre 
s’han adjudicat les obres per a 
la substitució del clos en el re-
cinte del Pavelló Poliesportiu 
municipal amb Postigo Obras y 
Servicios, S.A. per una quantitat 
de 73.688,88 euros i el submi-
nistrament i la instal·lació d’un 
paviment esportiu en l’annex co-
bert del Pavelló municipal, amb 
Mondo Ibérica S. A. per 35.831,10 
euros. Les dues actuacions esta-
ran acabades aquest mes. A més, 
en la que és una de les inversi-
ons més fortes del consistori, ja 
han començat les obres per a la 
instal·lació de la gespa artificial al 
camp de futbol municipal.  L’ad-
judicació, que s’ha fet mitjançant 
arrendament financer amb opció 
de compra posterior per a l’Ajun-
tament, s’ha fet amb Finanzia 
Banco de Crédito, S.A. El pressu-
post del subministrament i instal-
lació de la gespa artificial és de 
503.173,71 euros. 

A més, durant el mes d’octubre, 
el consistori ha contractat altres 
obres, subministraments i ser-
veis importants per al municipi, 
com ara la remodelació de les vo-
reres del carrer d’Alcalà o la reur-
banització del carrer del Crist de 
la Mar, en la seua segona fase, 
entre el carrer de Joan XXIII i el 
carrer de Sant Elm. Les dos obres 
s’han adjudicat a l’empresa PAVA-
SAL per import de 51.144 euros i 

483.774 euros respectivament.
Per últim, i amb l’objectiu d’elimi-
nar les barreres arquitectòniques, 
l’Ajuntament ha adjudicat aquest 
mes les obres del Pla d’Accessibi-
litat de la zona nord de la ciutat. 
Les obres, que s’han adjudicat 
per un import de 90.245 euros a 
la mercanti
l Juan José Sánchez López, s’hau-
ran d’executar en un termini mà-
xim de 90 dies.

Tu comptes. La teua veu compta

800 40 40 40
Telèfon gratuït de participació ciutadana
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Informació
municipal

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NúM. 15/2006 
qUE VA TENIR LLOC EL DIA 28 DE SETEMBRE.
Punt 1r Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària 

núm. 13/2006, de 31 d’agost i de l’acta de la sessió 
extraordinària núm. 14/2006, de 15 de setembre.

 • Aprovat per unanimitat.
Punt 2n Dació de compte del Decret d’Alcaldia de data 14 de 

setembre de 2006, pel qual es revoca, amb caràcter 
temporal, la delegació de l’exercici de l’atribució en 
matèria de Benestar Social.

Punt 3r Dictamen a l’aprovació del text definitiu del Pla mu-
nicipal per a la convivència Benicarló 2006-2008.

 • Aprovat per unanimitat.
Punt 4t Dictamen a l’aprovació del Pla de reforma interior de 

millora i estudi de detall de l’àmbit PRI-6 del PGOU.
 • Aprovat per unanimitat.
unt 5é Dictamen a l’assumpció de compromisos en relació 

amb el “Pla d’instal·lacions esportives 2007/2012”.
 • Aprovat amb el vot favorable d’onze regidors (PSPV 

i Bloc) i nou abstencions (PP).
Punt 6é Moció sobre la rehabilitació del quiosc de la plaça 

del Mercat Vell. 
 • Aprovat per unanimitat.
Punt 7é Moció sobre la modificació de superfície de la finca 

número 34 de l’Inventari de Béns Municipals. 
 • Aprovat amb el vot favorable d’onze regidors (PSPV 

i Bloc) i nou abstencions (PP).
Punt 8é Moció sobre el Pla d’inundacions. 
 • Aprovat per unanimitat. 
Punt 9é Dació de compte dels decrets i resolucions d’alcaldia 

i tinències d’alcaldia delegades des del 16 d’agost de 
2006 al 15 de setembre de 2006.

Punt 10é Precs i preguntes.

Podeu consultar l’acta sencera del Ple a la pàgina web de l’Ajun-
tament www.ajuntamentdebenicarlo.org dins de la secció “Cor-
poració municipal”.

DECRETS SETEMBRE 2006.
01/09/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
2.000,00 euros.
01/09/2006. Declarar exclosa la mercantil PLATJA PARK 
PENÍSCOLA, SL del concurs d’adjudicació de llicències d’explo-
tació de serveis de temporada de platja.
01/09/2006. Modificar l’error en el segon cognom de la sol-
licitant A.A.M.
01/09/2006. Atorgar a Traimed 21 SL una llicència urbanística per 
a la instal·lació d’una línia subterrània trifàsica de 20 KV.
01/09/2006. Atorgar a Traimed 21 SL una llicència urbanística per 
a l’adequació de terrenys mitjançant moviment i anivellat, així 
com el seu tancament.
04/09/06. Col·locar 3.800.000 euros en l’entitat financiera La 
Caixa en imposició a termini fix.
04/09/06. Delegar en el regidor tinent d’alcalde d’aquest Ajun-

