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LA REfoRmA dEL RÓdENAs,
més ApRop
La instal·lació de les aules prefabricades, a punt de començar
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telèfons
d’interés

serveis municipals

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

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

Brigada Municipal ..................964 470 343

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

Casal Municipal (Bar) .............964 473 716

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

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

Centre Social “La Farola” .....964 473 968

Club de la Tercera Edat ........ 964 471 304

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

Mercat Municipal ...................964 470 328

Oficina de Turisme ................. 964 473 180

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

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

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

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

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

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

SEAFI - Centre 
del Voluntariat ......................... 964 470 335

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

Emergències

Centre de Coordinació 
d’Emergències ..............................................112

Policia Local ...............................964 475 300

Guàrdia Civil .............................964 465 010

.......................................................... 964 465 011

Bombers .....................................964 460 222 
...........................................................................085

Centre de Salut. 
Urgències ................................... 964 474 505

Ambulàncies Creu 
Roja Benicarló ..........................964 222 222

Centre Provincial Coordinació 
Creu Roja ...................................964 244 300

Associació Voluntaris de 
Protecció Civil ..........................629 666 208

subministraments 
i altres serveis

FCC Serveis de neteja 
i jardins ........................................964 474 010

Iberdrola......................................964 475 268

Repsol butà ................................ 964 470 341

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

SOREA (Servei 
d’Aigües Potables) ..................964 471 660

SOREA (Avaries) ......................902 250 370

Altres serveis administratius

Contribucions Diputació 
de Castelló ................................964 467 090

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

ITV de Vinaròs ..........................964 401 320

Fundació Servei Valencià 
d’Ocupació ..................................964 467 011

Tresoreria de la 
Seguretat Social ......................964 474 862

Centres de formació

CFIP (Centre Formació i 
Inserció Professional) ............964 461 840

Centre de Formació 
de Persones Adultes .............964 460 289

Col·legi Francesc Català ........964 471 936

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

Col·legi Marqués 
de Benicarló ............................... 964 471 937

Col·legi Martínez Ródenas ...964 472 611

Col·legi Ntra. Sra. de 
la Consolació ............................ 964 471 699

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

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

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

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

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

Altres telèfons d’interès

Ermita de Sant Gregori ........964 473 065

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

transports

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

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

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

farmàcies
de guàrdia

març
dIEs fARmàCIA

1 AmpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

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

3-4 AnA mAriA bAdenes 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

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

6 mAriA pilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

7 AmpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

8 mAyte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

9 mAores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

10-11 Consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

12 mAriA pilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

13 AmpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

14 mAyte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

15 mAores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

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

17-18 mAriA pilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

19 AmpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

20 mAyte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

21 mAores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

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

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

24-25 AmpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

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

27 mAores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

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

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

30 AnA mAriA bAdenes 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

31 i 1 mAyte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

Edita: AJuntAment de beniCArló

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

Per a consultar la situació de les farmàcies podeu visitar la 
guia de carrers de la web municipal
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Les obres per a 
instal·lar les aules 
prefabricades del Ródenas 
comencen el mes de març

L’Ajuntament de Benicarló, 
juntament amb la Conse-
lleria de Cultura, Educació 

i Esport de la Generalitat Valen-
ciana, ho té tot a punt perquè 
comencen aquest mes de març 
les obres per a instal·lar les aules 
prefabricades del CEIP Eduar-
do Marínez Ródenas. La instal-
lació de les aules i el trasllat dels 
alumnes del centre és el pas pre-
vi per tal de poder dur a terme 
la reforma i ampliació del centre, 
que actualment ja té aprovat el 
projecte d’execució.
Les aules s’ubicaran en una fin-
ca situada en la prolongació de 
l’avinguda de Iecla, al costat de 
les pistes d’atletisme i de la Pis-
cina Municipal. Aquesta parcel·la 
es troba situada a una distància 
aproximada de dos-cents me-
tres de l’actual escola. Els aularis 
s’instal·laran de manera provi- 
sional, durant el temps necessari 
per dur a terme les obres en el 
recinte del centre. 
Està previst que les aules prefa-
bricades ocupen part d’aquesta 

finca, en concret, la zona que 
disposa d’una major amplada. La 
resta quedarà dividit en dos es-
pais lliures: un que es destinarà 
a pati per a educació infantil i un 
altre per a pati d’educació pri-
mària. En tot cas, tot el recinte 
estarà tancat per tal de garantir 
la seguretat. La superfície que 
quedarà tancada serà aproxima-
dament de 5.658 m2.
Les obres d’adequació dels ter-
renys consistiran a preparar la 
sub-base per a la pavimentació 
asfàltica, perfectament anivella-

da d’acord amb les pendents pre-
vistes de drenatge; la connexió 
a la xarxa de subministrament 
d’aigua i la instal·lació d’una 
font en cada pati; la connexió a 
la xarxa elèctrica des del centre 
transformador del costat del Pa-
velló Poliesportiu; la distribució 
interior de la xarxa de recollida 
d’aigües pluvials i residuals i la 
seua connexió al clavegueram 
públic. 
El termini d’execució de les obres 
serà de 30 dies i estan pressu-
postades en 183.514,23 euros.

*Renovació del 
carnet d’identitat*

El 26 d’abril una unitat de la policia Nacional s’instal·larà 
al Casal municipal (c. de sant francesc, 95) per expedir el carnet d’identitat. 

Els carnets es renovaran/expediran seguint l’ordre dels números 
que es repartiran el 12 de març, a partir de les 8:00 h, 

al Registre general de l’Ajuntament (pg. de ferreres Bretó, 10).



www.ajuntamentdebenicarlo.org
Febrer de 20074

El web de l’Ajuntament 
supera els 4 milions de 
pàgines servides

Des que es va posar en 
funcionament, l’octu-
bre de 2000, el web 

www.ajuntamentdebenicarlo.
org, ha servit 4 milions de pàgi-
nes d’informació als internautes 
de tot el món. Aquestes xifres 
reafirmen Internet com a mitjà 
d’informació cada vegada més 
important i, a nivell local, la con-
solidació del web com a pàgina 
de referència pel que fa a infor-
mació general sobre la ciutat 
de Benicarló i les diverses acti-

vitats organitzades pels depar-
taments municipals. De fet, el 
popular buscador Google, prin-
cipal referència per bona part 
dels usuaris d’internet, ofereix 
enllaços al web municipal com a 
primer resultat per a la consulta 
“Benicarló”.
Pel que fa a les preferències 
lingüístiques dels usuaris que 
efectuen les consultes, el 62,54% 
visiten el web en valencià, el 
34% en castellà i la resta (3.46%, 
equivalent a 138.400 fulles) cor-

respon a la visita a la guia turísti-
ca en la resta dels 9 idiomes pre-
sents a la web (francès, anglès, 
alemany, italià, holandès, gallec 
i euskera).
L’Equip de Desenvolupament del 
web municipal agraeix a tots els 
visitants i usuaris la confiança 
dipositada en aquest servei, així 
com l’esforç dels departaments 
municipals que s’impliquen en el 
projecte i aposten per aquesta 
eina com a mitjà de difusió de 
les seues actuacions.

