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Telèfons
d’interés

Serveis municipals

Ajuntament 
de Benicarló .............................964 470 050

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

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

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

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

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

Centre Ocupacional 
IVADIS..........................................964 474 979

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

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

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

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

Oficina de Turisme ................. 964 47� 180

Pavelló Poliesportiu 
Municipal ....................................964 475 202

Piscina Municipal ..................... 964 467 114

Pistes Atletisme .......................964 461 888

Pistes Esportives 
Passeig Marítim (Bar) ........... 964 472 190

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

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

SEAFI - Centre 
del Voluntariat ......................... 964 470 ��5

Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc ...................964 460 448

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

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

Institut d’Educació 
Secundària Joan 
Coromines ...................................964 472 �55

Institut d’Educació 
Secundària Ramón Cid ......... 964 471 706

UNED (Universitat Nacional 
 d’Educació a Distància) ...........964 470 050

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

Altres telèfons d’interès

Ermita de Sant Gregori ........964 47� 065

Parador de Turisme 
“Costa del Azahar” ................ 964 470 100

Transports

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

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

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

Farmàcies
de guàrdia

febrer
DIES FARMÀCIA

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

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

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

5  MAores FeBrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

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

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

9 Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

10-11 MAores FeBrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

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

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

15 Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

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

17-18 FrAnCisCo sAntos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

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

21 Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

22 MAriA PilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

2� AMPAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

24-25 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

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

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

28 MAriA PilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

Edita: AJuntAMent de BeniCArló

Maquetació i Impressió: 4 Colors, CooP. V.
diPòsit legAl: Cs-331-2006

Premis, poesia, 
homenatges i molta 
gastronomia en la Festa de 
la Carxofa 2007

Benicarló està a punt d’en-
cetar la XIV Festa de la 
Carxofa. El 25 de gener 

comencen els actes d’aquesta 
festa amb la inauguració al Cen-
tre Cultural Convent de Sant 
Francesc de l’exposició de car-
tells presentats en el concurs de 
la Carxofa 2007. Aquesta expo-
sició marcarà el principi i el final 
d’una festa que ha aconseguit 
posar el nom de Benicarló entre 
les cites gastronòmiques més 
importants del país. 
Enguany la Carxofa d’Or ha es-
tat per al cantautor, periodista i 
gastrònom Pere Tàpias, director 
del programa de ràdio dedicat a 
la gastronomia Tàpias variades. 
Ell mateix serà el protagonista 
del primer espectacle d’aquesta 
Festa. Concretament dijous 25 
a les 20.00 hores oferirà al Cen-
tre Cultural Convent de Sant 

Francesc el muntatge Parau-
les, música i aromes, una velada 
composada per les seues can-
çons més conegudes i per po-
emes lligats al món de la cuina 
i la gastronomia, les seues dos 
grans aficions.
L’altre gran protagonista d’aques-
ta edició de la Festa de la Carxofa 
serà el llaurador José Senar, a qui 
l’organització de la Festa retrà un 
homenatge per la dedicació al 
llarg de tota la seua vida al camp. 
Un homenatge que també es farà 
extensiu a la seua dona, Angelita 
Caldés. L’homenatge tindrà lloc 
durant el Sopar de Gala de la 
Carxofa de Benicarló, enguany, al 
Restaurant El Cortijo.
Pel que fa a la resta de la pro-
gramació, destaca per al dissab-
te el V Open de Vela Carxofa 
de Benicarló, que combinarà 
de nou el plaer de navegar amb 

la cuina, ja que els participants 
hauran de preparar un plat on 
s’incloga la carxofa. El mateix 
dissabte hi haurà el campionat 
d’handbol, i a la nit  la tradicio-
nal i multitudinària torrà popu-
lar de carxofes, organitzada pel 
Consell Regulador, que preveu 
repartir més de �.000 racions. 
En total, es calcula que es torra-
ran al voltant de 1.800 kilos de 
carxofes.
I per finalitzar amb bon regust 
de boca, diumenge, després de 
l’exhibició de tir i arrossega-
ment, la Demostració Gastro-
nòmica, on vint-i-un restaurants 
serviran pels carrers cèntrics de 
la ciutat al voltant de 7.500 ra-
cions de diferents plats en els 
quals la carxofa serà l’ingredi-
ent principal. La mascletà de la 
pirotècnia Tomás tancarà els 
actes.

Per a consultar la situació de les farmàcies podeu visitar la 
guia de carrers de la web municipal
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Saps que...?
En valencià, el prefi x anglès e· sol tenir la seva correspondència en l’adjectiu 

electrònic -a. En aquest cas, doncs, en mots anglesos com e-mail, e-book o 

e-commerce és aconsellable utilitzar les seues corresponents denominacions 

valencianes correu electrònic, llibre electrònic o comerç electrònic, 

perquè són formes descriptives, entenedores i generades a partir dels 

recursos de formació de paraules propis del valencià, que fan innecessària la 

incorporació a la llengua de formes híbrides com *e-mail.

Comença el procediment 
per a construir els 
habitatges de protecció 
ofi cial

La plica que ha de regir el 
concurs per a la construc-
ció dels habitatges de pro-

tecció ofi cial a Ciutat Sénior ja 
està preparada. L’Ajuntament 
de Benicarló alienarà mitjançant 
concurs i per procediment obert 
les parcel·les destinades a la 
construcció d’habitatges prote-
gits de preu general en règim de 
venda, en les parcel·les número 
51, de 5.506,41 m2, i número 7, 
de 1.27�,67 m2, integrades en el 
Pla Parcial Sector “Sant Gregori” 
Ciutat Sénior.
L’objectiu és projectar habitat-
ges destinats a perones d’edat 

no superior a �5 anys, amb una  
superfície construïda mitjana, 
comptant els elements comuns, 
de 75 m2. El programa mínim ge-
neral estarà format per dos dor-
mitoris dobles, un bany, cuina, i 
menjador. Excepcionalment, es 
podrà reduir el programa amb 
l’objectiu de completar la super-
fície total edifi cable. A més, els 
habitatges comptaran amb zona 
per a estendre la roba. Cada ha-
bitatge comptarà amb una plaça 
de garatge i un traster. 
L’Ajuntament realitzarà un sor-
teig entre els ciutadans que 
complisquen les condicions es-
tipulades i que, a més, estiguen 
empadronats a Benicarló du-
rant, almenys, els deu anys natu-
rals anteriors a la publicació de 

l’oferta pública d’habitatge.
El preu d’alienació del solar, 
d’acord amb la valoració tècnica 
de l’expedient, serà de 411.5�0,61 
euros, més l’IVA corresponent, 
impostos i despeses aplicables 
a la trasnmissió. Aquest preu 
no podrà ser millorat a l’alçai els 
criteris d’adjudicació seran els 
següents:
- Millor solució arquitectònica
- Altres millores susceptibles 

d’avaluació econòmica sobre 
els requisits del plec.

