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Comença el curs escolar
Benicarló comptarà amb un nou col·legi provisional 
al Casal Municipall
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Telèfons d’interés
Serveis municipals
Ajuntament de Benicarló ........964 470 050

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

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

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

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

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

Centre Ocupacional IVADIS ...964 474 979

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

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

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

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

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

Pavelló Poliesportiu 

Municipal .........................................964 475 202

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

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

Pistes Esportives 

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

Ràdio Benicarló 

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

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

SEAFI - Centre 

del Voluntariat .............................. 964 470 ��5

Centre Cultural Convent 

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

FCC-Oficina Atenció 

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

Emergències
Centre de Coordinació 

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

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

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

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

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

................................................................................085

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

Ambulàncies Creu 

Roja Benicarló ...............................964 222 222

Centre Provincial Coordinació 

Creu Roja ....................................... 964 244 �00

Associació Voluntaris de 

Protecció Civil .............................. 629 666 208

Subministraments 

i altres serveis
FCC Serveis de neteja 

i jardins .............................................964 474 010

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

Repsol butà ..................................... 964 470 �41

Repsol butà 

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

SOREA (Servei 

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

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

Altres serveis 

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

setembre
DIES FARMÀCIA

1-2 Maria Pilar San Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

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

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

8-9 aMParo CarCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

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

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

15-16 Mayte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

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

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�

22-2� MaoreS Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

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

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

29-�0 FranCiSCo SantoS 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

Edita: aJuntaMent de beniCarló

Maquetació i Impressió: 4 ColorS, CooP. V.
diPòSit legal: CS-331-2006

El curs escolar comença 
amb obres al Ródenas i un 
col·legi provisional

El 7 de setembre comença el 
curs escolar amb algunes 
novetats respecte de l’any 

passat: les obres d’ampliació del 
col·legi Eduardo Martínez Ró-
denas acaben de començar i, a 
més, s’han instal·lat a la pista del 
Casal Municipal les aules prefa-
bricades del que és, de moment, 
el col·legi virtual número 4.
D’una banda, les obres de re-
forma i ampliació del Ródenas 
implicaran que, mentre duren 
els treballs, els alumnes es tras-
lladen a les aules prefabricades 
que s’han instal·lat als terrenys 
de l’avinguda de Iecla, al costat 
de la pista d’atletisme. 
D’altra banda, el col·legi virtual 
número 4 també començarà a 
funcionar aquest curs. Durant 
aquest estiu s’han realitzat les 
obres d’asfaltat, canalitzacions 

d’aigua, llum i telèfon i s’han 
instal·lat les aules prefabrica-
des. La pista del Casal Munici-
pal i un solar adjacent cedit a 

l’Ajuntament seran, fins que el 
consistori i la Conselleria deter-
minen la ubicació definitiva, la 
seu d’aquest nou col·legi.

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

Les aules s’han instal·lat al carrer de Iecla mentre duren les obres

Imatge virtual de la reforma i ampliació del col·legi Eduardo Martínez Ródenas
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Benicarló es volca  
amb les Festes Patronals

Les Festes Patronals 2007 
s’han viscut a Benicarló 
amb un gran èxit de par-

ticipació. Concerts, concursos, 
bous, exposicions, revetlles, 
cercaviles... han comptat amb 
la participació de milers de 
benicarlandos i benicarlandes 
que  s’han volcat aquest final 
d’agost en les festes.
Aquestes són algunes de les 
imatges de les festes patronals 
2007..

La Policia Local  
incorpora 26 nous agents

Aquest mes d’agost s’han 
incorporat a la Policia 
Local de Benicarló 26 

nous agents. 18 d’aquests nous 
policies es van incorporar el 
passat 10 d’agost i han estat 
destinats bàsicament a tas-
ques de control de la zona de 
l’Auditori, vigilància de la zona 
centre, de les platges del Mor-
rongo, la Mar Xica i la Caracola, 
i també al recolzament en la 
vigilància de les zones rurals i 
vigilància del nucli urbà. Els al-
tres 8 agents es van incoporar 
el 17 d’agost.
L’alcalde de la ciutat, Marce-
lino Domingo, i el regidor de 
Seguretat, Ramón Soriano, van 
donar la benvinguda a tots els 
agents, després de prendre 
possessió dels seus càrrecs. Per 
al regidor de Seguretat, “amb 
aquest increment de personal 
es millora la qualitat dels ser-
veis de la policia i es garanteix 
la seua efectivitat”. 
Amb aquestes noves incorpo-
racions, el nombre d’agents 
de la policia local de Benicarló 
s’aproxima ja als 80. 
D’altra banda, la Policia Local 
ja ha fet efectiu el seu trasllat 
a les noves dependències del 
carrer del Doctor Flèming. Tot i 
que encara falten alguns detalls 
per a la inauguració oficial, la 
plantilla ja funciona a ple rendi-
ment a les noves instal·lacions 
de vora 500 metres quadrats.

L’alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, i el regidor de Seguretat, Ramón 
Soriano, van donar la benvinguda a tots els agents.

La setmana va començar amb una multitudinària Cridà (que donava inici a 
les festes).

La Reina, Elena Esteller, 
acompanyada de l’alcalde, 
Marcelino Domingo.

La tradicional exposició de productes del camp va comptar amb la presència 
del secretari autonòmic d’Agricultura.

L’exposició Proposicions arquitectòniques al Mucbe va comptar amb la 
presència de l’artista, Joaquín Bérchez.

Saps que...?
El signe &, que actualment s’utilitza en el nom de firmes comercials i 
també té diversos usos en l’àmbit de la informàtica, ha estat fixat recent-
ment en les formes et i i comercial com a denominacions valencianes.
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S’obre la licitació  
de la tercera fase  
de Crist de la Mar

L’Ajuntament de Benicarló 
ha tret a licitació les obres 
de remodelació de la ter-

cera fase del carrer del Crist 
de la Mar, el tram que va des 
del carrer de Sant Telm fins 
a l’avinguda del Marqués de 
Benicarló.
La inversió serà de 552.000 eu-
ros i es preveu que les obres 
es puguen adjudicar abans del 
15 de setembre per començar 
el més prompte possible les 
obres.
Amb la licitació d’aquesta ter-
cera fase es donarà per fina-
litzada la remodelació del car-
rer del Crist de la Mar, que ha 
costat més d’un milió d’euros, 
subvencionats entre la Diputa-
ció i la Conselleria d’Indústria i 
Comerç.
Paral·lelament, l’Ajuntament 

també preveu la peatonalitza-
ció del carrer d’Hernan Cortés i 
la reurbanització de l’avinguda 

de Catalunya, tot i que aquest 
darrer projecte encara està 
pendent d’aconseguir el finan-

Informació 
municipal

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
Núm. 14/2007 DEL 26 DE JULIOL 
Punt 1r.  Aprovació, si escau, de l’acta dels sessions estraordinàries 

núms. 12/2007, de 16 de juny i 1�/2007, de 29 de juny. 
 Aprovat per unanimitat.
Punt 2n.  Dictamen a la ratificació dels Decrets d’Alcaldia, pels 

quals s’exercita el dret de defensa jurídica en els recursos 
contenciosos administratius núms. 96/2007, 1�4/2007, 
1/156/2007 i 1/208/2007 .