Els treballadors trien 
els seus representants 
sindicals

El passat 8 de febrer els treballadors de 
l’Ajuntament de Benicarló van votar 
per escollir els seus representants sin-

dicals. En una jornada on la participació va 
ser el més destacat, el sindicat CCOO va ser 
el més votat, amb 74 vots i 7 representants. 
El segon sindicat més votat va ser UGT, amb 
55 vots i 5 representants, i el tercer va ser 
STA-Intersindical Valenciana, amb 23 vots i 2 
representants. Aquestes eleccions sindicals, 
a més, han suposat l’entrada per primera ve-
gada del Sindicat Professional de Policies Lo-
cals i Bombers de la Comunitat Valenciana, 
que va obtenir 21 vots i 2 representants.
Pel que fa a les dades de participació, la mitja-
na va ser del 87,15%. En concret, van votar un 
93,06% dels funcionaris; un 90,69% del per-
sonal laboral tècnic i administratiu; i un 77,7% 
de laborals especialistes i no qualificats. 
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La xarxa de sanejament 
de Benicarló, a estudi

El creixement que ha experimentat Benicarló 
en els últims anys, juntament amb la falta 
d’actuacions estratègiques, han fet que la xar-

xa de sanejament de la ciutat necessite una revisió 
total. De moment, la Regidoria de Medi Ambient 
ha presentat un Pla Director de Sanejament que fa 
una àmplia panoràmica dels principals problemes i 
necessitats de la xarxa. Bàsicament, el Pla Director 
preveu a curt termini l’adequació de les necessitats 
actuals de la població a través d’actuacions com la 
construcció d’un model hidràulic aplicant un progra-
ma informàtic específic o el disseny d’infraestructu-
res necessàries per evaquar la generació procedent 
de les noves àrees de desenvolupament.
Per a mitjà termini, el Pla contempla la construcció 
d’un dipòsit de retenció al carrer d’Alcalà de Xivert, 
un col·lector d’intercepció transversal a l’avinguda 
de Iecla, un col·lector de desviament de pluvials al 
barranc de Polpis i diverses interconnexions de la 
xarxa al centre urbà. 
Les àrees amb problemes identificats per aquest Pla 
Director es concentren en les zones de l’avinguda 
del Papa Luna amb Corts Valencianes, l’avinguda del 
Marqués de Benicarló, el carrer d’Alcalà de Xivert, 
la zona formada pels carrers Mossen Lajunta, Pas-
seig Febrer Soriano i Sant Joan, la zona del carrer 

Mallorca i Menorca, el carrer del Doctor Fleming, o 
el Passeig Marítim, entre d’altres.
En total, la inversió necessària per a adequar la xarxa 
de sanejament és de gairebé cinc milions d’euros: 
2.472.289,50 euros per a les actuacions correctores 
a curt termini, i 2.204.497,53 euros per a les de mig 
termini. 

L’Ajuntament publica 
les bases per a onze places 
de la policia Local

L’Ajuntament de Benicarló 
ha publicat les bases uni-
tàries per a la provisió en 

propietat de les següents places 
vacants a la plantilla de funciona-
ris de l’Ajuntament de Benicarló, 
incloses en l’Oferta de Treball de 
2006 d’aquest Ajuntament:

1 plaça d’Inspector de la Poli-
cia Local, de l’escala d’Admi-
nistració General, subescala 

•

de Serveis Especials, grup B.
2 places d’Oficials de la Po-
licia Local, enquadrades en 
l’escala d’Administració Es-
pecial, ssubescala de Serveis 
Especials, grup C.
8 places d’Agents de la Policia 
Local, enquadrades en l’esca-
la d’Administració Especial, 
subescala de Serveis Especi-
als, grup C.

•

•

El termini de presentació de sol.
licituds serà de vint dies naturals 
comptadors des de l’endemà de 
l’anunci de la convocatòria en el 
Butlletí Oficial de l’Estat.

Tota la informació d’aquesta 
convocatòria la trobareu en el 
web municipal “www.ajunta-
mentdebenicarlo.org”, en la sec-
ció “ofertes de trebal”.
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finalitzen els treballs 
de reposició de la tanca 
del pavelló

El Pavelló Municipal ja compta amb una nova 
tanca, que s’ha acabat d’instal·lar en els dar-
rers dies. Aquesta era una de les actuacions 

que la Regidoria d’Esports tenia pendent per a 
l’any 2006 i ha suposat una millora notable per a 
les instal·lacions del Pavelló. A més, la tanca inclou 
unes portes corredores a la zona on s’ubica normal-
ment l’escenari de festes per tal de poder col·locar 
l’escenari sobre el carrer i fer més gran la pista. 
Paral·lelament, la Regidoria d’Esports ha ubicat a la 
porta central i a la porta del darrere del Pavelló dos 
Opi (objecte publicitari il·luminat), que s’utilitzaran 
per difondre tot d’informació municipal: plànol de la 
ciutat, instal·lacions esportives, monuments, edificis 
institucionals, etc. De fet, els Opi són elements del 
mobiliari urbà que contenen informació institucio-
nal i també tot tipus de publicitat.
A aquestes novetats, només cal afegir que la part 

de darrere del Pavelló s’adequarà per a ubicar-hi una 
canxa de voleibol i que es pintarà la canxa de bàs-
quet i la de futbol sala de la pista annexa exterior.

Concert de Falles

Mägo de Oz
Tour 2007 “Hasta que el cuerpo aguante”

9 de març a les 23.00 hores al Pavelló Poliesportiu de Benicarló
Venda anticipada 10 euros

Taquilla 12 euros
Venda d’entrades a l’Electro Hiper Europa

Patrocina Regidoria de Festes i Falles de l’Ajuntament de Benicarló
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Informació 
municipal

ACtA dE LA sEssIÓ pLENàRIA NÚm. 1/2007 
quE vA tENIR LLoC EL dIA 24 dE gENER
Punt 1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordi-

nària núm. 20/2006, de 28 de desembre.
 Aprovat per unanimitat.
Punt 2n. Dictamen a la rectificació d’error material en el 

punt 6é de l’ordre del dia de la sessió plenària 
del dia 30 de novembre de 2006, relatiu a la 
proposta d’aprovació inicial de la modificació 
de l’Ordenança reguladora del preu públic per 
l’estada i allotjament en el centre geriàtric.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 3r. Dació de compte del Decret d’Alcaldia, pel qual 

es delega la direcció i gestió dels serveis inte-
grats en l’Àrea de Benestar Social.

Punt 4t. Dictamen a la ratificació del decret d’Alcaldia, 
pel qual s’exercita el dret de defensa jurídica 
en el recurs contenciós administratiu núm. 
000527/2006.

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

Punt 5é. Proposició a la sol·licitud de subvenció a la Con-
selleria de Cultura, Educació i Esport per ajudar 
a sufragar les despeses que comporta el funcio-
nament del Conservatori Municipal de Música 
“Mestre Feliu”.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 6é. Proposició a la sol·licitud de subvenció a la Con-

selleria de Cultura, Educació i Esport per ajudar 
a sufragar les despeses que comporta els cos-
tos del professorat i funcionament del progra-
ma d’EPA.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 7é. Dictamen a la proposta de modificació del ca-

tàleg de la relació de llocs de treball, que inclou 
la modificació de diverses fitxes descriptives de 
determinats llocs de treball.

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

Punt 8é. Dictamen a la resolució de sol·licituds de decla-
ració de compatibilitat.

 2 compatibilitats autoritzades per unanimitat i 
2 compatibilitats no autoritzades per unanimi-
tat.