- Reduccions del termini d’exe-
cució de les obres.

- Menor preu de venda dels 
habitatges, en relació amb el 
preu màxim possible.

- Implantació de l’empresa a la 
localitat.

Medi Ambient aposta pel 
reciclatge

La Regidoria de Medi Am-
bient aposta per fomentar 
el reciclatge i l’augment de 

la qualitat del servei de recollida 
selectiva de paper i cartó, enva-
sos lleugers i vidre mitjançat la 
licitació d’aquest servei per un 
import de 1�9.000 euros.
Aquest nou servei preveu la 
implantació a la via pública de 
nous contenidors que, com en 
el cas de la recollida d’escom-
braries, seran de càrrega lateral 
per al paper i cartó i envasos 
lleugers amb una capacitat de 
�.200 litres. 

Amb això, es passarà dels ac-
tuals 44 contenidors de car-
tó (de color blau) a 111; en el 
cas dels envasos lleugers (de 
color groc), del 58 actuals a 
125 contenidors; i per al vidre 
s’augmenta el nombre de 54 
contenidors verds a 121.
A més, s’han augmentat les 
freqüències de buidat dels 
contenidors fins a dos cops 
per setmana, i la de neteja, 
fins un cop al mes. La finalitat 
d’aquesta millora del servei 
és facilitar al ciutadà la tasca 
del reciclatge domèstic i as-

solir les taxes de recuperació 
de les fraccions de residus de 
recollida selectiva que fixen 
les directrius procedents de 
la Unió Europea i disminuir 
la quantitat de residus sense 
tractament que van a parar a 
l’abocador.
La despesa que suposa aquest 
servei es preveu recuperar 
mitjançant les contrapresta-
cions econòmiques derivades 
dels convenis signats entre els 
sistemes integrats de gestió 
com són Ecoembes i Ecovidrio 
i l’Ajuntament de Benicarló.

L’Ajuntament aprova 
una nova ordenança de 
publicitat

El BOP nº 1�4 de 9 de no-
vembre de 2006 publica-
va el text complet de l’or-

denança Municipal Reguladora 
de les activitats publicitàries, 
que va entrar en vigor als quin-
ze dies de la publicació. 
Amb aquesta ordenança, 
l’Ajuntament pretén regular, 
per una banda, el repartiment 
de  publicitat a la via pública 
per evitar l’escampament dels 
suports publicitaris en paper 
pels carrers i al mateix temps 
millorar la neteja viària del 
nostre municipi. D’altra banda, 
i per comoditat dels ciutadans, 
es prohibeix el dipòsit dels 
pamflets publicitaris a cap al-
tre lloc que no siguen les bús-
ties i també obliga les aquestes 
empreses encarregades de dis-
tribuir aquest tipus de publici-
tat a respectar la voluntat del 
ciutadà a no rebre publicitat a 

la seua bústia.
Per això, l’Ajuntament ha disse-
nyat uns adhesius que expres-
sen aquesta voluntat de no re-
bre publicitat al seu domicili o 
bústia, que estaran disponibles 
per a qui els sol·licite trucant 
al telèfon gratuït de participa-
ció ciutadana 800 40 40 40, a 
l’adreça electrònica benicarlo.

participaciociutadana@cv.gva.
es o recollint-los personalment 
al departament de Medi Am-
bient i Participació Ciutadana 
de la tercera planta de l’Ajun-
tament.
El text de l’ordenança es pot 
consultar al web municipal, a 
la secció Medi Ambient i Parti-
cipació Ciutadana.
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L’Ajuntament adjudica el 
servei de manteniment del 
clavegueram

El negociat de Contractació i 
Patrimoni de l’Ajuntament de 
Benicarló acaba d’adjudicar a la 
mercantil Sociedad de Fomen-
to Agrícola Castellonenca, SA 
(FACSA) el servei de neteja, ins-
pecció, conservació, manteni-
ment i vigilància de la xarxa mu-
nicipal de sanejament de tota la 
ciutat. L’import del contracte 
és de 61.800 euros, IVA inclòs, i 
tindrà una duració de dos anys 
amb efectes des de la forma-
lització del contracte, amb una 
pròrroga d’un any més.
Aquest servei inclou tota la xar-
xa de sanejament de titularitat 
municipal, tant si el seu àmbit 
d’evacuació és de tipus residu-

al com si és de tipus pluvial i 
també altres elements auxiliars 
que puguen afectar el clavegue-
ramn, com ara séquies i sortides 
dels col·lectors de tipus pluvial. 
Actualment, tot i que la docu-
mentació no és completa, es 
calcula que la xarxa de xaneja-
ment de Benicarló té una longi-
tud total de 50 quilòmetres.
A més del sanejament del cla-
vegueram, aquest mes de ge-
ner també s’ha contractat amb 
la mercantil Lorke Systems SL 
el subministrament d’un sani-
tari públic automatitzat per un 
import de 47.000 euros, IVA 
inclòs. Aquest sanitari, que 
és el primer que s’instal·larà a 

Benicarló, estarà ubicat a la pla-
ça de la Constitució.
Per últim, el negociat ha con-
tractat amb la mercantil Sis-
temas y Montajes Eléctricos 
Symelec, SL les obres d’enllu-
menat públic del camp de fut-
bol de Benicarló per un import 
de 56.54�,50 euros, IVA inclòs. 
Recordem que el mes passat 
van finalitzar els treballs de col·
locació de la gespa artificial, 
les porteries, les banquetes i 
les graderies. La inversió en el 
camp de futbol ha estat una de 
les més fortes de l’Ajuntament 
en l’Àrea d’Esports. Concreta-
ment, el pressupost ha estat de 
50�.17�,71 euros.

Informació 
municipal

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
Núm. 20/2006 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 28 DE 
DESEMBRE.