 Aprovat per unanimitat.
Punt 3r.  Dictamen a la ratificació del Decret d’Alcaldia pel qual 

desisteix del recurs contenciós administratiu interposat 
contra la resolució de 17 de novembre de 2006, dictada 
pel Ministeri de Foment. 

 Aprovat per unanimitat.
Punt 4t.  Proposició a la ratificació del Decret d’Alcaldia pel qual 

s’exercita el dret de defensa jurídica en el recurs conten-
ciós administratiu núm. 1/168/2007 .

 Aprovat per unanimitat.
Punt 5é.  Dictamen a la proposta de desestimació dels a  el-

legacions presentades en relació a l’expedient per a l’a  
el·lienació dels parcel·els 5.1 i 7 de la “Ciutat Sènior” del 
patrimoni municipaldel sòl. 

 Aprovat per unanimitat.
Punt 6é.  Dictamen a la proposta d’adjudicació del contracte de 

bena dels parcel·els 5.1 i 7 de la “Ciutat Sènior” del patri-
moni municipal del sòl amb destinació a la construcció 
d’habitatges protegits. 

 Aprovat amb el vot favorable de 12 regidors (PP), 7 abs-
tencions (PSPV-PSOE) i 2 en contra (Bloc).

Punt 7é.  Dictamen a l’aprovació de l’autorització de l’ús de lamei-
tat indivisa de l’habitatge ubicat en la primera planta , ti-
pus B, situada al carrer València núm. �5, cantonada amb 
el carrer 9 d’octubre, núm. 25 a l’OACSE. 

 Aprovat per unanimitat.
Punt 8é.  Proposició a resolució de la discrepància relativa a la 

contractació dels obres d’urbanització per a la instal-
lació d’aules prefabricades al CEIP núm. 4 provisional de 
Benicarló. 

 Aprovat per unanimitat.
Punt 9é.  Proposta al nomenament de representants de la Corpo-

ració en òrgans col·legiats. Aprovat per unanimitat.
Punt 10é.  Dictamen a la proposta de nomenament de la Reina , Dul-

cinea i Dames de la Cort d’Honor dels Festes Patronals 
2007.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 11é.  Dictamen a la proposta d’aprovació del Programa dels 

Festes Patronals 2007.
 Aprovat per unanimitat.
Punt 12é.  Dictamen a la proposta de nomenament de Mantenidor 

del Pregó dels Festes Patronals 2007.
 Aprovat amb el vot favorable de 12 regidors (PP) i vuit 

abstencions (PSPV i Bloc)
Punt 1�é.  Dictamen a la proposta de designació dels Festes Locals 

any 2008 i Festes Escolars curs 2007-2008.
 Aprovat amb el vot favorable de 18 assistents i 2 abstenci-

ons (Bloc).
Punt 14é.  Dictamen a la proposta d’aprovació del nou conveni en-

tre l’Ajuntament de Benicarló i l’Agència Valenciana de 
Turisme. 

 Aprovat per unanimitat.
Punt 15é.  Dictamen a la proposta de denominació de carrer de la 

ciutat. 
 Aprovat per unanimitat.
Punt 16é.  Dictamen a la proposta de nomenament de la persona 

destacada en l’àmbit cultural 2007.
 Aprovat per unanimitat.
Punt 17é.  Dictamen a la proposta de nomenament de la millor per-

sona vinculada amb l’esport i millor esportista 2007.
 Aprovat per unanimitat.
Punt 18é.  Dictamen sobre la sol·licitud al Ministeri de Foment d’in-

cloure a l’Estudi informatiu de la variant de la CN-�40 un 
accés a Benicarló dónes de la zona nord. 

 Aprovat per unanimitat.
Punt 19é.  Dictamen sobre la desestimació dels recursos de reposi-

ció contra l’acord del Ple de la Corporació de 24 de gener 
de 2007 d’aprovació dels bases particulars reguladors del 
PAI Sector 9-A Palmar, interposats per l’Associació de ve-
ïns Sanadorlí i per FLOIRAC, S.L. 

 Aprovat per unanimitat.
Punt 20é.  Dictamen sobre la proposta de modificació de la me-

mòria justificativa del Pla Parcial Terciari Sant Gregori II, 
Ciutat Sénior, presentada per l’agent urbanitzador adjudi-
catari del Programa d’Actuació Integrada.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 21é.  Dictamen sobre l’aprovació del Projecte d’Infraestructu-

res Complementàries per a la urbanització del del Progra-
ma d’Actuació Integrada “Sant Gregori II, Ciutat Sénior”, 
presentat per l’agent urbanitzador. 

 Aprovat per unanimitat.
Punt 22é.  Dictamen sobre la proposta d’aprovació de la memòria 

valorada dels obres de construcció de 192 nínxols en dues 
blocs en el cementiri municipal. 

 Aprovat per unanimitat.
Punt 2�é.  Dictamen sobre la proposta d’aprovació del projecte de 

Reurbanització del/ c Hernan Cortesa redactat per l’ar-
quitecte municipal. 

 Aprovat per unanimitat.
Punt 24é.  Dictamen sobre la proposta d’aprovació del projecte 

d’obres d’urbanització per a la instal·lació d’aules prefa-
bricades del CEIP núm. 4 provisional de Benicarló. 

 Aprovat per unanimitat.
Punt 25é.  Dictamen sobre la proposta de declarar l’agraïment de la 

Corporació als propietaris de terrenys en la partida Povet 
per la cessió amb reserva d’aprofitament que va fer possi-
ble l’obertura de la prolongació de l’avinguda de Iecla. 

 Aprovat amb el vot favorable de 18 assistents i 2 en contra 
(Bloc).

Punt 26é.  Dictamen sobre l’informe municipal a la sol·licitud de 
Declaració d’Interès Comunitari presentada per AUTOVI-
MA, S. a., per a l’ampliació d’una activitat existent de ta-
ller de reparació i embena d’automòbils en una edificació 
a la CN-�40 (polígon 12, parcel·els 187-192-196-188), en sòl 
no urbanitzable, nivell 2.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 27é.  Dictamen a la proposta de nomenament de li persona 

destacada vinculada a l’àmbit de l’acció social voluntària 
per a l’any 2007.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 28é.  Proposició de modificació amb caràcter inicial de la plan-

tilla i relació de llocs de treball de personal funcionari de 
la Corporació. 