tament, el Sr. Utiliano Martínez Sánchez, l’autorització de ma-
trimoni.
04/09/06. Concedir llicència d’entrada de vehicles a través de les 
voreres al c. de Vinaròs, núm. 67, c. del Cronista Viciana, núm. 9 i 
c. de Sant Josep, núm. 5.
05/09/2006. Delegar l’exercici de les funcions d’Alcaldia en el Sr. 
José Luis Guzmán Grau, primer tinent d’alcalde, durant els dies 
6, 7 i 8 de setembre de 2006.
5/9/2006. Sol·licitar la inclusió de l’Ajuntament de Benicarló com 
a beneficiari del Pla d’Instal·lacions Esportives 2007-2012.
5/9/2006. Donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants 
d’aquesta ciutat, les persones que es relacionen en l’annex que 
s’uneix a aquesta Resolució.
6/9/2006. Ordenar la despesa i el pagament que s’hi relaciona, 
pels seus respectius imports i un total de 181.025,76 euros.
6/9/2006. Donar de baixa el titular de la parada núm. 107 del 
mercat no sedentari de venda de productes no alimentaris.
6/9/2006. Donar de baixa el titular de la parada núm. 13 del mer-
cat no sedentari de venda de productes no alimentaris de la zona 
del c. del Dr. Fleming / c. de València.
6/9/2006. Desestimar la sol·licitud d’anul·lació del deute pendent 
relatiu a la taxa del mercat de venda no sedentària dels dimecres 
a la zona de l’avinguda de Catalunya.
6/9/2006. Aprovar devolucions a tres persones per ingressos 
indeguts.
7/9/2006. Concedir una llicència municipal d’ocupació per als 
habitatges situats al c. de Sant Josep núm. 7, pisos 1r i 2n.
7/9/2006. Contractar l’obra d’instal·lació de panells solars en el 
Pavelló Poliesportiu municipal per al subministrament d’aigua 
calenta sanitària per import de 20.105’71 euros.
7/9/2006. Concedir una llicència de funcionament de l’activitat 
de bar/cafeteria en el local situat al c. de Sant Antoni, 4.
7/9/2006. Concedir a la mercantil Residencial Ratllamar SL una 
llicència municipal d’obertura d’una activitat destinada a serveis 
Immobiliaris i promoció d’edificacions emplaçada al pg. de Fer-
reres Bretó, 46 (Benicarló centre).
8/9/2006. Atorgar a Gestión de Proyectos 2001, SL una llicència 
municipal per a l’obertura d’una rasa per a una línia subterrània 
de baixa tensió en el passeig Marítim núm. 112 i 114.
8/9/2006. Ordenar la despesa i el pagament que s’hi relacio-
na, pels seus respectius imports i un total de 15.228,26 euros. 
8/9/2006. Aprovar la certificació-liquidació de les obres de 
“Manteniment i conservació de la infraestructura en la Platja 
Mar Xica”, per import de 185.657,51 euros.
8/9/2006. Aprovar les bases que regiran la convocatòria per a la 
contractació temporal dels monitors per impartir els cursos de 
la programació 2006-2007 de la Universitat Popular i la creació 
d’una borsa de treball.
8/9/2006. Contractar amb INFOR DEL MAESTRAT, SL, el submi-
nistrament de dos commutadors per a la comunicació d’equips 
en xarxa amb destinació a diverses dependències de l’Ajunta-
ment de Benicarló, per un import total de 2.068,44 euros.
8/9/2006. Atorgar a la mercantil Administración Fincas Victoria, 
SL una llicència urbanística per a la construcció d’un edifici de 
28 habitatges, garatge i trasters entre mitgeres, al c. de Bilbao 



www.ajuntamentdebenicarlo.org
Octubre de 20068

núm. 15.
8/9/2006. Incloure la modificació del projecte per a la construc-
ció d’un edifici de 3 habitatges i magatzem traster, amb emplaça-
ment al c. de la Mare de Déu de la Mar núm. 5.
8/9/2006. Atorgar a Aldi Montornés Supermercados SL una lli-
cència urbanística per a la reforma interior del local comercial 
d’ús supermercat.
8/9/2006. Atorgar a Mapfre Mutualidad de Seguros y Reasegu-
ros una llicència urbanística per al condicionament d’un local per 
a oficina d’assegurances a l’av. de Mendez Nuñez núm. 57.
8/9/2006. Donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants 
d’aquesta ciutat les persones que s’hi relacionen en l’annex.
11/9/2006. Ordenar a Stil Vivenda SL que en el termini de 5 dies 
procedisca a retirar els pals de fusta emprats per al desviament 
de línies de cablejat.
11/9/2006. Ordenar la despesa i el pagament que s’hi relacio-
na, pels seus respectius imports i un total de 237.132,42 euros. 
11/9/2006. Delegar en el regidor tinent d’alcalde d’aquest Ajun-
tament, el Sr. Vicente Ramón Compte Moros, l’autorització de 
matrimoni.
11/9/2006. Concedir a la mercantil Termoplásticos Benicarló, SL, 
una llicència municipal per a la connexió al col·lector industrial 
municipal.
11/9/2006. Donar de baixa la relació de rebuts indicats pels mo-
tius que s’hi exposen.
11/9/2006. Ordenar a Construcciones J. Borrás SL que en el ter-
mini de 5 dies procedisca a retirar els pals de fusta emprats per 
al desviament de línies de cablejat. 
11/9/2006. Atorgar a Construcciones Fontanet Ortiz, SL una lli-
cència urbanística per a la instal·lació d’una grua torre en el pg. 
de Febrer i Soriano, núm. 19.
11/9/2006. Atorgar una llicència urbanística per a l’enderroca-
ment d’una edificació entre mitgeres al c. de Pere Bretó núm. 25
11/9/2006. Atorgar una llicència urbanística per a la construcció 
d’una nau-magatzem industrial per a magatzem de productes de 
llanterneria i d’agricultura, en el Polígon Industrial Collet, parcel-
la 80.
12/9/2006. Autoritzar el canvi de titularitat a efectes de notifi-
cacions.
12/9/2006. Aprovar la primera revisió de preus en relació amb el 
contracte subscrit referent a la prestació del servei de l’Escola 
d’Estiu.
12/9/2006. Autoritzar al Centre Aragonés de Benicarló per a la 
utilització de l’Auditori Municipal.
12/9/2006. Anul·lar la baixa del rebut núm. 2.659 de Carnes Ros 
SL de l’exercici 2005 per la seua duplicitat i per un import de 
91,63 euros.
12/9/2006. Contractar el servei antitèrmit i corc per a sales del 
Convent de Sant Francesc.
13/9/2006. Atorgar a la mercantil Edificio Brisamar SL una llicèn-
cia urbanística per a la construcció d’un edifici a l’av. de Iecla, 
10.
13/9/2006. Ordenar la despesa i el pagament que s’hi relaciona, 
pels seues respectius imports i un total de 41.738,84 euros.
14/9/2006. Concedir una llicència d’instal·lació de l’activitat al c. 
de Joan Fuster, 6.
14/9/2006. Aprovar la relació amb caràcter definitiu d’aspirants 
admesos i exclosos per a la valoració del concurs per al Conser-
vatori de Música.
14/9/2006. Atorgar a Cableuropa SAU una llicència urbanística 
per a l’ampliació del node secundari BE1A amb emplaçament al 