Punt 1r. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extra-
ordinària núm. 17/2006, de 18 de novembre, de l’acta de la 
sessió extraordinària i urgent núm. 18/2006, de 21 de no-
vembre, i l’acta de la sessió ordinària núm. 19/2006, de �0 
de novembre.

Aprovat per unanimitat.

Punt 2n. Proposició sobre les al·legacions i aprovació defi-
nitiva de la plantilla, relació de llocs de treball i pressupost 
general de l’exercici 2007. 

Aprovat amb el vot favorable d’onze regidors (PSPV i Bloc) i 
nou vots en contra (PP).

Punt �r. Dictamen a la proposta de gestió indirecta del ser-
vei de dipòsit, recollida i transport dels fases selectives de 
paper/cartó, envasos lleugers i vidre, i aprovació de l’expedi-
ent de contractació mitjançant concurs.

Aprovat per unanimitat.

Punt 4t. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva del 
Pla parcial de millora del Sector 11-Collet II.

Aprovat amb el vot favorable d’onze regidors (PSPV i Bloc) i 
nou vots en contra (PP).

Punt 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la 
relació de béns i drets afectats per l’obertura d’un tram del 
carrer de València.

Aprovat per unanimitat.

Punt 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la modifica-
ció del Pla parcial Sector 15, Sant Gregori I i Sant Gregori II 
(Modificació 34 PGOU).

Aprovat per unanimitat.

Punt 7é. Proposició per a la presentació de la candidatura de 
Benicarló als plans de dinamització de producte turístic.

Aprovat per unanimitat.

Punt 8é. (Prèvia declaració d’urgència). Signar l’addenda de 
pròrroga del conveni de col·laboració per a la implantació 
del programa “Serveis de proximitat per a la xicoteta i mit-
jana empresa”.

Aprovat per unanimitat.

Punt 9é. Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcal-
dia i Tinències d’Alcaldia delegades des del 16 de novembre 
de 2006 al 15 de desembre de 2006.

Punt 10é. Precs i preguntes.

DECRETS DESEMBRE 2006.

01/12/2006 . Modificar l’error de 18 m² per 9 m² en la resolu-
ció dictada el 15 de novembre de 2006, en relació a conces-
sió d’una llicència per a la instal·lació de taules i cadires.

04/12/2006. Atorgar una llicència al c. de Ramón i Cajal, 4�f 
-2n.

04/12/2006 . Donar de baixa el rebut núm. �494 de l’impost 

de vehicles de 2006 del turisme Renault 19 CS-66�7-AH per 
import principal de 112,21 euros.

04/12/2006. Atorgar una llicència al c. de Santa Càndida, 
15 1r.

04/12/2006. Donar de baixa el rebut núm. 8419 de l’impost 
de vehicles de 2006 del turisme Opel Corsa CS-1217-O per 
import principal de 5�,16 euros.

04/12/2006. Atorgar una llicència al c. d’Alcalà de Xivert, 12 
1r dreta.

04/12/2006. Atorgar a Promociones Hormaber SLO una 
llicència urbanística per a l’obertura de 2 rases a l’av. de 
Catalunya i c. de la Mare de Déu de Montserrat.

04/12/2006. Ordenar que en el termini de 15 dies es pro-
cedisca a la retirada i neteja dels enderrocs de les i restes 
d’embalatge d’obres del solar situat al c. del Doctor Sever 
Ochoa, 1�.

04/12/2006. Atorgar a Invesal �000, S.L, una llicència urba-
nística al c. del Crist de la Mar, 144.

04/12/2006. Atorgar a Invesal �000, S.L. una llicència urba-
nística al c. dels Llauradors, 14.

04/12/2006. Atorgar a Abiat Promoció i Habitatge una lli-
cencia urbanística al c. de Sant Tomàs, 5-7.

04/12/2006. Atorgar a Invesal �000, S.L. llicència urbanísti-
ca al c. de Madrid, �1.

05/12/2006. Ordenar que en el termini de 5 dies es proce-
disca a picar la zona que tinga perill més immediat a des-
prendre’s i a reparar les deficiències que es descriuen en 
l’informe emès pels serveis tècnics municipals.

05/12/2006. Atorgar a la mercantil Residencial Ratllamar SL 
una llicencia d’obres al c. de Miguel de Cervantes, �0.

05/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. de Mon-
tejurra, 11.

05/12/2006. Aprovar la memòria i el compte detallat de les 
quotes d’urbanització a imposar amb motiu de l’execució 
del projecte d’urbanització del “Vial de les Solades (núm. 
12)”, amb un pressupost de 267.279,�5    euros.

06/12/2006. Atorgar una llicència urbanística per a tancat 
en la partida del Riu, polígon 19 parcel·la 89.

07/12/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 8.525,87 euros.

07/12/2006. Atorgar una llicència al c. de la Companyia del 
Port, 18.

07/12/2006. Atorgar una llicència al c. de Navarra, 1 �rA.

07/12/2006. Atorgar una llicència al c. del Vi de Carlón, � 
1rD.

07/12/2006. Atorgar una llicència al c. de Pere Bretó, 15 �r.

07/12/2006. Atorgar una llicència al c. de Pere Bretó. 

07/12/2006. Atorgar una llicència al c. de Pere de Thous, 1 
4t A.

07/12/2006. Atorgar una llicència al c. de Mossén Lajunta, 
22 4t 2a.
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07/12/2006. Atorgar una llicència al c. de Jacinto Benavente, 
8 5é A.

07/12/2006. Atorgar una llicència a l’av. de Iecla, 18 2n 1a.

11/12/2006. Atorgar una llicència a l’av. del Maestrat, 18 �r 
2a.

11/12/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 178.659,44 euros.

11/12/2006. Adjudicar el contracte per a les obres d’enllu-
menat públic del camp de futbol de Benicarló a la mercantil 
Sistemas y Montajes Electricos SYMELEC, S.L. per import de 
56.54�,50 euros, IVA inclòs.

11/12/2006. Nomenar amb caràcter interí el Sr. EUDALD 
MARIA REVERTER COROMINES, per a cobrir el lloc de tre-
ball 1SYC172�18 d’auxiliar administratiu d’esports, amb efec-
tes del dia 12 de desembre de 2006, mentre dure la situa-
ció de baixa per IT de la seua titular, la Sra. Maite Menges 
Martínez, amb dret als retribucions pròpies d’aquest lloc de 
treball segons la RLT en vigor. 