Punt 9é. Dictamen a la proposta de sotmetre a informa-
ció pública el projecte d’expropiació per taxació 
conjunta de parcel·les vials en l’àmbit del PAI 
Corts Valencianes II.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 10é. (Prèvia declaració d’urgència). Dictamen de 

la Comissió Informativa de Contractació i Pa-
trimoni, en relació amb la petició de pròrroga 
sol·licitada per la mercantil Luis Batalla, S.A.U. 
(Lubasa) sobre l’execució de les obres d’urbanit-
zació per al desenvolupament de la UE Corts 

Valencianes II.
 Aprovat amb el vot favorable d’onze regidors 

(PSPV i Bloc) i nou abstencions (PP).
Punt 11é. (Prèvia declaració d’urgència). Sol·licitud formu-

lada per Lluís Llobet Carol, en representació de 
Floirac, S.L., on s’insta l’inici d’un procediment 
de concurs per a desenvolupament de progra-
ma d’actuació integrada, mitjançant gestió indi-
recta en l’àmbit Sector 9.A Palmar de sòl urba-
nitzable.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 12é. Dació de compte dels decrets i resolucions d’Al-

caldia i Tinències d’Alcaldia delegades des del 16 
de desembre de 2006 al 15 de gener de 2007.

Punt 13é. Precs i preguntes.

ACtA dE LA sEssIÓ pLENàRIA 
ExtRAoRdINàRIA NÚm. 2/2007 
quE vA tENIR LLoC EL dIA 6 dE fEBRER
Punt 1r. Dictamen a l’aprovació de l’expedient de con-

tractació per a l’alienació de parcel·les adscrites 
al patrimoni municipal de sòl amb destinació a 
la construcció d’habitatges protegits.

 Aprovat per unanimitat.

dECREts gENER 2007
02/01/2007 . Desestimar la reclamació prèvia interposada 
amb data 27 d’octubre de 2006, en matèria d’acomiada-
ment contra l’Ajuntament de Benicarló.
03/01/2007. Desestimar la sol·licitud efectuada perquè es 
retorne l’import de 433,20 euros en concepte d’ingressos 
indeguts pels motius que s’indiquen en l’informe d’Inter-
venció. 
03/01/2007 . Convocar la sessió extraordinària de la Co-
missió Informativa d’Urbanisme perquè tinga lloc el 10 de 
gener de 2007.
05/01/2007 . Autoritzar a CPS Edificio Constitución el tras-
llat amb caràcter provisional de la marquesina i, per tant, 
la parada de bus de l’av. de Jacinto Benavente a l’empla-
çament i amb les condicions proposades per la Comissió 
Informativa de Governació.
05/01/2007 . Declarar baixa d’activitat al c. de Cristóbal 
Colón, 6.
05/01/2007. Concedir llicència d’instal·lació de pàrquing al 
c. del Doctor Severo Ochoa, 57.
05/01/2007 . Concedir llicència d’instal·lació de pàrquing al 
c. del Doctor Sever Ochoa, 29. 
05/01/2007 . Concedir llicència d’instal·lació de pàrquing al 
c. del Tossal dels Figueres, 4-6. 
09/01/2007. Atorgar a Kiomi Holding, SA llicència urbanís-
tica per a la instal·lació d’una grua torre desmuntable a la 
pl. dels Mestres de Montesa, 17.
09/01/2007 . Concedir la instal·lació d’una terrassa de 9 m² 
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al c. de Sant Antoni, 4.
09/01/2007. Canviar la titularitat de la llicència de gual al 
c. d’Ulldecona, 75.
09/01/2007. Concedir llicència d’instal·lació de pàrquing a 
l’av. de Jacinto Benavente, 68. 
10/01/2007. Rectificar el Decret de data 26 de setembre de 
2005, de manera que el punt primer quede de la següent 
manera: “Primer.- Concedir a Nogreen 2003 S.L. llicencia 
d’obres per a la reforma interior i elevació de planta d’un 
edifici entre mitgeres per a l’ús d’oficines, amb emplaça-
ment al c. d’Olivella núm. 13”.
10/01/2007 . Concedir la instal·lació d’una terrassa al c. del 
Doctor Fléming, 73. 
10/01/2007. Anular rebuts de l’Impost de vehicles de trac-
ció mecànica.
10/01/2007. Designar lletrats perquè puguen comparèixer 
davant el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Vinaròs el pròxim 
dia 4 d’abril en el procediment de faltes núm. 799/2006.
11/01/2007. Aprovar la convocatòria per a la concessió de 
subvencions a entitats culturals any 2006.
11/01/2007 . Concedir llicència d’activitat de pàrquing a Edi-
ficio Benicarló 2000 SL al c. d’Hernan Cortés, 52 i 52 bis.
11/01/2007. Atorgar llicència urbanística al c. de César Ca-
taldo, 108.
12/01/2007. Nomenar amb caràcter interí una funcionària 
per a cobrir lloc de treball d’administratiu d’Alcaldia, amb 
efectes des del dia 15 de gener de 2007.
12/01/2007. Atorgar a diversos graduats socials la represen-
tació de l’Ajuntament en tots aquells processos jurisdiccio-
nals d’ordre social que singularment siguen encomanats.
15/01/2007. Autoritzar a l’IES Joan Coromines la utilització 
de l’Auditori Municipal.
15/01/2007. Remetre expedient al Jutjat Social núm. 2 de 
Castelló i encomana de graduat Social en el procediment 
judicial, actuacions núm. 1023/06.
15/01/2007. Remetre l’expedient al Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu núm. 2 de Castelló i encomana de lletrat per a 
la defensa dels interessos de l’Ajuntament, en relació amb 
el recurs contenciós administratiu procediment ordinari 
núm. 000527/2006.
16/01/2007. Atorgar a Construcciones Gurugú Benicarló SL 
llicència per a construcció d’edifici de 16 habitatges al c. del 
Botànic Cabanilles núm. 1-C.
16/01/2007 . Declarar desert el concurs convocat per 
l’Ajuntament de Benicarló, mitjançant procediment obert 
i tràmit ordinari, per a adjudicar la prestació del servei de 
recollida i transport dels residus d’aparells elèctrics i elec-
trònics resultants de la gestió municipal.
16/01/2007. Aprovar el Plec de càrrec núm. 1/2006, corres-
ponent a la liquidació practicada en concepte de multa 
coercitiva núm. 1 (tipus 147) per import total de 601,00 
euros.
16/01/2007 . Convocar Junta de Govern Local ordinària 
núm. 2/2007 per al dia 19 de gener de 2007.
16/01/2007. Atorgar a la mercantil Residencial Ratllamar 
S.L. llicència urbanística per a construcció d’un edifici per a 
25 habitatges al pg. Marítim, 70.
16/01/2007. Aprovar la devolució de la garantia definitiva 
dipositada per la mercantil ORCADE, S.L. per import de 
4.652,00 euros, per a respondre de les obligacions deriva-
des del contracte subscrit en relació amb el subministra-
ment i instal·lació de sòl elevat en el Museu del Convent 