 Aprovat per unanimitat.
Punt 29é.  Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i Ti-

nències d’Alcaldia delegades dónes del 16 d’abril de 2007 
al 15 de juliol de 2007.

 Aprovat per unanimitat.
Punt �0é.  Dació de compte de sentències de diversos ordres juris-

diccionals. 
Punt �1é.  Precs i preguntes.

La inversió d’aquesta tercera fase serà de 552.000 euros.

Segona convocatòria de la JQCV 
Durant el mes de novembre tindran lloc les proves de la segona convocatòria de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià. Les persones que no s’hagen matriculat durant el primer període de ma-
trícula i hi estiguen interessats, podran fer-ho de l’1 al �0 de setembre.

Concretament, les proves tindran lloc els següents dies:

C E R T I F I C A T D I A

Coneixements orals � de novembre
Grau elemental 10 de novembre

Grau mitjà 17 de novembre
Grau superior 24 de novembre

Llenguatge als mitjans de comunicació 10 de novembre
Llenguatge administratiu 17 de novembre

Correcció de textos 24 de novembre

A l’Oficina Municipal de Normalització Lingüística (pl. de l’Ajuntament, s/n) i a la secció En valencià del 
web municipal, trobareu els impresos de matrícula i els models d’examen.
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DECRETS DE JULIOL
02/07/07. Atorgar llicència municipal d’instal·lació de bomba de reg 
en partida Clotals, polígon 1�, parcel·les 24 i �7.
02/07/07 . Aprovar la revisió de preus sol·licitada en relació amb el 
contracte subscrit el 10 de maig de 2005 referent a la prestació del 
servei del Programa de Tallers de Prevenció i Inserció Social (TAPIS).
02/07/07. Convocar sessió extraordinària dels Comissions Informati-
ves permanents per al 5 de juliol de 2007.
02/07/07 . Aprovar l’expedient de contractació núm. 4�/2006 i els 
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tèc-
niques que han de regir el concurs, per a la contractació del submi-
nistrament, manteniment i assistència tècnica d’elements tecnolò-
gics per a la renovació tecnològica i funcional dels sistemes de gestió 
de serveis i treballs de la Policia Local de Benicarló.
02/07/07 . Autoritzar la despesa corresponent per import de 
�7.000,00 euros amb càrrec a la partida 222.62�000 del Pressupost.
02/07/07. Delegar les secretaries de les comissions informatives.
02/07/07. Determinar els membres de la Corporació amb dedicació 
exclusiva i parcial.
02/07/07. Remetre expedient al Jutjat social núm. 2 de Castelló i de-
signar graduat social en el procediment núm. 255/2007.
02/07/07. Autoritzar la no utilització de l’uniforme reglamentari per 
Agents de la policia local en casos determinats i excepcionals, i en 
col·laboració amb la Policia Judicial de Vinaròs o les Forces del Lloc 
de la Guàrdia Civil de Benicarló.
02/07/07. Concedir la llicència provisional d’instal·lació de l’activitat 
de lloc de begudes desmuntable “Les tres perles del Carib” amb ubi-
cació a la platja de la Caracola.
0�/07/07. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’obres ator-
gada el 4 d’octubre de 2006.
0�/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 161.909,02 
euros.
0�/07/07. Convocar Junta de Govern Local per al 6 de juliol.
0�/07/07. Ordenar l’execució immediata del clos de la zona que ocu-
pa el magatzem en el c. de Mossén Lajunta, 56.
0�/07/07. Ordenar que es prenguen les mesures oportunes que ga-
rantisquen la seguretat davant els riscos per molèsties per caiguda 
de materials en Plaça dels Mestres de Montesa, �4.
0�/07/07. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habitat-
ges situats en la Plaça del Ministre Marcelino Domingo, � .
0�/07/07. Concedir llicència provisional d’instal·lació de l’activitat de 
lloc de gelats desmuntable “Costa Dorada”  amb ubicació a la platja 
del Morrongo.
04/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de   68.596,78 
euros.
04/07/07. Pel qual és concedeix autorització a la Falla Els Conquista-
ors per a la utilització de l’Auditori municipal.
04/07/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència 
per l’import de 15.000,00 euros, amb la finalitat de procedir al paga-
ment de factures de publicitat i altres en butlletins oficials.
04/07/07. Concretar el contingut funcional dels Àrees de Cultura, 
Contractació i Patrimoni, Urbanisme i Medi Ambient, Policia, Segu-
retat i Participació Ciutadana, Economia i Hisenda, Benestar Social i 
Recursos Humans.
04/07/07. Nomenar advocat i procurador per a la defensa del interes-
sos de l’Ajuntament en el procediment ordinari 1/000208/2007.
04/07/07. Nomenar advocat i procurador per a la defensa del interes-
sos de l’Ajuntament en el procediment ordinari 1/000156/2007.
05/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 52.�17,68 
euros.
05/07/07. Sol·licitar una subvenció a la Conselleria d’Indústria i Co-
merç per a dur a terme un estudi de remodelació integral del Mercat 
Central.
05/07/07. Concedir la instal·lació de terrasses en c. de Pius XII, 
4; av. de les Corts Valencianes, 21; C. de Pius XII, 15; Plaça de Sant 
Bartomeu, 13; Passeig Marítim (final); plaça dels Mestres del Tremple, 
1; c. de València, 1; c. de València, �0; c. d’Hernán Cortés, 41; i plaça 
de Sant Bartomeu, 16.
05/07/07. Aprovar relació amb caràcter provisional de persones as-
pirants admesos i exclosos en el concurs per a la constitució d’una 
borsa d’ocupació per a la selecció d’informadors turístics.
05/07/07. Contractar amb Instamar-46 S.L el subministrament d’una 
maquina Mudoclima per import de 1.26�,24 euros (IVA inclòs). 