c. del Comerç, 7.
14/9/2006. Incoar l’expedient per a la modificació de l’Ordenan-
ça T-1 reguladora de la taxa per expedició de documents admi-
nistratius, any 2007.
14/9/2006. Atorgar a Grup Promotor Benic- Mar, SL una llicència 
urbanística per a l’obertura d’una rasa per a connexió d’aigua po-
table, amb emplaçament a la Ratlla del Terme.
14/9/2006. Incoar l’expedient per a la modificació de l’Ordenan-
ça T-2 reguladora de la taxa de cementeri Municipal, any 2007.
14/9/2006. Atorgar llicència urbanística per a l’obertura d’una 
rasa per a la instal·lació d’una canonada d’aigua, amb emplaça-
ment a la partida de Vilaperdig.
14/9/2006. Incoar l’expedient per a la Modificació de l’ordenan-
ça T-3, reguladora de la taxa pels serveis d’inspecció en matèria 
d’abastaments, inclosa la utilització de mitjans de pesar i mesu-
rar, any 2007.
14/9/2006. Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU una 
llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa per a la instal-
lació per a una línia subterrània trifàsica a 20 KV.
14/9/2006. Incoar l’expedient per a la modificació de l’Ordenança 
T-7 reguladora de la taxa per recollida d’Escombraries, any 2007.
14/9/2006. Atorgar a Uma Gestón Integral de Promoció Cvuno, 
SL llicència urbanística per a la instal·lació d’una grúa torre en la 
carrer València, c/ Ausias March, c/ Penyiscola.
14/9/2006. Incoar l’expedient per a la Modificació de l’Ordenan-
ça T-8, reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua i cla-
vegueram, any 2007.
14/9/2006. Atorgar llicència urbanística per a la construcció 
d’habitatge unifamiliar aïllada, en partida Río, polígon 19, parcel-
la 122.
14/9/2006. Incoar l’expedient per a la modificació de l’Ordenan-
ça T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal 
de mercat al detall, any 2007.
14/9/2006. Atorgar a Telefónica de España SAU un llicència ur-
banística per a la construcció d’una canalització de 9 metres de 
2 conductes de PVC de 63 mm de diàmetre, amb emplaçament a 
l’av. del Papa Luna, 297.
14/9/2006. Incoar l’expedient per a la modificació de l’Ordenan-
ça T-10 reguladora de la taxa per prestació del servei de retirada 
de vehicles iniciada o completa de les vies públiques, la subse-
güent custòdia d’aquestos o per la immobilització de vehicles 
per procediment mecànic, any 2007.
14/9/2006. Atorgar a la mercantil Promocions Carretera Peníscola 
SL una llicència urbanística per a la construcció d’un soterrani 
per a aparcaments a la pl. del Vi de Carlón.
14/9/2006. Incoar l’expedient per a la modificació de l’Ordenan-
ça T-13 reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de 
tracció mecànica en les vies públiques municipals de permanèn-
cia limitada, any 2007.
14/9/2006. Atorgar a Mediterráneo Animal Center, SL una llicèn-
cia municipal per al condicionament de local per a activitat a l’av. 
del Papa Luna núm. 34
14/9/2006. Incoar l’expedient per a la modificació de l’Ordenan-
ça T-14 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofi-
tament especial del domini públic local, any 2007.
14/9/2006. Incoar l’expedient per a la modificació de l’Ordenan-
ça T-16 reguladora de la taxa per la recepció i tractament d’abo-
caments inerts i altres no perillosos, any 2007.
14/9/2006. Incoar l’expedient de modificació de l’Ordenança T-17 
reguladora de la taxa per prestació dels serveis de matrimonis 
civils.
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14/9/2006. Procedir a la incoació d’expedient de modificació de 
l’Ordenança I-3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
14/9/2006. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de 
pàrquing a la mercantil Augimar Empresa Promotora SA al c. 
dels Boters, 6.
14/9/2006. Concedir una llicència de funcionament de l’activitat 
de pàrquing a la pl. dels Mestres de Montesa.
15/9/2006. Aprovar la liquidació de 39.933,87 euros de la Taxa per 
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local, per l’ocupació de 98,50 m2 del vial públic al c. de Pere de 
Thous.
15/9/2006. Ordenar la despesa i el pagament que s’hi relaci-
ona pels seus respectius imports i un total de 15.852,37 euros 
15/9/2006. Sol·licitar al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció i a la Conselleria d’Agricultura que gestione davant el Minis-
teri d’Hisenda la baixada de tipus de mòduls que s’apliquen al 
cultiu de la patata a Benicarló.
15/9/2006. Atorgar una llicència sense retribució des del 18 de 
setembre de 2006 fins al 17 de novembre de 2006.
15/9/2006. Atorgar llicències urbanístiques de construcció i 
d’instal·lació, per a la redistribució interior d’un centre d’educa-
ció infantil al c. dels Sants Màrtirs núm. 27.
15/9/2006. Concedir una llicència de funcionament de l’activitat 
de pàrquing al local situat al c. del Doctor Severo Ochoa canto-
nada amb el c. d’Eivissa.
18/9/2006. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2003/123 de 
sol·licitud de llicència d’obres per al condicionament d’un local 
destinat a pub-karaoke al pg. Marítim núm. 15.
18/9/2006. Ordenar la despesa i el pagament que s’hi relaciona, 
pels seus respectius imports i un total de 173.146,00 euros.
18/9/2006. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a la 
Junta Local Fallera.
18/9/2006. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a l’As-
sociació Musical “Ciutat de Benicarló” per al concert de Santa 
Cecília.
18/9/2006. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2001/605 
de sol·licitud de llicència d’obres per a condicionament de local 
destinat a bar-café amb fil musical a l’av. de Méndez Núñez núm. 
48, baixos.
18/9/2006. Autoritzar l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” 
la utilització de l’Auditori per al concert de nadal 
18/9/2006. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2003/324 
de sol·licitud de llicència d’obres per al condicionament d’un lo-
cal destinat a cafeteria-geladeria al c. d’Hernan Cortés, 45.
18/9/2006. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2003/772 
de sol·licitud de llicència d’obres per al condicionament d’un lo-
cal destinat a oficines a la pl. de l’Ajuntament, 3.
19/9/2006. Atorgar una llicència urbanística per a la col·locació 
de suports per al desviament provisional d’una línia elèctrica 
amb emplaçament al c. de Sant Francesc, 50.
19/9/2006. Ordenar la despesa i el pagament que s’hi relaciona, 
pels seus respectius imports i un total de 740,98 euros.
19/9/2006. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import 
de 882,05 euros per a les despeses de funcionament del Jutjat de 
Pau en l’exercici 2006.
20/9/2006. Ordena la despesa i pagament que s’hi relaciona, 
pels seus respectius imports i un total de 68.661,46 euros.
20/9/2006. Aprovar l’expedient de contractació núm. 24/2006 
que ha de regir la contractació, mitjançant procediment nego-
ciat sense publicitat del subministrament d’uniformitat d’hivern 