11/12/2006. Atorgar una llicència al c. d’Alcalà de Xivert, 95 
1rA.

11/12/2006. Atorgar una llicència a l’av. de Castelló, 19 �r 2a.

11/12/2006. Atorgar una llicència a l’av. de Castelló, 19 4t B

12/12/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 195,00 euros.

12/12/2006. Retornar la garantia provisional dipositada 
per la mercantil Helados Costa Dorada, S.L., per import de 
�00,00 euros en el concurs relatiu a l’adjudicació de les lli-
cències d’explotació de serveis de temporada en les platges 
de Benicarló.

12/12/2006 . Concedir una llicència per a la instal·lació d’una 
xurreria en la porta principal del Mercat durant els dies 1, 4, 
5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 de novembre i els dies 2, �, 6, 7, 8, 9, 10, 
16, 17, 22, 2�, 24, 25, 26, 27, 28, 29, �0 i �1 de desembre.

12/12/2006. Desestimar el recurs d’alçada contra la resolu-
ció de Tresoreria de data 21/07/06 d’un recurs de reposició 
a la provisió de constrenyiment dictada a nom de l’empresa 
Promociones Capitol Benicarló SL.

12/12/2006. Convocar una Junta de Govern Local ordinària 
per al dia 15 de desembre de 2006.

12/12/2006. Ordenar que es procedisca a la neteja i retirada 
de vegetació de l’immoble situat al c. de Sant Gener, núm. 
5.

12/12/2006. Ordenar que es procedisca a la neteja i retirada 
de vegetació de l’immoble situat a l’av. de Iecla, 4.

13/12/2006. Aprovar la composició del jurat qualificador per 
a valorar els treballs presentats a la XI     Convocatòria del 
Cartell Anunciador de la Festa de la Carxofa 2007.

1�/12/2006 . Autoritzar PIROTÈCNIA PRESES, S.L. a la rea-
lització d’un bombardeig aeri i crema per al 1� de gener i 16 
de gener de 2007.

1�/12/2006. Autoritzar una tinença d’animal perillós.

13/12/2006. Tenir per incomplida l’ordre notificada de sus-
pensió de les obres de la partida del Collet, pol. 12, parcel-
la 81 sense la preceptiva llicència municipal i imposar a la 
persona interessada una multa de 601 euros. Ordenar per 
segona vegada la immediata suspensió de les obres.

1�/12/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres a 
la partida de Sobrevela, 1�.

1�/12/2006. Ordenar la immediata suspensió de les obres a 
la partida del Riu, pol. 19, parcel·la 1�5.

1�/12/2006. Ordenar a la mercantil Quatour, SL la immediata 
suspensió de les obres que realitza a la partida del Palmar.

14/12/2006. Contractar el subministrament de �00 cistelles 
deNadal per import de 11.997,00 € IVA inclòs.

14/12/2006. Resoldre els decrets dels següents expedients: 
279/05, �09/06, 271/05, 2004/129, �/05.

14/12/2006. Incoar l’expedient de transferència de crèdit 
amb motiu d’obsequiar als treballadors municipals amb una 
cistella de Nadal.

14/12/2006 . Donar de baixa els rebuts duplicats d’escom-
braries.

14/12/2006. Aprovar l’expedient de transferència de crèdit 
per import de 11.997,00 euros, amb motiu d’obsequiar els 
treballadors municipals amb una cistella de Nadal.

14/12/2006. Concedir una llicència de funcionament de l’ac-
tivitat de pàrquing a la mercantil Construcciones Cervera SL 
a l’av. de la Llibertat, 51.

14/12/2006. Concedir una llicència d’ampliació de restau-
rant a l’av. de Méndez Núñez, 85 baixos.

14/12/2006. Concedir una llicència d’instal·lació de Centre 
Residencial �ª edat al camí d’Artola-camí la Ratlla.

14/12/2006. Incoar l’expedient sancionador a les persones 
responsables de la presumpta infracció urbanística,    d’acord 
amb el que disposa l’art. 2�7.1 de la LUV.

15/12/2006. Atorgar una llicència al c. de Bilbao, 17 4t 1a.

15/12/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 
�5�.649,08 euros.

15/12/2006. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a 
la Unió de Comerç.

15/12/2006. Autoritzar canvi de titularitat de llicència de 
gual.

15/12/2006 . Contractar el servei de pintura de seients en 
camp de futbol per import de 5.568 € IVA inclòs.

15/12/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 
1�.��2,44 euros.

15/12/2006. Aprovar els Bases del II Concurs d’Engalana-
ment de Façanes Nadal 2006-2007.

15/12/2006 . Contractar el servei de pintura de tribuna, pa-
rets i murs en camp de futbol, per import de 6.032 €    IVA 
inclòs.

15/12/2006. Contractar el subministrament de làmpades per 
al Mucbe.

15/12/2006. Contractar l’execució de l’obra cimentació i mur 
de formigó pel perímetre del camp de futbol municipal, per 
import de 21.031,51 € IVA inclòs.

15/12/2006. Concedir subvencions a entitats per la Campa-
nya d’Estiu 2006.

15/12/2006. Contractar la compra de 100 seients per al camp 
de futbol, model Unity Cade (50 blaus i 50 rojos) amb 4 ca-
ragols per seient, per import de 2.592,60 euros IVA inclòs.

15/12/2006. Concedir les subvencions a les entitats per l’es-
port espectacle any 2006.

15/12/2006 . Convocar una sessió ordinària de la Comissió 
Informativa d’Urbanisme per al dia 20 de desembre.

15/12/2006. Concedir subvencions per la Campanya d’Es-

port Escolar curs 2005-2006.

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. de Sant 
Francesc núm. 91.

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. de César 
Cataldo núm. 2�, 1r, 1ª.

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística a la partida de 
Bovalar, polígon 14, parcel·la 4�5.

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. de Caba-
nes núm. 24, 1r.

15/12/2006. Iniciar un procediment sancionador simplificat 

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística a la partida de 
Sanadorlí núm. �2.

15/12/2006. Aprovar l’ampliació del Conveni entre l’Ajunta-
ment de Benicarló i l’Associació de Voluntaris de Protecció 
Civil per a l’exercici de 2006, per import de 24.000 euros.

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al passeig de 
Febrer i Soriano núm. �6 -2n A.