05/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 56.580,7� 
euros.
05/07/07. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d’Indústria i Comerç 
per a dur a terme un estudi sobre els hàbits de consum al Mercat 
Central.
05/07/07. Aprovar dels Comissions de gestió i lloc, data i hores de 
baremació dels mèrits aportats per els persones aspirants.
06/07/07. Desestimar la sol·licitud de la llicència en c. de la Sequieta, 
19.
06/07/07. Declarar automàticament exclòs del procediment relatiu a 
l’adjudicació dels llicències d’explotació de serveis de temporada de 
platja a Benicarló durant l’estiu 2007.
06/07/07. Nomenar funcionària de carrera d’aquest Ajuntament per 
a ocupar la plaça de cap de Gabinet de Comunicació, subgrup A2, 
enquadrada en l’Administració Especial, Subescal Tècnica.
06/07/07. Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació del servei 
del Mercat al detall, corresponent al Segon Semestre de 2007.
06/07/07. Declarar funcionari en la situació administrativa de serveis 
especials.
06/07/07. Aprovar la liquidació de la taxa pel servei de venda am-
bulant.
06/07/07. Ordenar al propietari de la finca situada en l’av. del. Papa 
Luna perquè en un termini no superior a �0 dies es procedisca a la 
neteja de la citada finca.    
09/07/07. Rectificar el Decret de data 27 de setembre de 2006.
09/07/07. Deixar sense efectes el decret del regidor delegat de l’Àrea 
de Contractació de data 2 de juliol de 2007.
09/07/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal a Teatro de 
Guardia.
09/07/07. Aprovar liquidacions complementaries corresponents a 
la diferència pagada per la taxa pel servei municipal de Mercat al 
Detall.
09/07/07. Retornar l’aval de La Caixa per import de 4.287,68 euros.
09/07/07. Aprovar la certificació núm. 2 de les obres de “Ampliació 
del Club de la Tercera Edat”, per import de 22.719,�4 euros.
09/07/07. Aprovar la certificació núm. 2 de les obres d’execució d’un 
edifici administratiu i enderrocament de la nau existent, situat en el 
carrer del Mestre Serrano amb el carrer del Dr. Pera, per import de 
14.746,80 euros.
09/07/07. Aprovar la revisió de preus sol·licitada en relació amb el 
contracte relatiu a la prestació del servei d’assessorament, informa-
ció i divulgació sobre Dret Familiar, dona i estrangeria.
09/07/07. Ordenar a la Comunitat de Propietaris de la urbanització 
Residencial Benicarló la demolició del mur de bloc de formigó que 
obstrueix l’eixida d’emergència a la zona destinada a vial públic dels 
habitatges construïts per la mercantil Uma, SL.
10/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de   �21.086,�1 
euros.
10/07/07. Aprovar el Plec de Càrrecs núm. 22/2007 per un total de 
2.�00,00 euros. 
10/07/07. Concedir la següent llicència municipal per a la tinença i 
gaudi d’animal potencialment perillós.
10/07/07. Delegar els presidències i vicepresidències dels Comissions 
Informatives.
11/07/07. Nomenar els membres del Jurat de Poesia Flor Natural de 
Benicarló 2007.
11/07/07. Convocar Comissió Informativa de Benestar Social per a ce-
lebració sessió ordinària el dia 16 de juliol de 2007.
11/07/07. Adscriure un funcionari amb caràcter definitiu al lloc de 
treball.
12/07/07. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Informativa de 
Contractació i Patrimoni per al 17 de juliol.
12/07/07. Convocar Comissió Informativa de Cultura i Esport per al 
17 de juliol.
12/07/07. Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Eco-
nomia i Hisenda    per al 16 de juny. 
12/07/07. Donar de baixa en el padró de la taxa d’escombraries de 
2002 la referència nº 15815.
12/07/07. Delegar la secretaria suplent de la Comissió Informativa de 
Cultura i Esports.
12/07/07. Aprovar la primera i única pròrroga del contracte subscrit 
relatiu a la prestació del servei d’assessorament, informació i divul-
gació sobre dret familiar, dona i estrangeria,    per un període de 
dos anys, amb efectes dónes de l’1 d’octubre de 2007 fins el 30 de 
setembre de 2009.

12/07/07. Aprovar les liquidacions practicades per l’Impost sobre l’In-
crement de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per un total de 
8�.611,99 euros.
12/07/07. Acceptar els delegacions genèriques atorgades a favor dels 
tinents d’alcalde i membres de la Junta de Govern Local Sr. Ramón 
Soriano Verge i Shara Vallés Burriel a partir de 20 de juny de 2007.
12/07/07. Aprovar l’expedient de contractació núm. 15/2007 i el plec 
de clàusules administratives particulars que ha de regir la concessió 
per concurs públic de l’explotació d’un bar al recinte d’espectacles de 
Benicarló, durant la celebració dels properes festes patronals.
1�/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 42.�11,66 
euros.
13/07/07. Aprovar la certificació nombre 1 dels obres de construcció 
de 144 nínxols al cementiri municipal de Benicarló, per import de 
56.075,54 euros a favor del contractista Construccions Julio Paulo, 
SL.
1�/07/07. Contractar temporalment una persona per a realitzar funci-
ons d’atenció al públic, atenció telefònica i realització d’estadístiques 
i enquestes en l’oficina de Turisme    mitjançant contracte eventual 
amb jornada completa.
1�/07/07.  Remetre expedient al Jutjat social núm. 1 de Castelló i de-
signar graduat lletrat en el Procediment núm. 578/2007.
1�/07/07.  Nomenar lletrat i procurador per a la defensa de l’Ajunta-
ment davant del Jutjat d’ho Contenciós-Administratiu núm. 1 en el 
procediment abreujat núm. 000062/2007.
16/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de   6.0�8,46 
euros.
16/07/07. Confiscar la garantia dipositada en la Tresoreria municipal 
per a respondre de les obligacions derivades de l’exercici de l’activitat 
de bar-restaurant en la platja Mar Xica de Benicarló.
16/07/07. Aprovar les liquidacions per un total de 184,27 euros. 
16/07/07. Contractar temporalment una persona per a desenvolu-
par tasques en el Departamet de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Benicarló.
16/07/07. Contractar temporalment una persona per a desenvolupar 
tasques en el punt d’informació i lectura de la platja del Morrongo 
de Benicarló.
17/07/07. Contractar amb Paper Office, SL el subministrament de di-
ferents tipus de Tóners per import de 2.212,�5 euros IVA inclòs.
17/07/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, 
per l’import de 11.994,40 euros, per a l’adquisició d’equips informàtics 
per a la Policia.
17/07/07. Convocar Junta de Govern Local per al 20 de juliol.
17/07/07. Entendre definitivament aprovat el Reglament del Consell 
Assessor de l’Arbrat d’Interès Local, de conformitat amb l’acordat pel 
ple de 29 de març de 2007.
18/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de �1.540,2� euros. 
18/07/07. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per 
la mercantil Pavasal SA, per import de 6.762,84 euros.
18/07/07.  Concedir llicència municipal per a la tinença i gaudi d’ani-
mal potencialment perillós.
18/07/07.  Executar provisionalment la sentència núm. 41/07 del Jutjat 
social núm. � de Castelló.
18/07/07.  Atorgar a la mercantil Donar Promocions i Gestions Immo-
biliàries SL llicència urbanística en la c. de Pérez Pina.
18/07/07 . Donar per finalitzat, des del 31/12/06, el contracte amb la 
mercantil “Comercial Beyso, S.L.” per al subministrament de material 
elèctric.
18/07/07.  Executar provisionalment la sentència núm. 42/07 del Jut-
jat social núm. � de Castelló.
18/07/07. Atorgar a la mercantil Simdom SL llicencia urbanística en 
la c. de Vinaròs, 87.
18/07/07. Atorgar a la mercantil Lidl Supermercats SAU llicència ur-
banística en l’av. del Papa Luna, 24.
18/07/07.  Declarar la baixa de l’activitat de venda a l’engròs de xime-
neres de construcció en c. de la Clapissa, 41.
18/07/07.  Concedir la baixa de l’activitat de serveis immobiliaris en 
av. de Méndez Núñez, 2 local D. 
18/07/07.  Concedir llicència de funcionament de l’activitat de pàr-
quing a la mercantil Inversifer SL en el c. del Doctor Sever Ochoa, 
41.
18/07/07.  Concedir llicència de funcionament de l’activitat de venda 
de menjars preparats en el c. de Pius XII, 4 baixos. 
18/07/07.  Concedir a la mercantil Platja Park Peníscola SL llicència 
municipal d’obertura d’escola nàutica en el Port Esportiu C-4.