de Sant Francesc.
16/01/2007 . Remetre al Jutjat Social núm. 3 de Castelló 
l’expedient relatiu al procediment laboral núm. 976/06, així 
com la encomanda de graduat social per a la defensa dels 
interessos de la corporació.
16/01/2007. Incoar l’expedient de modificació del contrac-
te subscrit amb la mercantil LUBASA, S.A.O. relatiu a les 
obres d’urbanització per al desenvolupament de la UE 
Corts Valencianes II de Benicarló i adjacents, a causa de 
les modificacions d’obra que s’han produït i a determinats 
mesuraments que figuraven erròniament en el projecte, el 
que suposa un increment del pressupost que estarà entre 
un15% i un 16% del preu del contracte.
16/01/2007. Remetre al Jutjat Social núm. 3 de Castelló l’ex-
pedient relatiu al procediment laboral núm. 975/06, així 
com encomanar un graduat social per a la defensa dels 
interessos de la corporació.
16/01/2007. Remetre al Jutjat Social núm. 3 de Castelló l’ex-
pedient relatiu al procediment laboral núm. 968/06, així 
com encomanar un graduat social per a la defensa dels 
interessos de la corporació.
16/01/2007. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació 
per als habitatges situats al c. de l’Alqueria de Poaig, 10, i 
en l’av. de la Llibertat, 39. 
16/01/2007. Convocar sessió de la Comissió Informativa de 
Governació per al dia 18 de gener de 2007.
16/01/2007. Aprovar el projecte d’urbanització del Pro-
grama d’Actuació Integrada UE2 de la UA2 del PGOU de 
Benicarló, presentat el 31/7/06 registre d’entrada 11606.
17/01/2007 . Convocar la sessió ordinària de la Comissió 
Informativa de Contractació i Patrimoni, perquè tinga lloc 
en primera convocatòria el 22 de gener de 2007.
17/01/2007. Donar de baixa llicències de gual amb efectes 
des del 31 de desembre de 2006. 
17/01/2007. Donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants 
d’aquesta ciutat, a les persones que es relacionen en l’an-
nex.
17/01/2007. Autoritzar a la Falla “El grill” a realitzar corda-
es al c. del Ministre Bayarri els dies 17, 18 i 19 de març de 
2007.
18/01/2007. Aprovar la certificació núm. 3 de les obres de 
millora del clavegueram de l’av. del Marquès de Benicarló, 
per import de 17.294,83 euros IVA inclòs a favor del con-
tractista adjudicatari Hermanos Ventura, SL. 
18/01/2007. Aprovar la certificació núm. 3 de les obres de 
col·lector pluvial de la platja del Morrongo de Benicarló 
per import de (17.703,34) disset mil set-cents tres euros i 
trenta-quatre cèntims d’euro, IVA inclòs, a favor del con-
tractista adjudicatari Hermanos Ventura, S.L.
18/01/2007. Resoldre la contractació de subministrament 
de material per al Mucbe amb 4 Colors Cooperativa Va-
lenciana, S.L.
18/01/2007. Autoritzar a MARMI BENICARLÓ, S.L la reduc-
ció de la llicència de gual placa núm. 1518, de 4 metres a 3 
metres.
18/01/2007. Convocar sessió extraordinària de la Comissió 
Informativa d’Economia i Hisenda, per al pròxim 22 de ge-
ner.
18/01/2007. Canviar titularitat de llicència de gual.
19/01/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 150.887,34 euros.
19/01/2007 . No concedir la renovació, per a l’any 2007, 
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de la titularitat de la parada 13 del mercat no sedentari de 
venda de productes no alimentaris de la zona del c. del Dr. 
Fléming/c. de València 
19/01/2007. Delegar les atribucions en matèria de Benestar 
Social en la regidora Maria Josep Arayo Solà.
19/01/2007. Convocar la sessió extraordinària de la Comis-
sió Informativa d’Urbanisme per al 23 de gener de 2007.
19/01/2007. Convocar la sessió plenària ordinària núm. 
1/2007 per al 24 de gener de 2007.
19/01/2007. Concedir llicència d’instal·lació de piscina mu-
nicipal coberta a l’av. de Iecla, s/n.
22/01/2007. Desestimar la reclamació patrimonial exp. RP-
27/05.
22/01/2007. Remetre al Jutjat Social núm. 2 de Castelló 
l’expedient relatiu al procediment laboral núm. 001055/06, 
així com encomanar un graduat social per a la defensa dels 
interessos de la corporació.
22/01/2007. Estimar la reclamació patrimonial exp. RP-
05/06.
23/01/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 148.513,59 euros.
23/01/2007. Autoritzar la realització de bombardeig aeri a 
l’Auditori Municipal.
23/01/2007. Reconèixer un trienni del grup D, amb efectes 
econòmics de la data 29 de novembre de 2006, data en 
què va realitzar la sol·licitud de reconeixement d’antigui-
tat.
23/01/2007. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant 
transferència, per import de 25,00 euros, amb motiu de 
procedir al pagament dels Premis del Concurs de Cartells 
de la Festa de la Carxofa 2007. 
23/01/2007. Rectificar el Decret de data 23 d’octubre de 
2006.
23/01/2007. Atorgar llicència urbanística al c. del Vi de 
Carlón, 4.
23/01/2007 . Autoritzar instal·lació d’una barbacoa a la pl. 
de la Constitució, a partir de les 18 hores condicionant la 
instal·lació al fet que després de la seua utilització es pro-
cedisca a la neteja de l’entorn d’on haja estat instal·lada.
23/01/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 145.513,59 euros.
23/01/2007. Autoritzar a la Conselleria de Benestar Social 
de la Generalitat Valenciana la instal·lació d’un autobús 
sota el lema “Davant els maltractaments, tolerància zero” 
a la pl. de la Constitució.
23/01/2007. Autoritzar a la Fundació Sedesa a instal·lar 
un autobús amb motiu de la campanya d’integració per 
a persones amb discapacitat, que se situarà a la pl. de la 
Constitució.
24/01/2007 . Adjudicar les parades del Mercat públic al de-
tall números 81,82,91 i 92.
24/01/2007. Convocar la sessió extraordinària núm. 2/2007 
de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni per 
al 29 de gener.
24/01/2007 . Adscriure de forma provisional el lloc de tre-
ball de cap d’estudis del Conservatori Municipal de Música 
“Mestre Feliu”, d’acord amb la RLT aprovada.
24/01/2007 . Adscriure de forma provisional el lloc de tre-
ball de secretari del Conservatori Municipal de Música 
“Mestre Feliu”, d’acord amb la RLT aprovada.
24/01/2007. Adscriure de forma provisional els llocs de tre-
ball de caps de departament del Conservatori Municipal 