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. del Cro-
nista Viciana cantonada amb el c. de Joan XXIII

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. del Doctor 
Fléming, núm. 6.

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística en la carretera 
N-�40 km 1��.�,

15/12/2006. Concedir una llicència d’instal·lació de Clínica 
Dental Benicarló SL al c. del Ministre Bayarri, 2. 

15/12/2006. Concedir una llicència d’instal·lació de promo-
ció d’edificacions a l’av. de la Llibertat, 1 baixos.

15/12/2006. Atorgar a la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esport de la Generalitat Valenciana una llicència municipal 
per a reforma, adequació i equipament del saló d’actes de 
l’Institut d’Educació Secundària Ramón Cid.

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. del Pou 
núm. 8.

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística a la partida de 
Sanadorlí, polígon 11 parcel·la 66�.

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística a l’av. de 
Mallorca núm. 18.

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. de Caba-
nes núm. 42.

15/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. de Mos-
sen Lajunta núm. 18.

15/12/2006. Atorgar una llicència d’instal·lació de botiga de 
comestibles amb carnisseria a c. d’Ulldecona, 4 baixos. 

18/12/2006. Concedir una llicència municipal de 1ª ocupació 
per als habitatges situats al c. d’Hernán Cortés núm. 52 i c. 
d’Hernán Cortés, núm. 52 bis.

18/12/2006. Ordenar la despesa i pagament per un total de 
297.�00,6� euros.

18/12/2006 . Contractar amb Rótulos Altabas SL el ser-
vei de reparació dels senyals comercials de mobiliari urbà 
“Benicarló Comerç Centre Ciutat” per import de 10.71�’76 
euros IVA inclòs.

18/12/2006 . Assignar gratificacions per la realització de ser-
veis extraordinaris, fora de la jornada laboral.

18/12/2006. Contractar amb FUJITSU España Services, SA, el 
subministrament d’una impressora d’altes prestacions HP 
Laserjet 4�50dtn per un import total de 2.892,44 euros, IVA 

inclòs.

18/12/2006 . Donar de baixa els rebuts que s’indiquen per 
un import total de 146,26 euros corresponents als rebuts 
pendents de pagament de la motocicleta per tributar en un 
altre municipi.

18/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. del Rei en 
Jaume, núm. 49.

18/12/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 1.219,29 euros.

18/12/2006. Contractar amb NEXT Ing. Informática i Diseño 
de Aplicaciones SL, el subministrament de tres discs durs 
SATA de 160 GB per un import total de 278,40 euros, IVA 
inclòs.

18/12/2006. Retornar imports per pagament indegut per tri-
butar en un altre domicili.

18/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. de Ramón 
i Cajal, núm. 50.

18/12/2006. Atorgar una llicència urbanística a la partida del 
Riu, polígon, parcel·la 7� núm. 29�.

18/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. de Pius 
XII, núm. 9.

18/12/2006. Atorgar una llicència urbanística a la partida de 
la Cervellona, polígon 11, parcel·la 6�4.

18/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. d’Olivella 
,núm. 24.

18/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. Major 
,núm. �2.

18/12/2006. Atorgar una llicència urbanística al c. del Tossal 
dels Figueres ,núm. 6 i c. de Joan Fuster ,núm. 9.

18/12/2006. Atorgar a l’av. del Papa Luna ,núm. 11.

18/12/2006. Atorgar una llicència al c. de Tarragona, 9 4t 1a.

18/12/2006. Concedir una llicència municipal d’obertura 
d’una activitat destinada a comerç roba infantil al pg. Ma-
rítim, 40-baixos.

18/12/2006. Ordenar que es procedisca a la neteja i retira-
da de vegetació de l’immoble situat al c. de César Cataldo, 
64 i restablir-hi les condicions degudes de seguretat, ornat 
públic i decor.

19/12/2006. Rectificar els decrets de data 5·8·06, 17·10·06 i 
8-08-06.

19/12/2006. Convocar la sessió extraordinària de la Comis-
sió Informativa de Contractació i Patrimoni per al 21 de de-
sembre de 2006.

19/12/2006. Distribuir el complement de productivitat dels 
empleats municipals en els quantitats que s’indiquen en la 
relació que figura en l’annex I d’aquesta resolució, per al 
mes de desembre del corrent any. 

19/12/2006. Convocar la sessió extraordinària de la Comis-
sió Informativa d’Economia i Hisenda el 21 de desembre de 
2006.

19/12/2006.Ordenar que es procedisca a la neteja, així com 
al fiançament de l’estructura existent o bé a la seua demo-
lició, de la finca situada al c. dels Germans de les Escoles 
Cristianes, núm. 10.

19/12/2006. Contractar el subministrament de material 
elèctric per al Mucbe amb Soriano S.L.

19/12/2006. Atorgar una llicència urbanística a la partida de 
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L’Àrea d’Esports aprova les 
subvencions del 2006

Durant el mes de desem-
bre de 2006 es van apro-
var les subvencions d’es-

ports, referents a la campanya 
d’estiu, esport espectacle, esport 
escolar i subvencions anuals. Les 

aportacions a les diferents enti-
tats esportives de la ciutat han 
quedat de la següent manera:

CLUB
CAMPANYA 

D’ESTIU 
ESPORT 

ESPECTÀCLE
ESPORT 

ESCOLAR 
SUBV. 