per a la Policia local de Benicarló.
20/9/2006. Comptabiltizar drets reconeguts per import de 
12.000,00 euros d’acord amb el Conveni de col·laboració per al 
desenvolupament del programa cultural “Universitat Popular 
2006”.
20/9/2006. Concedir a la mercantil Ashland Chemical Hispania, 
SL, una autorització d’abocament d’aigües residuals industrials 
al col·lector industrial.
20/9/2006. Remetre l’expedient relatiu a la reclamació sobre 
acomiadament i encàrrec de defensa jurídica en un procediment 
judicial laboral.
20/9/2006. Comptabilitzar drets reconeguts per import de 
2.334,46 euros per a la implementació de l’Agenda 21 local, any 
2006.
20/9/2006. Comptabilitzar drets reconeguts per import de 
70.628,46 euros per a les obres incloses en el Pla Provincial de 
Cooperació a les Obres i Serveis Municipals de l’any 2005, deno-
minades “Reurbanització del c. del Crist de la Mar”.
21/9/2006. Ordenar la despesa i el pagament que s’hi relaciona, 
pels seus respectius imports i un total de 39.253,66 euros.
21/9/2006. Disposar la inscripció l’associació denominada Asso-
ciació Cultural i Esportiva Penya València de Benicarló, al Llibre 
Registre Municipal d’Associacions.
21/9/2006. Contractar el subministrament d’un bastidor amb 
guies de 42U per al muntatge de servidors i material de comu-
nicació d’equips informàtics en xarxa per un import total de 
1.782,34 euros.
21/9/2006. Anul·lar els drets reconeguts del Servei Provincial de 
Gestió Tributària i Recaptació, de l’IBIU i multes per import total 
de 579,04 euros. Comptabilitzar els drets reconeguts per import 
de 3.598.485,92 euros, corresponent a IBIU, exercici 2006, per 
import de 44.192,85 euros, corresponent IBIR, exercici 2006, per 
import de 321,57 euros, corresponent a IBIU, exercici 2001, per 
import total de 280.669,17euros, corresponent a IAE, exercici 
2006.
21/9/2006. Comptabilizar el reconeixement de drets per import 
de 48.182,82 euros per la recollida selectiva multimaterial d’en-
vasos lleugers.
21/9/2006. Exp. RL/53/2006 per obres sense llicència.
22/9/2006. Disposar la subscripció del conveni amb l’EOI per al 
finançament d’una revista informativa.
22/9/2006. Decret de desistiment a la mercantil Ashland Chemi-
cal Hispania, SL, del procediment administratiu per a l’obtenció 
de llicència d’activitat per a modificació de la instal·lació i man-
teniment de GLP i ampliació instal·lació receptora.
22/9/2006. Contractar el servei de trasllat de 4 projectors i una 
torre de platabanda del camp de futbol municipal a les pistes 
d’atletisme per import de 6.573,72 euros.
22/9/2006. Contractar amb Ávila Bosch SL la instal·lació en el 
CP Marqués de Benicarló d’un nou grup de pressió d’aigua per 
import de 2.363,08 euros IVA inclòs.
22/9/2006. Concedir una llicència de segregació en dos parcel-
les en Polígon Industrial “El Collet”.
25/9/2006. Atorgar a Promociones Eltri SL una llicència urbanís-
tica per a l’enderrocament d’una nau industrial amb emplaça-
ment al c. d’Hernán Cortes.
25/9/2006. Ordenar la despesa i el pagament que s’hi relaciona, 
pels seus respectius imports i un total de 154.991,69 euros.
25/9/2006. Aprovar la certificació núm. 2 de les obres d’urbanit-
zació per al desenvolupament de la UE Corts Valencianes II de 
Benicarló, per import de 84.810,23 euros.
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26/9/2006. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2003/194 
de sol·licitud de llicència d’obres per al canvi de l’últim forjat de 
l’habitatge amb emplaçament al c. dels Germans de les Escoles 
Cristianes, 15.
26/9/2006. Delegar en el regidor d’aquest Ajuntament Jaime 
Mundo Alberto l’autorització de matrimoni.
26/9/2006. Canviar la titularitat de la llicència de gual al c. de 
Francisco Pizarro, 13.
26/9/2006. Atorgar a Promociones Carretera de Peñíscola, SL 
CIF B-12219184, domiciliat al c. del Doctor Flèming núm. 22 de 
Benicarló, una llicència urbanística per a l’obertura d’una rasa 
per a la instal·lació de línies subterrànies de mitja i baixa tensió 
i la instal·lació d’un centre de transformació, amb emplaçament 
en el PRI Vi de Carlón.
26/9/2006. Autoritzar l’execució de l’enderrocament de dos edi-
ficacions industrials al c. d’Alcalá de Xivert i av. del Maestrat.
26/9/2006. Atorgar llicència urbanística per a l’arranjament d’un 
tancament amb emplaçament a la partida Collet núm. 34.
26/9/2006. Obrir un expedient d’obres sense llicència a la parti-
da Collet, pol. 21, parcel·la 121. Obertura d’expedient d’obres sen-
se llicència en la llera de la rambla de Cervera.
26/9/2006. Obrir un expedient d’obres sense llicència a la parti-
da de la Bisbala, polígon 17, parcel·la 59.
26/9/2006. Obrir un expedient d’obres sense llicència a la parti-
da de Sanadorlí, pol. 11, parcel·la 535 i 663.
27/9/2006. Atorgar llicència municipal de modificació de l’habi-
tatge actual en la segona planta de l’edifici al c. d’Hernan Cortés 
núm. 28.
27/9/2006. Atorgar llicència urbanística per a la col·locació de 
suports per a la instal·lació de línia elèctrica amb emplaçament a 
la partida de Vilaperdig polígon 16 parcel·la 98.
27/9/2006. Aprovar la devolució de la garantia definitiva diposi-
tada per la mercantil Construcciones Laín, SA per a respondre 
de les obligacions derivades del contracte subscrit en data 11 de 
juny.
27/9/2006. Concedir llicència d’entrada de vehicles a través de 
les voreres al c. del Comerç, núm. 33, B; C. d’Alcalà de Xivert, núm. 
109; i c. del Vi de Carlon , núm. 1.
27/9/2006. Aprovar el plec de càrrec núm. 28/2006, correspo-
nent a les liquidacions practicades per la quota núm. 1 d’urbanit-
zació del programa UE Carrer de Santa Magdalena, compreses 
entre els núm. 55 i 67, pels seus respectius imports i un total de 
25.166,09 euros.
27/9/2006. Atorgar a Promociones Moggia Nofre Bernat, SL una 
llicència urbanística per a la col·locació de dos suports de per al 
desviament de línia elèctrica amb emplaçament en el passeig 
Marítim, 86.
27/9/2006. Arxivar l’expedient núm. CM-13-2006 de Contracta-
ció.
27/9/2006. Atorgar a Augimar Obres i Contractes, SL llicència 
urbanística per al desviament d’una línia aèria de baixa tensió 
amb emplaçament al c. de Cèsar Cataldo, 104.
27/9/2006. Atorgar llicència municipal per al condicionament 
d’un local per a una activitat de bar, amb emplaçament en el Port 
Esportiu Bloc 1 Planta 1a Local Illa B-1.
27/9/2006. Atorgar a Residencial Ratllamar, SL una llicència ur-
banística per a la col·locació de dos suports per al desviament 
d’una línia elèctrica de mitja tensió, amb emplaçament al c. de 
Sant Isidre, 44.
27/9/2006. Desistir del procediment administratiu per a l’obten-
ció de llicència municipal per a la construcció de caseta per a 