18/07/07.  Concedir la llicència de canvi de titularitat de l’activitat de 
referència.
19/07/07. Atorgar a la mercantil Zyssa Resorts SL llicència urbanística 
en Av. de Magallanes, 4 i c. d’Euskadi, 5.
19/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de  �05.626,67 
euros.
19/07/07. Aprovar la certificació núm. 12 de les obres de “Urbanització 
per al desenvolupament de la UE Corts Valencianes II de Benicarló”, 
per import de 14�.986,5� euros.
19/07/07. Contractar amb Grup Seidor, SA el subministrament de 10 
ordinadors per import de 11.994,40 euros (IVA inclòs).
19/07/07. Aprovar la baixa del rebut 11204/07 de la taxa d’escombra-
ries.
19/07/07. Nomenament de lletrat i procurador per a la defensa 
judicial de l’Ajuntament, davant el procedimient ordinari núm. 
1/000168/2007.
19/07/07. Aprovar el projecte d’urbanització modificat 1 “Costa” i au-
toritzar l’execució de les obres d’urbanització de l’àmbit que com-
prén.
19/07/07. Arxivar l’Expedient nº 95/2001 relatiu a la prestació del ser-
vei de manteniment d’extintors i instal·lacions contra incendis dels 
edificis municipals i en els Centres d’Ensenyament d’Infantil i Primà-
ria: “Marquès de Benicarló”, “Eduardo Martínez Ródenas” i “Mestre 
Francesc Catalan”.
19/07/07. Aprovar la devolució de 147,2� euros corresponents al ca-
mió Citroen B-6809-SX.
19/07/07. Donar de baixa el rebut nº 1292/07 de la taxa d’escombra-
ries.
19/07/07. Nomenar graduat social en relació amb el procediment 
núm. 464/2007 que se segueix en el Jutjat social núm. � de Castelló.
19/07/07.. Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat de bar 
cafeteria en c. de València.
19/07/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de tenda 
de comestibles amb carnisseria a la mercantil Aïn Assardoune CB en 
el c. d’Alcalà de Xivert, 17. 
19/07/07. Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat de res-
taurant d’un tenidor “BRASERÍA LA LLOTJA”    en la plaça dels Mes-
tres del Temple, s/n. 
19/07/07. Concedir llicència per a la instal·lació de l’activitat de mu-
seu en c. de Sant Francesc a l’Ajuntament de Benicarló. 
19/07/07. Estimar el recurs de reposició interposat per la mercantil 
L�M Consrucción, Urbanisme i Serveis.
20/07/07. Atorgar a la mercantil Gesticasa Promociones d’Habitat-
ges SL llicència urbanística en la c. de Peníscola, 48.
20/07/07. Donar per finalitzat, des del 13 de juny de 2005, el contracte 
per a explotació del servei de perruquería en el Club de la Tercera 
Edat.
20/07/07. Contractar amb Segurfesta XXI SL la subscripció d’una pò-
lissa d’accidents i una de responsabilitat civil, d’acord amb el qual 
estableix l’article 14.f), del DECRET 24/2007, de 2� de febrer, del Con-
sell,  pel qual s’aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals 
a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer), per import de 2.250,00 
euros, exempts d’IVA.
20/07/07. Nomenar coordinador d’Arxiu/Biblioteca.
20/07/07. Abonar les prestacions socials i ajudes presentades pels 
treballadors municipals durant els mesos de gener a juny de 2007, 
per un total de 9.686,09 euros.
20/07/07. Aprovar la baixa dels recàrrecs de constrenyiment per im-
port de 26,59 euros.
20/07/07. Nomenar vocals per a la Junta Rectora i Consell de Direcció 
de l’OACSE.
20/07/07. Atorgar a la mercantil Analco Solaes 2000 SL llicència mu-
nicipal en c. dels    Pescadors i c. del Crist de la Mar.
20/07/07. Nomenar tresorera accidental per a substituir al titular de 
la plaça en els períodes de vacances.
20/07/07. Aprovar la suspensió temporal del subministrament d’ai-
gua potable als abonats relacionats per Sorea, SA.
20/07/07 . Atorgar a la mercantil Indra Sistemes, SA llicència urbanís-
tica en la parcel·la 166, polígon 2 de la Partida Puig de Benicarló.
20/07/07 . Atorgar a la mercantil Odemira SAU llicencia municipal 
para les obres de l’expedient 141/2007 d’urbanisme.
20/07/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat d’oficines 
tècniques i comercials a la mercantil Uma Gestió Integral en l’av. del 
Papa Lluna cantonada c. d’Ausiàs March.
20/07/07. Habilitar l’activitat de serveis immobiliaris en c. de Jacinto 
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El presbiteri de la capella 
del Convent estrena imatge

Després de més de mig any 
de treballs, el presbiteri 
de la capella del Convent 

de Sant Francesc ja ha estat res-
taurat. Les obres, que han costat 
115.000 euros, han permès la fixa-
ció i conservació de la pintura  i 
el descobriment de les imatges 
de Sant Bernat de Siena, que ac-
tualment es poden contemplar 
perfectament restaurades.
Ara, l’objectiu de l’Ajuntament és 
que la Conselleria de Cultura fi-
nance la recuperació integral de 
la capella, inclosos els laterals i el 
cor, que actualment es troben en 
molt mal estat de conservació.