ANUAL

CLUB BALONCESTO BENICARLÓ 1695,�4 16�2,94 �254,28 7055,9�

UNIÓN CICLISTA BENICARLÓ 109�,24 2156,41

CLUB AJEDREZ BENICARLÓ 1010,1�

CLUB DE TENIS BENICARLÓ 416,82 1846,78 1006,�5 �055,1

CLUB D’ATLETISME BAIX M. 579,�2 1675,25 �294,4 �902,�1

CLUB MADISON 517,84 �840,85

CLUB PETANCA BOLAS Y BOCHAS 7��,49 2888,11

CLUB HANDBOL BENICARLÓ 865,15 5527,�8 44�5,94

CLUB PETANCA BENICARLÓ 722,5 854,0� 422,17 1427,9�

CLUB DE PESCA EL MERO 745,78 189�,77

CLUB MABEL 448,28 �217,59

CENTRO SOCIAL DEL BUCEADOR 417,68 1191,2

CLUB DEPORTIVO AIKI-DOJO �77,22

CLUB NATACIÓ BENICARLÓ �77,21 991 �95,56 10751,0�

COLEGIO NTRA. SRA. CONSOLACIÓN 1789,21

COLEGIO LA SALLE �550,21

JUDO CLUB BENICARLÓ 691,77 986,95

AFANIAS �84,21

C.P. FRCO. CATALÁN 1184,46

MAESTRAT MOTOR CLUB 2794,0�

CLUB PESCA DEPORTIVA BENICARLÓ 1��0,58

RACING CLUB BENICARLÓ 2299,6

ATLETIC BENICARLÓ C.F. �624,12

CLUB GIMSPORT 1574,64

BENICARLÓ BASE FÚTBOL 7746,17

SDAD. DE CAZA S. HUBERTO 2750,04

CLUB PALOMOS DEPORTIVOS. LA 
BENICARLANDA

1299,87

FÚTBOL SALA BAIX MAESTRAT 11277,84

TOTALS 10000 7000 21500 81500

Total de subvencions aprovades: 120.000 euros

les Covatelles, polígon 18, parcel·les �72-�77.

19/12/2006. Autoritzar a la Coordinadora de Penyes per a la 
utilització de l’Auditori Municipal.

19/12/2006. Atorgar a Benimet Explotacions, S.L. una llicèn-
cia urbanística per a l’obertura d’una rasa en la partida del 
Collet, 4-1.

19/12/2006. Atorgar una llicència urbanística a l’av. de Ja-
cinto Benavente, núm. 70.

19/12/2006. Ordenar el tancament immediat del local en el 
qual s’exerceix l’activitat.

20/12/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 586.964,�9 euros.

20/12/2006. Autoritzar AFANIAS per a la utilització de l’Au-
ditori Municipal

20/12/2006. Comptabilitzar drets pel concepte de IAE, per 
import de 611,87 euros, i pel concepte d’IBIU, per import de 
7.266,46 euros, de conformitat amb la documentació rebu-
da del Servei de Gestió Tributària.

20/12/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de �2.845,6� euros.

20/12/2006. Autoritzar a la Junta Local Fallera per a la utilit-
zació de l’Auditori Municipal.

20/12/2006. Incoar l’expedient de transferència de crèdit 
amb la finalitat de procedir al pagament de la nòmina del 
personal municipal del mes de desembre.

20/12/2006. Aprovar l’expedient de transferència de crèdit, 
per import de 5.282,04 euros, amb la finalitat de procedir al 
pagament de la nòmina del personal municipal del mes de 
desembre.

21/12/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 2�.805,01 euros.

21/12/2006. Acceptar la sol·licitud formulada i deixar sense 
efectes el contracte d’adjudicació de les parades del Mercat 
públic al detall ,núm. 72, 7� i 76.

21/12/2006. Aprovar la primera certificació de les obres d’il·
luminació d’accés de la CN-�40 a Benicarló (Zona Nord), 
per import de 106.1�0,00 euros IVA inclòs, a favor del con-
tractista adjudicatari Instalaciones y Montajes Eléctricons y 
Saneamientos, SA (IMES, S.A.).

21/12/2006. Resoldre la discrepància quant a l’objecció rea-
litzada per part d’Intervenció sobre la proposta esmentada.

21/12/2006. Incoar l’expedient de transferència de crèdit, 
amb la finalitat de procedir al pagament de les tutories de 
la UNED.

21/12/2006. Retirar el permís d’ocupació de les parades núm. 
� i 4 del Mercat públic al detall i deixar sense efectes el con-
tracte d’adjudicació de les esmentades parades.

21/12/2006. Aprovar l’expedient de transferència de crèdit, 
per import de 3.826,49 euros, amb la finalitat de procedir al 
pagament de les tutories de la UNED.

21/12/2006. Incoar l’expedient de transferència de crèdit, 
amb la finalitat de procedir al pagament de les subvencions 
de les PIR.

21/12/2006. Aprovar l’expedient de transferència de crèdit, 
per import de 1.200,00 euros, amb la finalitat de procedir al 
pagament de les subvencions de les PIR.

21/12/2006. Concedir una llicència ambiental per a l’activitat 
d’edifici d’ús administratiu al Polígon Industrial “El Collet” 

parcel·la �17 a la mercantil BDM Consultores SL.

21/12/2006. Concedir una llicència ambiental per a l’activi-
tat d’oficines no obertes al públic al c. d’Olivella, 13 a la mer-
cantil Nogreen 200� SL.

21/12/2006. Concedir una llicència municipal de segregació 
per a segregar una porció de 170,33 m2, de la finca matriu 
situada al c. de Peníscola, 48, de Benicarló

22/12/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de �4.000,00 euros

22/12/2006. Reconèixer la pertinença a l’escala d’Adminis-
tració Especial, escala Bàsica, sot escala Serveis Especials, 
classe Policia.

22/12/2006. Convocar una Junta de Govern Local extraordi-
nària i urgent per al 22 de desembre de 2006.

22/12/2006. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 7.200,00 euros.

22/12/2006 . Convocar un Ple ordinari per al dia 28 de de-
sembre de 2006.

22/12/2006. Concedir una llicència de funcionament de l’ac-
tivitat de pàrquing a la mercantil Benimar Proyectos Inmo-
biliarios SL a l’av. del Marquès de Benicarló, 11.

22/12/2006. Concedir una llicència de funcionament de l’ac-
tivitat de pàrquing a la mercantil Benimar Proyectos Inmo-
biliarios SL a l’av. de Méndez Núñez, 104.

26/12/2006 . Contractar amb AVAT, S.L., els treballs per a 
realitzar la memòria explicativa del projecte de televisió di-
gital terrestre de la demarcació de Benicarló.

27/12/06. Atorgar a Zyssa Benicarló S.L. una llicència urba-
nística a la plaça de Ramon Llull núm. 9 al 16 i c. de Saragossa 
núm. 17 i 19.

27/12/06. Contractar amb Art Status SL el servei de direc-
ció i coordinació de la desfilada de moda promocional del 
comerç de Benicarló, per import total d’11.467,08 euros IVA 
inclòs.

27/12/06. Reconèixer un trienni del grup D, amb efectes de 
la data de � de novembre de 2006.

27/12/06. Remetre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Castelló l’expedient relatiu a la reclamació formulada per 
Playa Park Peníscola, S.L. 

