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Benicarló, a punt per a les Falles 2008
La coincidència amb la Setmana Santa marca les festes d’enguany
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Telèfons d’interés
Serveis municipals
Ajuntament de Benicarló ........964 470 050

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

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

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

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

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

Centre Ocupacional IVADIS ...964 474 979

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

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

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

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

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

Pavelló Poliesportiu 

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

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

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

Pistes Esportives 

Passeig Marítim (Bar) ................667 906 805

Ràdio Benicarló 

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

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

SEAFI - Centre 

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

Centre Cultural Convent 

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

FCC-Oficina Atenció 

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

Emergències
Centre de Coordinació 

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

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

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

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

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

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

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

Ambulàncies Creu 

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

Centre Provincial Coordinació 

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

Associació Voluntaris de 

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

Subministraments 

i altres serveis
FCC Serveis de neteja 

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

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

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

Repsol butà 

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

SOREA (Servei 

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

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

Altres serveis 

administratius
Contribucions Diputació 

de Castelló .....................................964 467 090

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

ITV de Vinaròs ...............................964 401 �20

Fundació Servei Valencià 

d’Ocupació .......................................964 467 011

Tresoreria de la 

Seguretat Social ...........................964 474 862

Centres de formació
CFIP (Centre Formació i 

Inserció Professional) ................ 964 461 840

Centre de Formació 

de Persones Adultes ..................964 460 289

Col·legi Francesc Català .............964 471 9�6

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

Col·legi Marqués 

de Benicarló ....................................964 471 9�7

Col·legi Martínez Ródenas ........964 472 611

Col·legi Ntra. Sra. de 

la Consolació ................................. 964 471 699

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

Conservatori de Música 

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

Institut d’Educació 

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

Institut d’Educació 

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

UNED (Universitat Nacional 

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

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

Altres telèfons d’interès
Ermita de Sant Gregori .............964 47� 065

Parador de Turisme 

“Costa del Azahar” ..................... 964 470 100

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

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

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

Farmàcies
de guàrdia

març
DIES FARMÀCIA

1-2 AmpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

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

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

5 JorGe Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

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

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

8-9 mAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

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

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

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

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

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

15-16 mAores FeBrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

17 pABlo sAstre 
Av. Catalunya, �1

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

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

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

21 JorGe Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

22-2� FrAnCisCo sAntos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

24 AmpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

25 pABlo sAstre 
Av. Catalunya, �1

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

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

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

29-�0 JorGe Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

�1 mAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

Edita: AJuntAment de BeniCArló
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dipòsit leGAl: Cs-331-2006

Falles i Setmana Santa 
coincideixen en un mes de 
març carregat d’activitats

El calendari ha volgut que enguany les festes fa-
lleres i la Setmana Santa hagen coincidit quasi 
totalment, de manera que s’han hagut de fer 

alguns canvis per compaginar totes les activitats 
previstes. Per començar, la Junta Local de Setmana 
Santa ha decidit suspendre la tradicional processó 
de Dimecres Sant per coincidir amb la cremà de les 
Falles. D’altra banda, la Processó del Crist del 16 de 
març haurà de canviar el seu recorregut habitual 
per evitar els carrers on s’ubiquen els monuments 
fallers. La resta de la programació de la Setmana 
Santa queda pràcticament igual que tots els anys: el 
dia 15 el Pregó, el dia 21 la Processó de l’Enterrament; 
el dia 22 la Trencà de l’Hora; i diumenge la Processó 
de l’Encontre.
Mentrestant, les Falles continuen amb el seu calen-
dari de tots els anys. Enguany la festa començarà 
amb la Crida des del balcó de l’Ajuntament, el 7 de 
març, i un concert gratuït aquella mateixa nit a l’an-
nex del Pavelló Poliesportiu organitzat per l’emisso-
ra 40 Principales. Els artistes invitats seran, entre 
d’altres, El koala, Antonio Romero, Mario Méndez, 
Jesús de Manuel i Dulce Tentación.
L’endemà, 8 de març, la tradicional Cavalcada del Ni-
not i a partir del dia 15, la plantà, l’ofrena a la Mare 
de Déu de la Mar, les mascletaes i finalment, el dia 
19, la crema.

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

Imatge de l’any passat de la Falla Els Cremats

Falles 2008. 
Actes més 
destacats

Dia 7 de març a les 21.00 h: Crida des del balcó de l’Ajuntament.

Dia 7 de març (a continuació de la Crida): 
Concert 40 Principales amb l’actuació de Dulce Tentanción, 
Jesús de Manuel i El Koala, entre d’altres. A l’annex del Pavelló 
Poliesportiu. Entrada gratuïta.

Dia 8 de març a les 20.00 h: Cavalcada del Ninot 

Dia 15 a les 20.00 h: Lliurament de Premis a les falles 
guanyadores. Al Pavelló Poliesportiu.