arreus de conreu, a la partida del Puig, polígon 3, parcel·la 100.
27/9/2006. Incloure la modificació del projecte per a la construc-
ció d’edifici al c. del Doctor Flèming núm. 22.
27/9/2006. Atorgar a Delta Cases, SL una llicència urbanística 
per a l’obertura d’una rasa per a la instal·lació d’una línia subter-
rània de baixa tensió.
27/9/2006. Denegar a Benimet Explotaciones, SL la llicència 
municipal per a la instal·lació d’una xarxa subterrània de baixa 
tensió.
27/9/2006. Atorgar a Beniplant, SL una llicència urbanística per 
a la instal·lació d’una bomba de reg, construcció de caseta per al 
seu/la seua allotjament i línia de baixa tensió.
27/9/2006. Autoritzar la modificació del projecte bàsic i d’execu-
ció per a la construcció d’un edifici al c. de la Mare de Déu del 
Roser, 5.
27/9/2006. Atorgar una llicència municipal per a l’adequació d’un 
local al c. d’Alcalà de Xivert, 44.
27/9/2006. Atorgar una llicència urbanística per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c. del Puig 
de la Nau, 12.
27/9/2006. Atorgar una llicència urbanística per a la construcció 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c. del Puig 
de la Nau, 12-bis.
27/9/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres en la 
partida de les Alcores, pol. 1, parcel·la 356.
27/9/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres en par-
tida del Puig, polígon 2, parcel·la 196.
27/9/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres en la 
partida del Collet, pol. 21, parcel·la 37.
27/9/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres en la 
cantonada del carrer d’Alcalà de Xivert amb el carrer d’Isaac Al-
béniz.
28/9/2006. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2004/55 de 
sol·licitud de llicència d’obres.
28/9/2006. Ordenar la despesa i el pagament que s’hi relaciona, 
pels seus respectius imports i un total de 382.557,36 euros.
28/9/2006. Concedir la instal·lació d’una terrassa a l’av. del Papa 
Luna, 3.
28/9/2006. Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Benicarló 
i l’Assemblea Local de Creu Roja Espanyola a Benicarló per a 
l’exercici 2006, per import de 101.900,00.
28/9/2006. Ordenar la despesa i el pagament que s’hi relacio-
na, pels seus respectius imports i un total de 7.432,31 euros. 
28/9/2006. Requerir a les empreses Mercadona, SA, Supermercat 
Consum, Aldi Supermercados, Parador de Turisme de Benicarló, 
Centro Óptico Eva Marín, Ferreteria Lleixá que procedisquen a 
desmuntar la publicitat instal·lada en els emplaçaments assenya-
lats i a reposar la publicitat municipal que hi havia instal·lada.
28/9/2006. Ordenar la immediata suspensió d’obres en partida 
del Collet, pol. 20, parcel·la 194.
28/9/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres en la 
construcció d’un habitatge unifamiliar.
28/9/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres en la 
partida del Mas del Rei, polígon 1, parcel·la 276.
28/9/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres en par-
tida de les Solades, 100 (xalets 5 i 6).
29/9/2006. Ordenar la despesa i el pagament que s’hi relaciona, 
pels seus respectius imports i un total de 288,53 euros
29/9/2006. Canviar la titularitat i l’emplaçament de la llicència 
de gual al c. de Ramon y Cajal, 21.
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El Reclam arriba a 
Benicarló amb dos 
espectacles excepcionals