de Música “Mestre Feliu”.
24/01/2007. Incoar expedient per a l’aprovació del Padró 
d’Entrada de Vehicles a través de les voreres per a l’Exercici 
2007, regulat en l’Ordenança T-14 “Taxa per utilització pri-
vativa o aprofitament especial del domini públic local”. 
24/01/2007 . Estimar les abstencions promogudes en rela-
ció amb la tramitació de l’exp. núm. 46/2006 de Contrac-
tació.
24/01/2007 . Atorgar a la mercantil Construcciones Cervera 
S.L. llicència urbanística al c. del Mestre Miguel García Oc-
hoa, 9.
24/01/2007 . Contractar amb Editorial AranzadI, SA el sub-
ministrament de llibres.
24/01/2007. Incrementar les retribucions del personal al 
servei de l’Ajuntament de Benicarló, amb excepció del 
personal del Projecte Equal Compass, de conformitat amb 
el que determina en l’art. 23 de la Llei 42/2006 de 28 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2007. 
24/01/2007. Incoar expedient per a l’aprovació del Padró 
de taxa per recollida d’escombraries per a l’exercici 2007, 
regulat en l’Ordenança T-7 “Taxa per recollida d’escombra-
ries”. 
24/01/2007. Executar la Sentència núm. 596/06, de 
28.12.2006, dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Castelló, en 
relació amb el procediment núm. 644/06.
24/01/2007. Atorgar a BDM Consultors S.L. llicència urba-
nística en el polígon industrial Collet, parcel·la 317.
24/01/2007. Incoar expedient per a l’aprovació del Padró 
per Aparcament Exclusiu per a l’exercici 2007, regulat en 
l’Ordenança T-14 “Taxa per utilització privativa i aprofita-
ment especial del domini públic local”.
24/01/2007 . Atorgar llicència urbanística al c. del Crist de 
la Mar, 148.
24/01/2007 . Aprovar els padrons fiscals corresponents a 
l’exercici 2007.
24/01/2007 . Atorgar llicència urbanística al c. de Monte-
jurra, 11.
24/01/2007. Desestimar la petició de senyalitzar un espai 
destinat a aparcament de minusvàlids.
24/01/2007. Declarar que la comunitat de propietaris de la 
urbanització Roquetes ha presentat Projecte per a l’exer-
cici de l’activitat d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica 
amb emplaçament a la partida de les Solades, 75.
25/01/2007. Atorgar a la mercantil Mecano del Mediterrá-
neo S.L. llicència urbanística a l’av. del Papa Luna, 26.
25/01/2007. Aprovar l’expedient de contractació núm. 
2/2007 i el plec de clàusules administratives particulars 
que ha de regir la contractació, mitjançant concurs proce-
diment obert i tràmit ordinari de les obres de construcció 
de 144 nínxols en el cementeri municipal de Benicarló.
25/01/2007. Concedir llicència d’entrada de vehicles a tra-
vés de les voreres 
25/01/2007. Concedir una retribució de 293,28 euros en 
concepte de gratificació per la realització de treballs extra-
ordinaris fora de la jornada laboral.
25/01/2007 . Desestimar la reclamació patrimonial exp. RP-
9/06.
25/01/2007. Atorgar llicència urbanística en la partida del 
Bovalar, polígon 14, parcel·la 185-491-580.
25/01/2007 . Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra de 
“Reurbanització del c. del Crist de la Mar, 2ª fase per im-
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port de 207.439,13 euros, IVA inclòs, a favor del contractis-
ta adjudicatari Pavasal Empresa Constructora, SA.
25/01/2007 . Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra de 
“Reurbanització del c. del Crist de la Mar, 2ª fase per im-
port de 81.265,51 euros, IVA inclòs, a favor del contractista 
adjudicatari Pavasal Empresa Constructora, SA.
25/01/2007. Concedir la quantitat de 201,72 euros en con-
cepte de gratificació per l’assumpció de majors responsa-
bilitats i funcions afegides.
25/01/2007. Concedir la quantitat de 201,72 euros en con-
cepte de gratificació per l’assumpció de majors responsa-
bilitats i funcions afegides.
25/01/2007. Concedir la quantitat de 516,92 euros en con-
cepte de gratificació per l’assumpció de majors responsa-
bilitats i funcions afegides.
26/01/2007 . Rectificar el Decret de data 16 de gener de 
2006.
26/01/2007. Atorgar a Galipela Promociones, S.L. llicència 
urbanística al c. de Sant Joaquim, 9.
26/01/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 2.126,00 euros.
26/01/2007. Aprovar la devolució de la garantia definitiva 
dipositada en relació amb la prestació del servei de Ludo-
teca i Escola d’Estiu de Benicarló.
26/01/2007. Autoritzar a la Falla “El Caduf” la realització 
del bombardeig aeri en l’Auditori Municipal. 
26/01/2007 . Designar lletrat per a comparèixer en el Pro-
cediment Diligències Prèvies núm. 001297/2006.
26/01/2007. Aprovar la certificació núm. 5 de les obres d’ur-
banització per al desenvolupament de la UE Corts Valen-
cianes II de Benicarló, per import de 104.445,50 euros, IVA 
inclòs, a favor del contractista adjudicatari Luis Batalla, 
SAO.
26/01/2007 . Contractar amb Progrés XXI, S.L. el servei mu-
sical per al sopar de gal·la de la Festa de la Carxofa per 
import de 2.600 euros IVA inclòs. 
26/01/2007. Contractar amb Vip Music, S.L. el servei mu-
sical per al concert en el Convent de Sant Francesc, Pro-
gramació Festa de la Carxofa per import de 2.088 euros 
IVA inclòs.
29/01/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 2.500,00 euros.
29/01/2007 . Aprovar la certificació núm. 6 de les obres 
d’urbanització per al desenvolupament de la UE Corts Va-
lencianes II de Benicarló, per import de 143.265,54 euros, 
IVA inclòs, a favor del contractista adjudicatari Luis Bata-
lla, SAO.
29/01/2007. Contractar amb Paper Office S.L., el submi-
nistrament de consumibles per als equips informàtics i 
les impressores de diverses dependències de l’Ajuntament 
de Benicarló, per un import total de 3.717,93 euros, IVA in-
clòs.
29/01/2007 . Concedir llicència municipal per a la tinença i 
gaudi d’animal potencialment perillós.
29/01/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 1.252,32 euros.
29/01/2007. Aprovar la certificació núm. 1 de les obres de 
remodelació de les voreres del c d’Alcalà de Xivert, per im-
port de 56.063,12 euros, IVA inclòs, a favor del contractista 
adjudicatari Pavasal, Empresa Constructora, SA.
29/01/2007 . Atorgar a Floristeria-Jardineria “La Orquídea” 
S.L. llicència urbanística al pg. de José Febrer Soriano, 74.