Benavente, 10 baixos. 
20/07/07. Ordenar a Floirac SL el tancament mitjançant algun ele-
ment que impedisca l’accés a les zones afectades per la caiguda de 
la grua.
2�/07/07.Atorgar a la mercantil Vimisco SA llicencia urbanística en la 
calle Ample, 22 i plaça de Sant Bartomeu, 12.
2�/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 144.240,16 
euros.
2�/07/07. Iniciar el procediment sancionador al titular de la desocu-
pada núm. 1    del mercat de venda no sedentària.
2�/07/07.  Aprovar la primera i única pròrroga del contracte subscrit 
per a la prestació del servei de ludoteca per un període de dos anys.
2�/07/07.  Contractar amb Proyecson SA el servei del lloguer i gestió 
dels pel·lícules que es projectaran en els sessions de Cinema a la 
platja per import de 2.407 euros (IVA inclòs).
2�/07/07. Convocar sessió plenària ordinària per al 26 de juliol.
2�/07/07 . Atorgar a la mercantil Synergy Plau SL llicencia urbanística 
en el carrer de Prades, 28.
2�/07/07.  Iniciar procediment sancionador per exercir la venda sense 
llicència en el mercat de venda no sedentària.
2�/07/07. Contractar amb Proges XXI, SL les actuacions dels compa-
nyies teatrals per import de 4.408 d’euros (IVA inclòs).
2�/07/07 . Atorgar llicència urbanística en c. de Vinaròs, 57-59.
2�/07/07 . Atorgar a la mercantil Promoció Solars Peníscola 2000 SL 
llicència urbanística en la calle Crist de la Mar, 7.
24/07/07 . Atorgar llicència municipal en el carrer de la Mare de Deu 
del Mar, 4.
24/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 5.062,2� 
euros
24/07/07.  Arxivar l’exp. núm. 9/2004 del Negociat de Contractació.
24/07/07. Aprovar la facturació presentada per Sorea, SA, amb im-
port de 22�.584,75 euros.
24/07/07.  Convocar Junta de Govern Local extraordinària per al dia 
27 de juliol.
24/07/07 . Atorgar llicència municipal en la Partida Carrasca, Polígon 
4, parcel·les 74 i 120.
24/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 6.585,47 
euros.
24/07/07.  Arxivar l’exp. núm. �8/2004 del Negociat de Contractació.
25/07/07. Atorgar a Delta Cases SL llicència urbanística en el carrer 
Comerç, 4� i carrer Crist del Mar, 152.
25/07/07. Arxivar l’exp. núm. 10/2004 del Negociat de Contractació.
25/07/07. Rectificar la resolució de 16 de juliol de 2007, per la qual 
s’adscriu un funcionari com a Adjunt Cap de Servei Urbanisme, 
Obres i Serveis.
25/07/07. Atorgar a la mercantil Poblet Peníscola SL llicència munici-
pal en av. de Catalunya, 56.
25/07/07. Arxivar l’exp. núm. 6/2004 del Negociat de Contractació.
25/07/07. Cessar un funcionari interí amb efectes de 26 de juliol de 
2007 en la plaça d’auxiliar administratiu d’Administració General.
25/07/07 . Atorgar a la mercantil Brasería Racó SL llicencia municipal 
en la CN-�40 PK 1��.
25/07/07. Rectificar l’error material que consta en el decret del tinent 
d’alcalde de data 2 de febrer de 2007.
25/07/07. Adscriure mitjançant comissió de serveis el lloc de tècnica 
de recursos humans. 
25/07/07. Atorgar a llicència municipal en el Passege Febrer Soriano, 
100.
25/07/07 . Atorgar a la mercantil Cableuropa SAU llicencia municipal 
en c. de Jacinto Benavente, �; i c. del Crist de la Mar, 29-�1 i 144.
25/07/07 . Atorgar a la mercantil Indesa Tècnica SL llicencia munici-
pal en c. del Cronista Viciana.
25/07/07. Atorgar llicència urbanística en el carrer Puig de la Nau, 9.
26/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de �.970,04 
euros.
26/07/07. Contractar un espectacle amb Markeliñe, SCL.
26/07/07. Donar de baixa la titular de la desocupada núm. 52 del mer-
cat no sedentari de bena de productes no alimentaris.
26/07/07. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada 
referent a la prestació del servei de repartiment als interessats de 
correspondència ordinària d’aquest Ajuntament.
26/07/07. Arxivar l’expedient núm. 2/2002 del Negociat de Contrac-
tació.
26/07/07. Convocar sessió extraordinària de la Comissió Informativa 
d’Economia i Hisenda per al �0 de juliol.

26/07/07. Atorgar llicència urbanística en el carrer del Doctor Severo 
Ochoa, 27.
26/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de �.19�,17 
euros.
26/07/07. Registrar l’associació Antisa Club de Futbol.
26/07/07. Atorgar llicència urbanística en el carrer Olivella, �4.
26/07/07. Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal al col·legi 
Marquès de Benicarló.
26/07/07 . Atorgar llicència urbanística en el carrer Clapisa, 14 de 
Benicarló.
26/07/07. Atorgar llicència urbanística en calle Ferreres Bretó, 42.
26/07/07. Atorgar a la mercantil Futrus SL llicencia municipal en el 
carrer 9 d’octubre, �2.
27/07/07. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per 
la mercantil Exclusives Pascual i Furio, SA per a respondre del con-
tracte subscrit amb data 28 d’octubre de 2002.
27/07/07. Contractar el subministrament amb l’entitat Rivera Mota 
SL. 
27/07/07. Donar la conformitat a la comissió de serveis sol·licitada 
per la Direcció General d’Administració Autonòmica.
27/07/07. Declarar desert el concurs per a contractar l’arrendament 
del local situat en l’edifici de l’Auditori-Conservatori municipal per a 
prestar en el mateix el servei de bar-cafeteria. 
27/07/07. Contractar amb Fleca Pastisseria El Cisne SL el servei 
de subministrament dels menús de l’escola de vela per import de 
5.526,05 euros (IVA inclòs).
27/07/07. Adjudicar a l’empresa Obremo SL la contractació de les 
obres d’urbanització per a la instal·lació d’aules prefabricades en el 
CEIP núm. 4 provisional de Benicarló, per import de 101.501,46 euros, 
IVA inclòs.
27/07/07. Contractar amb Marina Benicarló SA el servei per a la rea-
lització dels activitats aquàtiques, primera quinzena mes de juliol per 
import de 6.000 euros (IVA inclòs).
27/07/07. Contractar amb Toilim S.A. el servei de neteja del edifici 
de la Fundació Caixa Castelló durant el mes de juliol per import de 
�.062,40 euros (IVA inclòs).
27/07/07. Contractar amb Marina Benicarló SA el servei per a la rea-
lització dels activitats aquàtiques, segona quinzena mes de juliol per 
import de 6.000 euros (IVA inclòs).
27/07/07. Conceder la llicència sol·licitada de canvi de titularitat de 
l’activitat en av. del Papa Luna, 61.
27/07/07. Sotmetre a informació pública el Modificat del Projecte 
d’Urbanització de la UA 11.
�0/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 402.541,16 
euros.
�0/07/07. Adjudicar lloc en comissió de serveis.
�0/07/07. Atorgar a la mercantil Analco Solaes 2000 SL llicència ur-
banística en el carrer del Crist de la Mar, 95.
�0/07/07. Contractar temporalment auxiliar administratiu per al de-
partament de serveis públics municipals.
�0/07/07 . Atorgar llicència urbanística en la Partida Collet, 41.
�0/07/07 . Atorgar llicència urbanística en el carrer de Pío XII, 11.
�0/07/07 . Atorgar llicència urbanística en el carrer de Pere Bretó, 
25.
�0/07/07 . Atorgar llicència urbanística en el carrer de la Mare de Deu 
de Covadonga, 5.
�0/07/07. Concedir la llicència ambiental per a l’activitat d’elaboració 
i venda de pa, brioixeria i pastisseria en el c. d’Hernan Cortés, 52.
�1/07/07. Atorgar llicència urbanística en el carrer Hernan Cortés nº 
52.
�1/07/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 117.047,�7 
euros.
31/07/07. Aprovar la certificació núm. 13 de les obres de “Urbanització 
per al desenvolupament de la UE Corts Valencianes II de Benicarló”, 
per import de 82.748,52 euros Iva inclòs.
�1/07/07. Convocar Junta de Govern Local ordinària per al � d’agost 
de 2007.
�1/07/07. Convocar sessió plenària extraordinària i urgent per al 2 
d’agost de 2007.
�1/07/07. Executar la sentència núm. 2�40/2007 seguida en les Actu-
acions núm. 976/06.
�1/07/07. Convocar Comissió Informativa de Policia, Seguretat i P.C. 
per al 2 d’agost.
�1/07/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de pàr-
quing en el c. de César Cataldo, 95.