La tretzena edició de la Mos-
tra de Teatre Reclam ja està 
en marxa i enguany porta-

rà a Benicarló dos muntatges es-
pectaculars. Amb la col·laboració 
de la Regidoria de Cultura, el 
dijous 9 de novembre Claret 
Papiol presenta el seu especta-
cle De vos a vos, una producció 
plena de jocs malabars, parau-
les i frases fetes on l’equívoc i el 
conflicte estan assegurats. 
I per al 17 de novembre, la com-
panyia Los Excéntricos presenta 
Música maestro, un espectacle 
amb tres protagonistes ben es-
pecials: Marceline, Sylvestre i 
Zaza, clowns, malabaristes i mú-
sics que han passejat les seues 
sabates per Europa, Canadà, els 
Estats Units, la Xina i el Japó i 
que ara arriben a Benicarló per 
mostrar un espectacle fresc i di-
vertit. Després de molt anys de 
complicitat encara fan riure als 
espectadors amb un llenguatge 
simple, directe i càlid amb el seu 
espectacle burlesc i visual.
La Mostra de Teatre Reclam és 
un projecte que l’Aula de Teatre 

de la Universitat Jaume I va posar 
en marxa l’any 1993 per a conso-
lidar una oferta teatral de quali-
tat a l’àmbit de les comarques de 
Castelló. En l’ actualitat compta 
amb 10 seus, entre les quals està 
Benicarló, on s’apleguen cada 
any entre 9.000 i 15.000 especta-

dors. La programació de la Mos-
tra té com a directrius principals 
el compromís d’un projecte en 
comú, la contemporaneïtat i una 
programació trencadora amb 
allò més tradicional o sotmès als 
imperatius propis de la taquilla 
o el mercat. 

Comença la campanya 
esportiva d’hivern amb 
cursos per a tots els gustos

El dia 24 d’octubre ha co-
mençat la XIX Campa-
nya Esportiva Municipal. 

Aquesta campanya, que durarà 
fins al 31 de maig de 2007, aple-
ga cursos com ara  Iniciació Es-
portiva/Educació Física Base, 

Manteniment per a Adults, Ioga, 
Gimnàstica de la Tercera Edat, 
Aeròbic per a adults, Gimnàsti-
ca Xinesa (Tai-Txi), Gimnàstica 
d’Educació Especial, Vela Lleu-
gera, etc. 
D’altra banda, dins dels XXV 

Jocs Esportius de la Comunitat 
Valenciana en edat escolar es 
realitzaran els següents cursos: 
Atletisme, Bàsquet, Handbol, Ci-
clisme i Educació Vial, Natació, 
Judo i Jiu-Jitshu, Aiki-Dojo, Tenis 
i Petanca.
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L’AFIC programa un curs 
sobre tècniques de venda 
adreçat a comerciants

Els dies 30 i 31 d’octubre tindrà lloc un curs gra-
tuït d’Atenció al client i tècniques de venda 
organitzat per l’Antena Local de la Cambra de 

Comerç i l’Agència per al Foment d’Iniciatives Co-
mercials (AFIC). Aquest curs, subvencionat per la 
Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència, es di-
rigeix a persones en contacte directe amb el client, 
venedors, comercials, encarregats de botiga, etc. 
Les classes, amb una durada total de 6 hores, s’im-
partiran al Saló de Plens de l’Ajuntament i pretenen 
explicar conceptes bàsics apropant-los a la realitat a 
través d’exercicis i casos pràctics.
Els objectius bàsics del curs són adquirir i aprofundir 
coneixements sobre els temes com la qualitat, la sa-
tisfacció del client, tècniques de venda, resolució de 
queixes, o coneixement del consumidor actual.
Per a obtenir més informació sobre aquest i altres 
cursos els ciutadans poden adreçar-se a la tercera 

planta de l’Ajuntament, a les oficines de la Cambra 
de Comerç i de l’Agència per al Foment d’Iniciatives 
Comercials o escriure un mail a sgutierrez@cama-
racs.es o bncafic@cv.gva.es.