30/01/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 397.442,59 euros
30/01/2007 . Incoar expedient d’imposició de penalitats 
diàries per un import de 14,71 euros/dia, a la mercantil Pos-
tigo Obres i Serveis, SA., motivat per la demora respecte 
del termini en l’execució de les obres.
30/01/2007. Concedir instal·lacions de terrasses a la pl. del 
Mercat Vell, 4; pl. de Sant Bartomeu, 15; pl. del Mercat Vell, 
6. 
30/01/2007. Distribuir el complement de productivitat dels 
empleats municipals per al mes de gener del corrent any. 
30/01/2007. Anul·lar la liquidació núm. 1413 de data 6 de 
novembre de 2006, en concepte de l’impost sobre l’incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per im-
port total de 1.599,61 euros.
30/01/2007. Desestimar la reclamació patrimonial exp. RP-
39/06.
30/01/2007 . Delegar l’exercici de les funcions d’Alcaldia en 
José Luis Guzmán Grau, des del dia 31 de gener al 2 de 
febrer de 2007 (ambdós inclusivament).
30/01/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 15.431,90 euros.
30/01/2007. Incoar expedient de modificació del contracte 
subscrit amb la mercantil Constructora Incoex BS, S.L. de 
data 24 de febrer de 2006, relatiu a les obres de construc-
ció d’una oficina de turisme, a causa de variacions sobre 
el projecte necessàries per a l’execució de l’obra i no pre-
vistes, el que suposa un increment del 19.38% del preu del 
contracte.
30/01/2007 . Anul·lar la liquidació núm. 1348 de data 26 
d’octubre de 2006, en concepte de l’impost sobre l’incre-
ment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per im-
port total de 118,56 euros, per existir duplicitat en aquesta.
30/01/2007 . Convocar Junta de Govern Local per al 2 de 
febrer de 2007.
30/01/2007. Ordenar la despesa i el pagament per un total 
de 1.000,00 euros.
31/01/2007. Aprovar l’expedient de contractació núm. 
51/2005 i el plec de clàusules administratives particulars 
que ha de regir el concurs, mitjançant procediment obert 
i tràmit ordinari, per a la contractació del servei de neteja, 
vigilància i manteniment de la pista Barranquet i explota-
ció del Bar Club Petanca de Benicarló.
31/01/2007. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal 
al col·legi Mestre Francesc Català.
31/01/2007. Concedir llicència d’entrada de vehicles a tra-
vés de les voreres. 
31/01/2007. Desestimar la reclamació patrimonial exp. RP-
48/06.
31/01/2007 . Convocar sessió extraordinària de Ple 2/2007, 
que tindrà lloc el pròxim dia 6 de febrer de 2007.
31/01/2007 . Rectificar el Decret de data 24 de gener de 
2007. 
31/01/2007. Sol·licitar a la Conselleria de Cultura, Educació 
i Esport una ajuda econòmica per a mobiliari de la Biblio-
teca Municipal
31/01/2007. Concedir llicència de funcionament de l’activi-
tat de pàrquing a la mercantil Construcciones Cervera SL a 
l’av. de la Llibertat, 39.
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torna el 
Club de 
Lectura per 
a xiquets i 
xiquetes

Després de l’experiència 
del passat mes de juliol, 
la Biblioteca Municipal 

de Benicarló ha tornat a organit-
zar el Club de Lectura per a Xi-
quets i Xiquetes, aquesta vegada 
amb un grup de 14 xiquets i xi-
quetes. El primer llibre que han 
de llegir és El mago de Esmirna 
de Joan Manuel Gisbert.
Alguns dels objectius que el 

Club de Lectura s’ha marcat per 
aquesta segona edició és fo-
mentar  l’hàbit de la lectura i el 
diàleg, oferir noves possibilitats 
per al temps lliure, promocionar 
l’ús de la biblioteca i donar-la a 
conèixer com a equipament cul-
tural. I finalment, introduir-se en 
el món de la lectura d’una for-
ma divertida alhora que es fan 
amics. 

oferta teatral 
per a tots 
els gustos 
aquesta 
primavera

La Temporada Teatral 
de Primavera comen-
ça aquest mes de març 

amb dos espectacles avalats 
per la crítica i el públic. La 
primera cita serà amb Pepa 
Plana i el seu espectacle L’at-
zar dins del marc dels actes 
organitzats al voltant del Dia 
Internacional de la Dona: 
una pallassa tendra, presu-
mida i sexi que juga amb el 
públic i se’l posa a la butxaca 
(dijous 8 de març a l’Audito-
ri).
La segona cita és amb una 
companyia ja coneguda pel 
públic de l’Auditori: la com-
panyia Bambalina que pre-
senta el seu espectacle El cel 
dins d’una estança amb els 
televisius Sergi Caballero i 
Carme Juan (divendres 30 de 
març a l’Auditori). 
Cal destacar també dins de 
la programació teatral Ca-
baret de Teatre de Guàrdia, 
Bon Voyage, de Vol Ras a 
l’abril, i Pienso, luego existo, 
de Gerardo Esteve al maig. 
Tancarem la Temporada 
amb  El método Grönholm 
amb Carlos Hipólito i Cristi-
na Marcos al juny.
Aquesta proposta teatral es 
completa amb el Teatre Es-
colar que aquest any arriba-
rà a 300 xiquets de primària 
que gaudiran de l’obra El 
llenguatge de les pedres de la 
companyia L’Udol Teatre.

Almansa 1707, 
després de la batalla

La Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Benicarló re-
memora els 300 anys d’una 

data, el 25 d’abril de 1707, amb l’ex-
posició “Almansa 1707, després de 
la batalla”, que es podrà visitar al 
Mucbe fins a l’11 de març.
Aquesta exposició pretén, a partir de 
textos de l’escriptor Joan Francesc 
Mira, revisar els fets ocorreguts a 
la batalla d’Almansa (25 d’abril de 
1707), en el marc de la Guerra de 
Successió, que enfrontà la corona 
catalano-aragonesa i la castellana. 
Una desfeta, la d’Almansa, que va 
ser seguida de l’ocupació del País 
Valencià i de la imposició del decret 
de Nova Planta, dictat pel rei Felip 
V, que arranà les institucions, les 
constitucions i els costums propis.
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El 4 de març,
comerç al carrer

El proper diumenge 4 de 
març, entre les 10 del matí i 
les 8 de la tarde, el comerç 

de Benicarló torna a sortir al car-
rer per oferir els millors preus i 
les millors oportunitats. 
La Unió de Comerços de 

Benicarló i la Regidoria de Co-
merç i Mercats organitzen 
aquesta campanya, que tan 
bona acollida ha tingut en les 
anteriors edicions, per oferir als 
consumidors els millors preus 
de la temporada de rebaixes, 
amb la qualitat de sempre. 
En aquesta edició participaran 
prop de 30 comerços de tot ti-
pus (roba d’home i dona, moda 
esportiva, roba infantil, sabates, 
bosses i complements, perfums 

i cosmètica, merceria, joieria i 
rellotgeria....) que exposaran els 
seus productes al carrer Major 
de la ciutat. 
A més, per al dia 1 d’abril està 
previst celebrar una nova edició 
de la Desfilada de Moda del Co-
merç de Benicarló. Els comerços 
interessats en participar poden 
adreçar-se a la Unió de Comer-
ços (964472417) o al departa-
ment de comerç de l’Ajuntament 
de Benicarló (964470050).

`Benicarló Endavant´ 
continua millorant la ciutat

Dins del marc d’actuacions defi-
nides al Pla Estratègic de Turis-
me “Benicarló Endavant”, la re-

gidoria de Turisme continua treballant 
en la millora de la qualitat de vida del 
municipi. En aquesta línia, dilluns 12 de 
febrer es van iniciar les obres d’ade-
quació per a la propera instal·lació d’un 
sanitari públic automatitzat a la Plaça 
de la Constitució. Aquest sanitari, sub-
ministrat per l’empresa Lorke Systems 
S.L de Vitòria, està valorat en 47.000 
€ i reuneix, entre d’altres, els següents 
equipaments i característiques: cabina 
autonetejable, revestiment interior i 
exterior  en gresite, components interi-
ors en acer inoxidable i un nou sistema 
d’autoneteja, més efectiu, més ràpid i 
amb menys consum d’aigua.
El sanitari permetrà cobrir la demanda d’aquest tipus 
d’instal·lacions, ja que fins ara Benicarló no compta-
va amb cap sanitari públic al centre de la ciutat, a 
excepció dels que es troben al mercat municipal.
La instal·lació es preveu que finalitze abans de l’arri-
bada de les festes falleres.