27/12/06. Atorgar una llicència urbanística a la partida del 
Mas del Rei, polígon 1, parcel·les agrupades 75, 91 i 92.

27/12/06. Contractar el servei de publicitat de la campanya 
nadal-reis 2006 comerços “Ruta 100de100”, per un import 
total de 5.001,01 euros IVA inclòs.

27/12/06 . Reconèixer un trienni del grup B, amb efectes de 
la data de 22 de juny de 2006.

27/12/06. Atorgar una llicència urbanística al c. de Sant 
Antoni, núm. 14.

27/12/06 . Contractar el servei de publicitat de la campa-
nya nadal-reis 2006 del Mercat Central, per import total de 
2.000 euros IVA inclòs.

27/12/06 . Contractar amb Fomento de Construcciones 
y Contratas, SA el servei de retirada i col·locació de vinil 
translúcid als vidres del Mercat central (façana principal), 
per import total de 2.888,40 euros IVA inclòs.

29/12/06 . Prorrogar un contracte laboral temporal eventu-
al.
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Benicarló estarà present 
de nou a Fitur

Benicarló participa un cop 
més en la fira més im-
portant de turisme que 

té lloc a Espanya, Fitur, que en-
guany tindrà lloc del �1 de ge-
ner al 4 de febrer a Madrid. Al 
mostrador de Benicarló, inclòs 
dins de l’estand del Patronat 
Provincial de Turisme Costa 
Azahar, els visitants tindran al 

seu abast l’oferta d’oci, d’allot-
jament, gastronomia i cultura 
de la ciutat.
Fins a Madrid es desplaçarà 
una comitiva, encapçalada per 
l’alcalde, Enric Escuder i la regi-
dora de Turisme, Joaquina Bel, 
formada per components de la 
Junta Local Fallera, amb l’objec-
tiu de promocionar les Falles, 
festa que atreu a centenars de 
visitants i que permet desesta-
cionalitzar una destinació turís-
tica de litoral com és Benicarló.
Les màximes representants 
falleres de Benicarló, Susana 
Lluch i Paola Alberich, vestides 
amb la indumentària típica va-

lenciana, repartiran el dia 1 de 
febrer, coincidint amb la cele-
bració del dia de la Comunitat 
Valenciana a Fitur, pastissos sa-
lats i detalls de carxofa, propor-
cionats pel Consell Regulador 
de la Denominació d’Origen de 
la Carxofa de Benicarló.
A més, per a aquesta edició de 
Fitur, el Consell Municipal de 
Turisme ha acordat editar un 
fullet promocional on aparei-
xen imatges de les celebracions 
i atractius que el visitant pot 
trobar a Benicarló al llarg de tot 
l’any: Festa de la Carxofa, Fa-
lles, bous a la mar, Port espor-
tiu, platges, etc.

Els comerços tornaran a 
sortejar menús per a les 
Jornades de la Carxofa 2007

L’Ajuntament de Benicarló, 
a través de les regidories 
de Comerç, Turisme i Agri-

cultura, juntament amb la Unió 
de Comerços, l’Associació de 
Venedors del Mercat Central, 
l’Associació de Comerç i Ser-
veis (PYMEC) i l’Agrupació de 
Restaurants de Benicarló han 
posat en marxa la campanya de 
sorteig de menús per a les XII 
Jornades Gastronòmiques de 
la Carxofa, que enguany seran 
del 29 de gener a l’11 de febrer 
als principals restaurants de la 
ciutat. 
Concretament, els comerciants 
que s’hagen inscrit en aquesta 
campanya donaran tiquets als 
clients per les seues compres 

entre el 29 de gener i el 8 de fe-
brer. Els tiquets de totes les ten-
des es dipositaran a una urna 
del Mercat Centra, on cada dia, 
a les 10 del matí, entre el �0 de 
gener i el 9 de febrer se sorteja-
ran els guanyadors entre els ti-
quets dipositats. Al final de cada 
sorteig es destruiran els tiquets 
per anar posant els del dia, que 
se sortejaran al dia següent.
L’objectiu d’aquesta iniciati-
va, que se celebra per segon 
any consecutiu, és que partici-
pen el màxim de comerços per 
augmentar així l’atractiu d’una 
campanya que busca promoci-
onar la ciutat de Benicarló amb 
la col·laboració dels mateixos 
comerços i dels restauradors.

L’Ivaj convoca ajudes per 
al lloguer d’habitatges i 
facilitar l’emancipació dels 
joves

L’Institut Valencià de la 
Joventut (Ivaj), a través 
de la Conselleria de Ben-

estar Social de la Generalitat 
Valenciana, ha convocat aju-
des econòmiques per a col-
laborar amb les despeses de 
lloguer d’habitatge destinades 
a domicili habitual per a joves 
i afavorir d’aquesta manera 
l’emancipació de les persones 
que tenen entre 18 i �0 anys i 
resideixen a la Comunitat Va-
lenciana.
Per tal d’accedir a aquestes 
ajudes, que l’Ivaj convoca cada 
any, s’estableixen com a re-

quisits no sobrepassar deter-
minats nivells d’ingressos i no 
tindre cap habitatge en la lo-
calitat on s’ubique la casa que 
es vol llogar. En la convocatò-
ria també es fixa que el preu 
del lloguer, amb independèn-
cia que l’habitatge s’haja ad-
quirit moblat o sense moblar, 
no podrà superar els �12 euros 
mensuals en el cas d’ajudes 
sol·licitades per joves a títol in-
dividual, i 624 euros mensuals 
en el cas d’ajudes sol·licitades 
per parelles joves.
Per últim, i per tal de garantir 
la màxima adequació del pro-

grama, els joves que sol·liciten 
aquestes ajudes no podran te-
nir relació de consanguinitat 
fins al quart grau ni d’afinitat 
fins al segon gran amb el pro-
pietari de l’habitatge.
El termini per a sol·licitar les 
ajudes finalitza el 5 de febrer de 
2007. Si voleu més informació 
podeu consultar el Diari Ofici-
al de la Generalitat Valenciana 
núm. 5426 de l’11 de gener de 
2007. També podeu acudir a 
l’Oficina d’Informació Juvenil 
de l’Ajuntament de Benicarló 
de 10 a 15 hores o trucant al te-
lèfon 964 46 52 �4.