S’han acabat les obres de 
l’oficina de turisme

La primera setmana d’octubre es van acabar les 
obres de l’Oficina de Turisme de Benicarló cul-
minant, d’aquesta manera, un dels projectes 

turístics més importants de la ciutat. Les obres van 
començar a finals del passat mes de març i després 
de poc més de quatre mesos han quedat enllestides 
per tal d’oferir en les millors condicions un servei 
d’informació i 
atenció a tots els 
turistes que arri-
ben a Benicarló. 
De fet, en aques-
tes noves instal-
lacions no sols hi 
haurà informació 
de Benicarló, sinó 
que els usuaris 
n’hi trobaran de la 
resta de destina-
cions turístiques 
de la comunitat i 
del país. Un altre 

dels aspectes de millora de l’oficina és que, a par-
tir d’ara, es disposarà d’un magatzem soterrani, que 
servirà per guardar tot  tipus de documentació. La 
construcció de la nova Oficina de Turisme ha anat a 
càrrec de l’Ajuntament de Benicarló, amb un pressu-
post de 171.985,78 euros. La Conselleria de Turisme 
aportarà les despeses del mobiliari d’oficina.
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Medi Ambient projecta 
la pel·lícula “Apaga y 
vámonos” amb debat i 
col·loqui inclòs

La Regidoria de Medi Ambient ha organitzat 
per al dissabte 11 de novembre a les 18.30 ho-
res la projecció d’Apaga y vámonos, de Manel 

Mayol, una pel·lícula que parla de la construcció de 
la tercera central hidroelèctrica més gran del món 
realitzada per una multinacional elèctrica espanyo-
la a Xile. El seu director es desplaçarà a Benicarló 
per presentar la pel·lícula personalment i obrirà el 
debat-col·loqui que es farà tant abans com després 
de la projecció de la pel·lícula a l’Auditori munici-
pal.
La pel·lícula ha servit per fer-se ressò de la polèmi-
ca que ha provocat la construcció d’aquesta cen-
tral, ubicada al llit del riu més llarg de Xile, el Bio 
Bio, un element natural que ha estat preservat du-
rant milers d’anys de la mà de l’home i que integra 
zones d’alt valor ecològic i colònies indígenes que 
encara viuen dins del seu propi món, lluny de la 
influència de la civilització.
La construcció d’aquesta central va significar la 
inundació de la vall de Ralco, la pèrdua de valuo-
sos ecosistemes naturals i el desplaçament forçat 
de les colònies d’aquestes tribus indígenes fins a 
altres llocs situats 2000 metres d’alçada, on, curio-
sament, viuen sense electricitat.

Saps que...?
Les paraules nombre/número tenen significats diferents
El terme nombre s’utilitza com a sinònim de quantitat. Per exemple, quan en un 
curs hi haja 20 alumnes matriculats, 20 serà el nombre d’alumnes matriculats. 
El terme número, en canvi, és molt més restrictiu, ja que és el nombre amb què 
una cosa és designada dins d’una sèrie. Direm, per tant, la pàgina número 8, el DNI 
número tal, etc.
Per tant, si un cine té 300 seients, 300 és el nombre de seients i, si van numerats, 
podem demanar el seient número 7 de la fila número 20.
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Ajuda’ns a 
mantindre 
la ciutat en 
condicions

SERVEIS PúBLICS MUNICIPALS

• Avaries 
elèctriques

• Manteniment 
de col·legis

• Vigilància de la 
neteja

• Reparacions de 
la via pública

• Manteniment 
cementeri

• Mobiliari urbà

• Recollida de 
mobles

• Manteniment 
d’instal·lacions 
esportives

• Manteniment 
d’instal·lacions 
culturals

• Senyalització 
vertical 

• Pintura vial
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Agenda Cultural
NOVEMBRE
 Exposició “Gabinet Gaudí: una ex-

periència didàctica” (fins al dia 3 de 
desembre). Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc. Organitza: Funda-
ció Caixa Catalunya, Regidoria de 
Cultura i Mucbe.

 Exposició fotogràfica “Enfoque 
en la Serra d’Irta” (fins al dia 12 de 
novembre, de 19 a 21 hores). Museu 
Històric Arqueològic (c. Major). Or-
ganitza: Enfoque, Agrupació Foto-
gràfica de Benicarló.

 Exposició “José Maria Franquet 
Martínez. La casa Fontcuberta” (fins 
al dia 17 de desembre). Centre Cultu-
ral Convent de Sant Francesc. Orga-
nitza: COAC Demarcació de l’Ebre, 
Regidoria de Cultura i Mucbe.

 Exposició de pintura “Homenatge 
al pintor José Altabella Lluch” (fins al 
dia 4 de novembre). Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Organit-
za: Assoc. Benicarló Art, Regidoria 
de Cultura i Mucbe.