D’altra banda, seguint amb aquesta línia, una ve-
gada finalitzen les obres del col·lector pluvial de la 
platja del Morrongo, començarà la instal·lació de les 
passarel·les de formigó a la platja, que la Regidoria 
de Turisme ha adquirit amb l’objectiu de millorar la 
seua accessibilitat a les persones amb algun tipus de 
discapacitat.
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El riure com a
teràpia saludable

El mes de maig el Centre del 
Voluntariat organitza un 
curs per descobrir el poder 

del riure. Sota el títol “El riure 
com a teràpia saludable”, el curs 
proposa el riure i l’humor com 
un recurs en la tasca voluntària 
i en les relacions personals. Està 
adreçat a tots aquells que esti-
guen interessats en la risoteràpia 

i s’impartirà concretament els 
dies 5, 12 i 19 de maig de 10.00 a 
14.00 hores. Les inscripcions les 
podeu fer via e-mail a voluntari-
at.benicarlo@cv.gva.es o trucant 
al telèfon 964 47 03 35.
I per a més endavant, ja al mes 
de novembre, el Centre del Vo-
luntariat proposa un altre curs 
amb el nom “És un problema ser 

diferent?”, una introducció a la 
mediació social intercultural per 
analitzar i entendre la realitat 
social i els conflictes entre els 
diversos col·lectius. El curs està 
destinat a aquelles persones 
compromeses amb l’acció social 
i directa. Els dies seran 10, 17 i 24 
de novembre de 10.00 a 14.00 
hores.

programa de termalisme 
valencià per al curs 2007-2008

La Generalitat Valenciana 
ofereix als residents de 
qualsevol municipi de la 

Comunitat la possibilitat de gau-
dir de 8 dies d’estada i 7 nits en 
qualsevol balneari de la Comu-
nitat Valenciana, inclosos 6 dies 
de tractament termal.
La Generalitat aportarà 115 eu-
ros a cadascuna de les persones 
beneficiàries del programa en 
concepte de tractaments ter-
mals i consultes mèdiques i el 
termalista s’ocuparà de la resta 

de l’import en concepte d’allot-
jament i restauració, d’acord 
amb els preus que figuren en el 
requadre.
Podran sol·licitar plaça les perso-
nes de 65 anys o més, pensionis-
tes del sistema de la Seguretat 
Social i de Classes Passives, ma-
jors de 60 anys, així com els còn-
juges sempre que siguen majors 
de 50 anys i fills discapacitats 
amb certificat de minusvalidesa 
on conste un grau igual o supe-
rior al 33%. També podran sol-

licitar plaça aquelles persones 
discapacitades que tinguen una 
minusvalidesa igual o superior al 
33 %, majors de 60 anys.
El termini per a la presentació de 
sol·licituds per al segon torn (de 
setembre a desembre de 2007 i 
de gener a abril de 2008) s’acaba 
el 31 de març de 2007.
Per a més informació podeu adre-
çar-vos al Centre Social Munici-
pal La Farola (c. del Port, 37) els 
dies laborables de 9:00 a 14:00 h 
o al telèfon 964 47 39 68.

8 de març
dia Internacional 

de la dona treballadora

Actuació de pepa plana 
amb l’espectacle L’atzar

Auditori Municipal a les 22.00 hores. Entrada gratuïta
Organitza: Regidoria de Benestar Social

província Localitat Balneari preu tractaments
València Cofrentes Cofrents 197 euros Reumatològic Digestiu 

València Chulilla Chulilla 187 euros Reumatològic Respiratori

Castelló Montanejos Montanejos 187 euros Reumatològic Respiratori

València Calles Verche 177 euros Reumatològic Dermatològic

Castelló La Vilavella Villavieja 177 euros Reumatològic Respiratori

València Requena Fuente Podrida 177 euros Reumatològic Respiratori
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voreres noves 
al carrer vinaròs

La Regidoria d’Obres i Serveis, a través de l’em-

presa Ferrer Obras y Servicios, ha condicionat 

les voreres del carrer Vinaròs ampliant l’espai 

per a la circulació dels vianants. Abans de les obres, 

les voreres, de poc més de 20 centímetres, no per-

metien el pas dels que circulaven a peu, per la qual 

cosa havien de baixar al carrer amb el perill que això 

suposava. La nova vorera que s’ha construït és d’1,30 

metres (el mínim que marca la llei). Des de la Regi-

doria d’Obres i Serveis s’informa  que aquesta actua-

ció suposarà una clara millora per als ciutadans.

Dama Popular i Dulcinea de les Festes Patronals 2007
La Regidoria de festes de l’Ajuntament de Benicarló informa que totes 
les xiques interessades a presentar-se als càrrecs de dama popular i dulcinea 
de les festes patronals 2007, poden presentar la seua sol·licitud al Registre 
General de l’Ajuntament de Benicarló, fins divendres 9 de març de 2007.

La designació del càrrec serà per sorteig.

per a més informació, podeu adreçar-vos a la Comissió de festes, 
telefonant al núm. 964 47 03 43.

Èxit de la campanya 
de desratització

La Regidoria d’Obres i Ser-
veis acaba de donar per 
acabada la campanya de 

desratització d’hivern, una cam-
panya que s’afegeix al mante-

niment que es porta a terme 
durant l’any i que en èpoques 
determinades, com l’hivern i l’es-
tiu, s’intensifica per tal de man-
tenir sota control el creixement 
de les rates. 
L’actuació ha consistit a obrir les 
més de 400 tapes de clavegue-
ram que hi ha a la ciutat i intro-
duir-hi el verí lligat amb un fil 
d’aram. Per tal de senyalitzar els 

punts sobre els quals s’ha actuat, 
les tapes dels clavegueram s’han 
pintat amb esprai fosforescent. 
A més, també s’ha introduït verí 
en la dotzena de quadres princi-
pals de llum de la ciutat i en els 
quadres de llum de les faroles si-
tuades en les zones on ataquen 
més aquests mamífers. La cam-
panya ha durat 10 dies i s’han 
utilitzat uns 120 kilos de verí. 
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Agenda Cultural

AgENdA mARç 2007
falles i... primavera
 Exposició “Almansa 1707. Després de la ba-

talla” d’Editorial Bromera (fins al dia 11).
 Centre Cultural Convent de Sant Francesc. 

Organitza Regidoria de Cultura i Mucbe.
 Exposició “Una, dos, tres pinturas... una 

carretera sobre lienzo” de sergi Ramírez 
(fins al dia 25). Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc. Organitza: Regidoria de Cul-
tura i Mucbe.

 Exposició “Amidament de Joan Coromi-
nes per Perejaume” de fundació Caixa 
Catalunya (fins al dia 29 d’abril). Centre Cul-
tural Convent de Sant Francesc. Organitza: 
Fundació Caixa Catalunya i Mucbe. Servei de 
visites guiades gratuïtes a la mostra: concer-
tar al telèfon 964 46 04 48.

mARç
dIssABtE 3
11:00 h xxvII Concerts de primavera. Concert 

del Ninot a càrrec de la coral infantil Peti-
quillo. Pl. de la Comunitat Valenciana (Audi-
tori). Organitza: Coral Polifònica Benciarlan-
da.

18:30 h futbol sala (Divisió d’Honor). Benicarló 
onda urbana fs i el playas de Castellón. 
Pavelló Poliesportiu.

19:00 h Presentació de la Falla La paperina. Audito-
ri.

dIumENgE 4
09:00 h Comerc al carrer. (fins a les 20:00 h). Carrer 

Major. Organitza: Unió de Comerços i Regi-
doria de Comerç.