Tu comptes. La teua veu compta

800 40 40 40
Telèfon gratuït de participació ciutadana
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Agenda Cultural

FEBRER 2007

Exposició d’escultura-ceràmica “Finestres 
de l’ànima” de Jordi Balart (fi ns al dia 11). 
Centre Cultural Convent de Sant Francesc. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

Exposició de graffi tis ”Ready, Steady, go” 
d’Antonio Bayarri Barrera (fi ns al dia 25). 
Centre Cultural Convent de Sant Francesc. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

Exposició “Una, dos, tres pinturas... una 
carretera sobre lienzo” de Sergi Ramírez 
(fi ns al dia 25 de març). Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Organitza: Re-
gidoria de Cultura i Mucbe.

XII Jornades Gastronòmiques de la 
carxofa (fi ns al dia 11), als restaurants de la 
ciutat. (Consulteu la guia de les jornades).

Dissabte 3
17:�0 h  Contacontes amb motiu del 

Dia Escolar per la Pau i la No 
Violència (�0 de gener): Cigro-
net, o una de detectius, a càrrec 
de CB Muntatges Teatrals. 
Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc. Organitza: Regidoria 
de Cultura.

18:�0 h Futbol sala (Divisió d’Honor). 
Benicarló Onda Urbana fs i el 
FC Barcelona. Pavelló Polies-
portiu.

19:00 h  Presentació de la Falla El Caduf. 
Auditori.

Diumenge 4
10:00 h Art al carrer (fi ns a les 14:00 h). 

Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: 
Assoc. Benicarló Art.

12:00 h Presentació de la Falla El Grill. 
Auditori.

Dissabte 10
17:00 h Jornada de portes obertes a 

l’estudi del pintor i escultor Joan 
Josep Fontanet (fi ns a les 21:00 
h). Carrer de Sant Gener, �8. 
Organitza: Associació Benicarló 
Art.

19:00 h Presentació de la Falla La Car-
rasca. Auditori.

19:00 h  Presentació de la Filmoteca 
Municipal i actuació del grup 
d’Alícia Alomà amb el seu es-

pectacle Cinema en clau de sol. 
Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc. Organitza: Regidoria 
de Cultura.

19:�0 h “El Setrill i la Paraula”. Comen-
taris sobre Pintura contem-
porània i societat, a càrrec de 
Fernando Peiró Coronado. 
Seu de la Penya Setrill. Organit-
za: Penya Setrill.

Diumenge 11
12:00 h Presentació de la Falla Mercat 

Vell. Auditori.

Divendres 16
20:00 h Recital de poesia a càrrec de 

José Luis García, guanyador del 
XXVI Certamen de Poesia Ciutat 
de Benicarló 2006. Centre Cul-
tural Convent de Sant Francesc. 
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte 17
19:00 h Presentació de la Falla La Barra-

ca-Mallols. Auditori.

19:�0 h Presentació del llibre Consola-
mentum ¿Cátaros, hoy? de Ale-
jandro Gil Beltrán. Seu de la 
Penya Setrill. Organitza: Penya 
Setrill.

Diumenge 18
12:00 h Presentació de la Falla Benicarló. 

Auditori.

19:00 h Little Night Cabaret a càrrec 
de Bianchini Producciones. 
Club de la �ª Edat. Organitza: Re-
gidoria de Cultura.

Dimarts 20
19:00 h Inauguració de l’exposició 

“Amidament de Joan Coromines” 
amb la presencia del comissari 
de l’exposició, Perejaume (fi ns 
al dia 29 d’abril). Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Or-
ganitza: Regidoria de Cultura i 
Mucbe.

Dissabte 24
19:00 h Presentació de la Falla Els Cre-

mats. Auditori.

19:�0 h “El Setrill i la Paraula”. Xarrada 
taurina a càrrec de Manolo 
Mars Pedara. Seu de la Penya. 
Organitza Penya Setrill.

Diumenge 25
11:�0 h Benicarló a pedals. Ruta II en 

bicicleta pels llocs més emblemà-
tics del nostre terme. Sortida des 
de la Pl. de la Constitució. Orga-
nitza: Regidoria de Cultura.

Dimecres 28
20:00 h Benicarló Educa. Xarrada-col-

loqui al voltant del món de l’edu-
cació. Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc. Organitza: Regido-
ria de Cultura.

MARÇ 2007

Dissabte 3
18:�0 h Futbol sala (Divisió d’Honor). 

Benicarló Onda Urbana fs i el 
Playas de Castellón. Pavelló Po-
liesportiu.

19:00 h Presentació de la Falla La Paperi-
na. Auditori.

Diumenge 4
10:00 h Art al carrer (fi ns a les 14:00 h). 

Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: 
Assoc. Benicarló Art.

19:00 h Inauguració de l’exposició de 
Ninots Indultats (fi ns el dia 11). 
Lliurament de premis als Ni-
nots Indultats 2007. Centre Cul-
tural Convent de Sant Francesc. 
Organitza: Junta Local Fallera i 
Mucbe.

Biblioteca Municipal (Pl. de Sant Joan)
Horari: 
- de dilluns a divendres, de 09:�0 a 1�:�0 i 

de 17:00 a 20:00 h.
- dissabte, de 09:00 a 14:00 h.

Club Adult de Lectura: Últim dimarts del 
mes. Club Marenostrum a les 11:00 h i Club 
“Letra pequeña” a les 18:�0 h.

Club infantil de Lectura: Últim dilluns del 
mes. Club Xiquibló a les 18:00 h.

Centre Cultural del Convent de Sant 
Francesc. Mucbe (c/ de Sant Francesc)
Horari: 
- de dimarts a dissabte, de 10:00 a 1�:00 h. 

i de 17:00 a 20:00 h.
- diumenge, de 10:�0 a 1�:�0 h

Poblat ibèric del Puig de la Nau
Visites guiades: dimecres, divendres i dis-
sabte. (Concertar visita al tel. 964 460448).
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TELÈFON 
CONTESTADOR
FAX

964
470
343

Ajuda’ns a 
mantindre 
la ciutat en 
condicions

SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS

• Avaries 
elèctriques

• Manteniment 
de col·legis

• Vigilància de la 
neteja

• Reparacions de 
la via pública

• Manteniment 
cementeri

• Mobiliari urbà

• Recollida de 
mobles

• Manteniment 
d’instal·lacions 
esportives

• Manteniment 
d’instal·lacions 
culturals

• Senyalització 
vertical 

• Pintura vial
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FET EN PAPER 
RECICLAT