DIVENDRES 3
22:30 h Espectacle musical. El grup En-

semble Rubato presenta Las cartas 
de Mozart (soprano, piano, flauta, 
oboé, clarinet, fagot i trompa). Au-
ditori. Organitza: Regidoria de Cul-
tura. Preu 5€.

DISSABTE 4
18:30 h Futbol sala (Divisió d’Honor). 

Benicarló Onda Urbana fs i 
Martorell fs. Pavelló Poliesportiu.

DIUMENGE 5
10:00 h Art al carrer (fins a les 14:00 h). 

Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: 
Assoc. Benicarló Art i Regidoria de 
Turisme.

DIJOUS 9
22:30 h  XIV Mostra de Teatre Reclam. La 

companyia de Claret Papiol pre-
senta Devos a vos. Auditori. Organit-
za: Regidoria de Cultura. Preu: 5 €. 
En valencià.

DIVENDRES 10
19:00 h Inauguració de l’Exposició de fo-

tografies del VIII Concurs de fo-
tografia Ciutat de Benicarló (fins 
el dia 26 de novembre) i lliurament 
de premis. Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc. Organitza: Regi-
doria de Cultura i Mucbe.

DISSABTE 11
18:30 h Projecció de la pel·lícula Apaga 

y vámonos. En acabar, debat amb 
el director Manuel Mayol. Audi-

tori. Organitza: Regidoria de Medi 
Ambient.

DIUMENGE 12
10:30 h Desfilada de la Banda de música 

“Ciutat de Benicarló” per a reco-
llir els  nous músics de la banda. Or-
ganitza: Associació Musical Ciutat 
de Benicarló.

12:00 h Benicarló a pedals. Ruta I en bici-
cleta pels edificis més emblemàtics 
de la ciutat. Sortida des de la Pl. de 
la Constitució. Organitza: Regidoria 
de Cultura.

DIVENDRES 17
20:30 h Presentació de la IX edició i del 

cartell anunciador de l’Estel del 
Collet 2007. Saló social de la Cai-
xa Rural. Organitza: Assoc. Cultural 
l’Estel del Collet.

22:30 h XIV Mostra de Teatre Reclam. La 
companyia Los Excéntricos pre-
senta Música maestro. Auditori. Or-
ganitza: Regidoria de Cultura. Preu: 
5 €. 

DISSABTE 18 I DIUMENGE 19
 Jornades de participació ciutada-

na. ”Vine i dis la teua. La teua opi-
nió compta”. IES Joan Coromines. 
Organitza: Grup Motor Participació 
Ciutadana.

DISSABTE 18
17:30 h Conte, contat. Narració i lectura de 

contes, de grans a menuts d’entre 3 i 
10 anys. Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc. Organitza: Regidoria 
de Cultura i Mucbe.

DIUMENGE 19
19:00 h Concert de Santa Cecília a càrrec 

de la Banda Juvenil Ciutat de 
Benicarló i les seccions Petiqui-
llo i Kilix de la Coral Polifònica 
Benicarlanda. Auditori. Organitza: 
Assoc. Musical Ciutat de Benicarló i 
Coral Polifònica Benicarlanda. 

DIMECRES 22
19:00 h Missa en honor a Santa Cecília. 

Cantada per la Coral de la Gent 
Gran. Capella del Crist de la Mar. 
Organitza: Club de la Tercera Edat

20:00 h Benicarló Educa. Xarrada-col-
loqui “La motivació per a l’estudi. 
Premis i càstigs”. Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Organit-
za: Regidoria de Cultura.

DIVENDRES 24
22:30 h Espectacle d’humor, música i im-

provització. Duo Vaya por Dios. 
Auditori. Organitza: Penya Meche-
ro.

DISSABTE 25
18:30 h Futbol sala (Divisió d’Honor). 

Benicarló Onda Urbana fs i Pola-
ris World Cartagena. Pavelló Poli-
esportiu.

20:00 h Concert de Santa Cecília amb 
la Banda de música “Ciutat de 
Benicarló” i la Coral Polifònica 
Benicarlanda. Auditori. Organitza: 
Assoc. Musical Ciutat de Benicarló i 
Coral Polifònica Benicarlanda.

DESEMBRE
DISSABTE 2 I DIUMENGE 3
	 Festa del carrer de Santa Bàrbara.

DISSABTE 2
18:30 h Futbol sala (Divisió d’Honor). 

Benicarló Onda Urbana fs i el 
Pozo de Múrcia Turística. Pavelló 
Poliesportiu.

19:00 h Exaltació de les Falleres Majors 
de Benicarló 2007 i les seues 
Corts d’Honor. Auditori. Organit-
za: Junta Local Fallera.

DIUMENGE 3
10:00 h  Art al carrer (fins a les 14:00 h). 

Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: 
Assoc. Benicarló Art i Regidoria de 
Turisme.

Biblioteca Municipal
(Pl. de Sant Joan, 2)
Horari:  -De dilluns a divendres, de 09:30 a 

13:30 i de 17:00 a 20:30 h
 -Dissabtes, de 10:00  a 14:00 h

 Club adult de lectura: 2n. dimarts de 
cada mes. Lectura del mes de no-
vembre: El rey pasmado.

 Club infantil de lectura: a partir del 
mes de gener de 2007.

Centre Cultural del Convent de 
Sant Francesc. Mucbe
(C. de Sant Francesc)
Horari: -De dimarts a dissabtes, de 10:00 a 

13:00 h. i de 17:00 a 20:00 h.
 -Diumenges, de 10:30 a 13:30 h.

Poblat ibèric del Puig de la Nau
Visites guiades: 

-Dimecres, divendres i dissabte, de 
10:30 a 13:30 h

 Concertar amb antelació trucant al 
964 46 04 48
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