10:00 h Art al carrer ( fins a les 14:00 h). Pl. de Sant 
Bertomeu. Organitza: Assoc. Benicarló Art.

12:00 h teatre familiar de carrer amb la preestre-
na de l’espectacle Camagroc a càrrec de la 
companyia volantins. Pl. de la Constitució. 
Organitza: Regidoria de Cultura.

19:00 h Inauguració de l’Exposició de Ninots In-
dultats (fins al dia 11). Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc. Organitza: Junta Local 
Fallera i Mucbe.

dIjous 8
22:00 h teatre, amb motiu del dia de la dona. Re-

presentació de l’obra L’atzar, a càrrec de la 
companyia de pepa plana. Auditori. Entrada 
Gratuïta. Organitza: Regidoria de Cultura.

dIvENdREs 9
21:00 h Crida de les falles 2007. Ajuntament. Orga-

nitza: Junta Local Fallera.
23:00 h Concert de falles. El mägo de oz. Pavelló 

Poliesportiu. Venda anticipada: 10€, als esta-
bliments de Hiper Europa. Preu taquilla: 12€. 
Organitza: Regidoria de Festes i Falles.

dIssABtE 10
 futbol sala (Divisió d’Honor). Benicarló 

onda urbana fs i el gestesa guadalajara. 
Pavelló Poliesportiu.

20:00 h Cavalcada del Ninot. Carrers de la ciutat. 
Organitza: Junta Local Fallera.

dIumENgE 11
17:00 h festival de mans unides. Auditori. Orga-

nitza: Mans Unides Benicarló.

19:00 h Inauguració de l’exposició “Homenatge a 
les Falles” de l’Associació Benicarló Art 
(fins al dia 19). Saló de la Caixa Rural. Orga-
nitza: Associació Benicarló Art.

dEL dIvENdREs 16 AL dILLuNs 19, fALLEs 
(consulteu el programa de les Falles)

dIvENdREs 16
14:00 h Mascletà a càrrec de pirotècnia tomàs. Pl. 

de la Constitució.

dIssABtE 17
14:00 h Mascletà a càrrec de pirotècnia tomàs. Pl. 

de la Constitució.
17:00 h Ofrena de flors a la Mare de Déu de la Mar. 

Col·legi La Salle, carrers de la ciutat i pl. de 
Sant Bertomeu. Organitza: Junta Local Falle-
ra.

20:30 h xxvII Concerts de primavera. trobada 
coral. Coro Zeba del Pais Basc i Coral gent 
gran de Benicarló. Església de Santa Maria. 
Organitza: Club de la Tercera Edat.

dIumENgE 18
14:00 h Mascletà a càrrec de pirotècnia tomàs. Pl. 

de la Constitució.

dILLuNs 19, fEstA dE sANt josEp
11:00 h missa major en honor a Sant Josep. Església 

de Sant Bertomeu.
14:00 h Mascletà a càrrec de pirotècnia tomàs. Pl. 

de la Constitució.
20:00 h Cremà de les falles infantils. (Consulteu iti-

nerari)
22:00 h Cremà de les falles grans. (Consulteu itine-

rari)

dImARts 20, dImECREs 21 I dIjous 22
 teatre Escolar de primavera. (Per als 

alumnes de 5è de primària) Representació 
de l’obra El llenguatge de les pedres, a càrrec 
de L’udol teatre. Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de 
Cultura.

dIjous 22
 Benicarló Educa. Escola de pares i mares. 

Inici del Curs d’habilitats i estratègies per 
a millorar les relacions familiars, impartit 
per paco garcía paterna, psicòleg (durada, 
9 sessions). Places limitades. Més informació 
a l’Àrea deCultura de l’Ajuntament.

20:30 h processó de pujada del stm. Crist de la 
mar.

dEL dIvENdREs 23 AL dIumENgE 25
 trofeu Ciutat de Benicarló de futbol 3. 

Pista annexa del Pavelló Poliesportiu. Or-
ganitza: Regidoria d’Esports, Vila-real CF i 
Eventgroup.

dIvENdREs 23
19:00 h Inauguració de l’exposició “IEC Cent anys. 

1907-2007” (fins al dia 30). Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Organitza: As-
sociació Cultural Alambor, Institut d’Estudis 
Catalans (IEC), Regidoria de Cultura i Muc-
be.

dIssABtE 24
17:00 h jornada de portes obertes a l’estudi del 

pintor i escultor joan josep fontanet (fins a 
les 21:00 h). C. de Sant Gener, 38. Organitza: 
Associació Benciarló Art.

17:30 h Conte, contat. Narració i lectura de contes, 
de grans a menuts d’entre 3 i 10 anys. Centre 
Cultural Convet de Sant Francesc. Organitza: 
Regidoria de Cultura i Mucbe.

19:00 h Inauguració de l’exposició d’escultures 
“Grupos Humanos” de jaume Rolindez (fins 

al 24 d’abril). Centre Cultural Convet de Sant 
Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura i 
Mucbe.

dIumENgE 25
11:30 h Benicarló a pedals. Ruta III en bicicleta 

pels edificics més emblemàtics de la ciutat. 
Sortida de la pl. de la Constitució. Organitza: 
Regidoria de Cultura.

18:00 h Desfilada de Moda. Auditori. Organitza: IES 
Joan Coromines.

18:30 h xxvII Concerts de primavera. xvIII 
Aplec de Cant a les Comarques. Col·legi 
Consolació. Organitza:Coral Polifònica 
Benicarlanda.

dIvENdREs 30
22:30 h teatre. Representació de l’obra El cel dins 

duna estança, a càrrec de la companyia Bam-
balina teatre. En valencià. Auditori. Orga-
nitza: Regidoria de Cultura. Preu: 5 euros.

dIssABtE 31
18:30 h futbol sala (Divisió d’Honor). Benicarló 

onda urbana fs i l’Azkar Lugo fs. Pavelló 
Poliesportiu.

19:00 h Inauguració de l’exposició de pintura “Es-
pai compartit” d’Educardo sales i mª josé 
tornero (fins al 3 de juny). Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Organitza: Regi-
doria de Cultura i Mucbe.

20:00 h xxvII Concerts de primavera. Concert 
de piano a càrrec de Enrique serrano Co-
mes i josé maría Rico sorlí. Auditori. Orga-
nitza: Regidoria de Cultura. Entrada gratuïta.

ABRIL
dIumENgE 1
10:00 h Art al carrer (fins a les 14:00 h). Pl. de Sant 

Bertomeu. Organitza: Assoc. Benicarló Art.
12:00 h xxvII Concerts de primavera. Tradicional 

Concert de diumenge de Rams a càrrec de 
la Banda juvenil i Banda de música Ciutat 
de Benicarló. Música de Circ. Pl. de Sant 
Joan. Organitza: Assoc. Musical Ciutat de 
Benicarló i Regidoria de Cultura.

20:00 h processó de baixada del stm. Crist de la 
mar.

BIBLIotECA muNICIpAL
(Pl. de Sant Joan)
 Horari: 

De dilluns a divendres, 
de 09:30 a 13:30 i de 17:00 a 20:00

 Dissabtes, de 09:00 a 14:00 h.

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

17:00 a 20:00
 Diumenge, de 10:30 a 13:30 h

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