Tots els membres de la banda juvenil, a l’Ajuntament El director, el president, l’alcalde i la regidora, amb els 
trofeus.

Imatge recuperada de Sant Bernat de Siena a la capella del Convent

L’Ajuntament homenatja 
la banda juvenil per l’èxit 
aconseguit a Itàlia

Amb el premi recent gua-
nyat a la butxaca, la 
Banda Juvenil “Ciutat 

de Benicarló” va ser rebuda per 
l’alcalde de Benicarló, Marcelino 
Domingo, i la regidora de Cultu-
ra, Raquel Durà, en un acte en 
què tothom va lloar la qualitat 

dels joves músics. La banda ju-
venil va guanyar el 20 de juliol 
el primer premi en el III Con-
curs de Bandes “Città di Sinnai” 
a l’illa de Sardenya, Itàlia, en un 
concurs per a músics menors de 
18 anys. 
La puntuació va ser de 99 punts 

sobre 100, de forma que la ban-
da de Benicarló es va convertir 
en la primera en la història del 
concurs que va superar la xifra 
de 90 punts. A més, la formació 
també va recollir el premi al mi-
llor director del Certamen per a 
Pablo Anglés Galindo.
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El passat 26 de juliol es va 
disputar la final del I Mun-
dialito Benicarló, una inici-

ativa de la Regidoria de Benes-
tar Social que té com a finalitat 
la integració, la participació i la 
convivència de joves de dife-
rents nacionalitats. 
La regidora de Benestar Social, 
Shara Vallés, i el regidor d’es-
ports, José Joaquín Pérez Ollo, 
van repartir les medalles i els 
diplomes a tots els participants 
i van atorgar una beca esportiva 
per inscriure’s en clubs o associ-
acions esportives de Benicarló 
als tres finalistes. 
La Regidoria de Benestar Soci-

al ha valorat molt positivament 
aquest primer Mundialito i ha 
destacat que per a l’any que 
ve s’ampliaran els objectius 
d’aquest projecte que s’inclou 

en el programa Con-Tacto dut 
a terme per l’Agència AMICS de 
l’Ajuntament de Benicarló i cofi-
nançat pel Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials.

El ‘Mundialito de Benicarló’ 
atrau joves de diferents 
nacionalitats

La Regidora Sarah Vallés amb l’equip guanyador.

L’Associació de Malalts d’Alzheimer de Castelló, 

a través de la delegació al Baix Maestrat estarà present el dia 19-9-07 en 
un punt d’informació al mercat de Benicarló amb motiu de la celebració 

del Dia Mundial de l’Alzheimer el 21 de setembre.
AquestA iniciAtivA comptA Amb el suport de l’AssociAció de mestresses de cAsA de benicArló.

Escola Oficial d’Idiomes de Castelló. Curs 2007/2008
Aulari de Benicarló

preinscripció:
Del 4 al 10 de setembre, a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament.

provA de nivell:
Junt amb la preinscripció, els alumnes que ho desitgen,  

poden inscriure’s a la prova de nivell. 
La prova de nivell tindrà lloc el 17 de setembre a l’IES Joan Coromines.  

A les 17 h anglés i a les 18 h francés.

sorteig:
Tindrà lloc a l’Ajuntament de Benicarló el dia 20 de setembre a les 13 h.

mAtrículA:
El calendari de matriculació és el següent:

24 de setembre: Es matricularà l’alumnat antic de francés i l’antic d’anglés.
25 de setembre: Alumnat antic de 2n i 3r d’anglés i alumnat amb  

preinscripció de francés.
26 de setembre: Alumnat amb preincripció d’anglés.

27 de setembre: Vacants.

Les Pimes rebran ajudes 
per a la informatització

El Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana de 26 de 
juliol va publicar la convo-

catòria del programa d’ajudes 
Nexopyme, projecte que pretén 
apropar la informàtica i les no-
ves tecnologies a les PYMES de 
la Comunitat. 
Aquesta ajuda consisteix en 
una subvenció de 5.000 euros 
per a les despeses d’adquisició 
d’un paquet informàtic valorat 

en 5.�74’71 euros+IVA. 
El paquet informàtic es com-
posa d’un ordinador d’última 
generació, diversos serveis en 
línea d’interès empresarial, la 
gestió per a la creació d’un web 
de l’empresa i l’assessorament 
individualitzat en matèria infor-
màtica. 
Les ajudes es gestionen a través 
de les cambres de comerç i, per 
tant, poden sol·licitar-se a l’ofi-

cina a Benicarló de la Cambra 
de Comerç de Castelló situada 
al Departament de Comerç de 
l’Ajuntament, a la tercera planta 
de la casa consistorial. 
Els documents de la sol·licitud 
poden descarregar-se des del 
web municipal www.ajunta-
mentdebenicarlo.org i el ter-
mini de presentació de sol-
licituds s’acaba el proper 21 de 
setembre. 

Els residents van participar activament en totes les activitats

Èxit de participació en el 
Dia de la Gent Gran

 Un any més, el Centre Geriàtric 
de Benicarló va celebrar amb 
èxit de participació el Dia de la 
Gent Gran, que va tindre lloc el 
passat 26 de juliol. Durant tot el 

dia es van programar múltiples 
activitats, des d’una missa a pri-
mera hora del matí fins a jocs de 
taula, de petanca i bitlles i un 
berenar. A la vesprada va actuar 

la Casa d’Aragó i per finalitzar es 
van repartir els regals a tots els 
qui havien participat. 
Totes les activitats es van realit-
zar al jardí del Centre Geriàtric. 
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Agenda Cultural

 Exposició Biennal 
de Pintura Ciutat de 
Benicarló (fi ns al dia 16). 
Exposició d’obres de Román 
Doménech, guanyador del 
XXXV Certamen de Pintura 
Ciutat de Benicarló. 

 Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc. 

 Organitza: Regidoria de 
Cultura i Mucbe.

 Exposició “Ràdios Antigues”, 
de Martín García Cruces 
(fi ns al dia 16). 

 Lògia del Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. 

 Organitza: Regidoria de 
Cultura i Mucbe.

 Exposició de 
fotografi es “Proporcions 
Arquitectòniques” de 
Joaquim Bérchez (fi ns al 28 
d’octubre). 

 Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc. 

 Organitza: Regidoria de 
Cultura i Mucbe. Produeix: 
Consorci de Museus.

SETEMBRE

DISSABTE 1

17.00 h  Concurs de Pesca. 4a Fase 
Selecto - varis. (fi ns a les 
20.00 h). Infantil- Juvenil. 

 Escullera del port. 
 Organitza: Club de Pesca 

Deportiva El Mero.

18.00 h  Art al carrer (fi ns a les 23.00 
h). Pl. de Sant Bertomeu. 

 Organitza: Associació 
Benicarló Art.

19.00 h  Inauguració de l’exposició 
d’escultures de ferro 
“Kabuto”, de José Luís Ferrer 
(Fer) (fi ns al 31 d’octubre). 

 Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc. 

 Organitza: Regidoria de 
Cultura i Mucbe.

DEL DIMARTS 4 AL DILLUNS 10
 
 Preinscripció de l’Escola 

Ofi cial d’Idiomes (de 09.00 
a 14.00 h). Àrea de Cultura. Pl 
de l’Ajuntament.

DIVENDRES 7
 Inici curs escolar 2007 

– 2008, Primària.

DIUMENGE 9

07.00 h  Concurs de Pesca. 5a Fase 
Selecto. (fi ns a les 13.00 h). 
Sèniors. 

 Riu Cervol - Sol de Riu. 
Organitza: Club de Pesca 
Esportiva El Mero.

DEL DIMARTS 11 AL DIJOUS 13

 Concert per a escolars (de 
08.00 a 1�.00 h). 

 Auditori. 
 Organitza: Associació Musical 

Ciutat de Benicarló.

DISSABTE 15

16.30 h  Concurs de Pesca. Selecto 
– Varis. (fi ns a les 19.30 h). 
Socis infantil - Juvenil. 

 Escullera del port. 
 Organitza: Club de Pesca 

Esportiva El Mero.

18.00 h  Art al carrer (fi ns a les 23.00 h). 
 Pl. de Sant Bertomeu. 

Organitza: Associació 
Benicarló Art.

DIUMENGE 16

10.00h  IX Trobada de Puntaires 
(fi ns a les 14.00 h). 

 Carrers Major, Sant Joaquim i 
Sant Joan. Mostra de treballs a 
l’antiga biblioteca, pl. de Sant 
Joan. 

 Organitza: Puntaires del Baix 
Maestrat

DIMECRES 19

 Punt d’informació, amb 
motiu del Dia Mundial del 
Alzheimer. 

 Zona per a vianants al voltant 
del mercat. 

 Organitza: Associació AFA 
Baix Maestrat.

DISSABTE 22

18.00 h  Rendez-vous 2007. Concert 
de música electrònica 
homenatge a Jean Michel 
Jarre. X Encontre de Fans. 

 Auditori. 
 Organitza: Club de Fans de 

Jean M. Jarre.

DIUMENGE 23

07.00 h  Concurs de Pesca. Selecto 
- Varis. (fi ns a les 12.00 h). Dia 
del Soci Sèniors. 
Escullera del port.
Organitza: Club de Pesca 
Esportiva El Mero.

DIJOUS 27

19.00 h  Inauguració de l’exposició 
de pintura “Moments”, 
de Pepa Sanz (fi ns al 28 
d’octubre). 
Centre Cultural Convent de 
Sant Francesc. 
Organitza: Regidoria de 
Cultura i Mucbe.

DISSABTE 29

17.00 h  Jornada de portes obertes 
a l’estudi del pintor i escultor 
Juan José Fontanet (fi ns a les 
21.00 h). 
C. de Sant Gener, �8. 
Organitza: Associació 
Benicarló Art.

17.00 h  Concurs de Pesca. 6a Fase 
Selecto. (fi ns a les 23.00 h). 
Sèniors. 
Roquer de Peníscola. 
Organitza: Club de Pesca 
Esportiva El Mero.

DIUMENGE 30

11.00 h  V Mostra d’Entitats 
Culturals (fi ns a les 14.00 h). 
Pl. de la Constitució. 
Organitza: Regidoria de 
Cultura.
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Les passades festes patro-
nals, la coral japonesa Mu-
gibue va visitar Benicarló 

responent d’aquesta manera a 
la visita que la Coral Polifòni-
ca Benicarlanda va fer al Japó 
fa quatre anys. Els membres de 
la Coral van aprofi tar i van fer 
turisme per la ciutat durant els 
dies d’estada i van rebre una sa-
lutació molt especial de part de 
l’Ajuntament. 
L’alcalde, Marcelino Domingo, 
i la regidora de Cultura, Raquel 
Durà, van encapçalar la recep-
ció i l’intercanvi de regals amb 
la coral japonesa.
L’Ajuntament va lliurar a la pre-
sidenta de la coral Mugibue una 

pintura realitzada per l’artista 
local Aurelio Urquizu, mentre 

que els japonesos van regalar a 
l’alcalde un original kimono.

Original benvinguda a la 
coral japonesa Mugibue

L’Ajuntament va regalar a la coral japonesa una pintura de l’artista local 
Aurelio Urquizu.

Com cada estiu, els xiquets 
del Sahara que estan dins 
del programa Vacances 

en pau han visitat la nostra co-
marca. Dilluns passat van visitar 
l’Ajuntament de Benicarló, on 
els va rebre l’alcalde, Marcelino 
Domingo, i la regidora de Ben-
estar Social, Sarah Vallés. 
L’alcalde va donar la benvinguda 
als xiquets i els va traslladar el 
seu desig que algun dia puguen 
vindre a Espanya en companyia 
dels seus pares i famílies. La 
regidora de Benestar Social va 
ratifi car el suport de la corpora-
ció municipal per promocionar 
aquesta i altres iniciatives. 
El programa Vacances en pau 
el promou l’associació Smara i 

inclou l’estança de dos mesos 
(des del 6 de juliol fi ns al 7 de 
setembre) a la nostra comarca, 
en les poblacions de Benicarló, 

Vinaròs, Morella i Sant Ma-
teu. En total, hi ha 14 famílies 
d’acollida, de les quals 8 són de 
Benicarló. 

Els xiquets del Sahara 
visiten l’Ajuntament

8 de les 14 famílies d’acollida són de Benicarló.
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