Dia 16 a les 17.00 h: Ofrena a la Mare de Déu de la Mar.

Dia 19 de març a partir de les 22.00: Cremà Falles 2008.

I del 16 al 19, a les 14.00 h: Mascletaes a la plaça de la Constitució
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Els escolars de Benicarló 
han participat activament 
en la celebració del Dia 

de l’Arbre. La Regidoria de Medi 
Ambient va organitzar l’1 de fe-
brer per a les escoles una acti-
vitat de regeneració d’una zona 
de pinar que va patir un incendi 
l’estiu de 2006, situada a la par-
tida de les Alcores. Els xiquets i 
xiquetes es van desplaçar, orga-

nitzats per grups d’edat i per es-
coles, fins a la zona per regene-
rar-la plantant-hi fins a 400 pins. 
Però l’objectiu no va ser només 
la replantació, sinó aconseguir 
que, a través d’aquesta activitat 
lúdica i educativa, els xiquets i 
xiquetes pogueren apreciar els 
efectes del foc, l’erosió o la ne-
cessitat de sensibilitzar-se sobre 
la importància de mantenir els 
valors naturals. Al llarg de les dos 
jornades que va durar aquesta 
activitat, els escolars van comp-
tar amb la col·laboració de l’em-
presa adjudicatària del manteni-
ment de les zones ajardinades 
municipals, FCC, que els va po-

sar a la seua disposició personal, 
eines i arbrets per a replantar.
Independentment d’aquesta 
activitat, la Regidoria de Medi 
Ambient pretén que, a més llarg 
termini, aquesta parcel·la que el 
seu propietari ha cedit a l’Ajun-
tament es puga convertir en 
un centre d’educació ambiental 
adreçat sobretot als més me-
nuts. Així, a banda de la replan-
tació que han fet aquests dies, 
un altre dels objectius seria fer 
un seguiment exhaustiu de la 
regeneració d’aquesta zona bos-
cosa durant els propers anys, bé 
amb els pares o a través d’eixi-
des escolars programades.

Els escolars de Benicarló 
van celebrar el Dia de 
l’Arbre 

La secretària autonòmica 
d’Immigració, Gotzone 
Mora, acompanyada de 

l’alcade, Marcelino Domingo, 
i el director general de Ciuta-
dania i Integració, Josep Maria 
Felip, va presentar el � de març 
a Benicarló el portal de partici-
pació ciutadana de la Comunitat 
Valenciana. Bústia Ciutadana 
(www.buzonciudadano.es) s’ha 
creat perquè els ciutadans par-
ticipen activament en tots els 
aspectes de la vida pública del 
municipi. Del que es tracta és 
que els ciutadans facen propos-
tes, consultes, peticions, etc. que 
arribaran a l’Ajuntament. A més, 
també hi ha un apartat amb pre-
guntes freqüents que poden aju-

dar a solucionar problemes ha-
bituals, com ara, com concertar 
la recollida de mobles vells, com 
donar de baixa un cotxe, com 
canviar la domiciliació bancària 
per al pagament d’impostos o on 
denunciar un robatori.
Participar en la Bústia Ciutadana 
serà tan senzill com fer un clic i 
completar un formulari. Una ve-
gada enviat, els ciutadans rebran 
un correu electrònic per a activar 
el seu compte. Automàticament 
estarà habilitat per a intervenir. 
Els ciutadans que preferisquen 
no donar-se d’alta com a usua-
ris, simplement poden participar 
com a mers observadors de les 
propostes presentades pels usu-
aris registrats, sense dret a parti-

cipar o debatre-les. 
De moment, la iniciativa només 
s’ha posat en funcionament a 
tres municipis de la Comunitat: 
Benicarló, Paterna i Alcoi.

La Conselleria de 
Participació presenta a 
Benicarló el portal web 
Bústia Ciutadana

Els alumnes de l’IVADIS també van 
participar d’aquesta jornada

En els tres mesos que ha 
estat oberta l’exposició 
“Tresors Arqueològics. Tro-

balles ibèriques a Benicarló” ha 
rebut una important afluència 
de visitants. De fet, ha estat una 
de les mostres amb major nom-
bre de visitants, que ha comptat, 
a més, amb una excel·lent parti-
cipació dels centres d’educació 
primària i secundària a través de 

les visites guiades i tallers didàc-
tics que s’han organitzat.
Concretament, han visitat l’ex-
posició 6.642 persones, amb una 
mitjana diària de 88,6 persones. 
Per grups, durant aquests tres 
mesos s’han apropat al Mucbe 
fins a 72 grups d’adults, mentre 
que els grups escolars que han 
realitzat la visita guiada i han 
participat en els tallers didàctics 
han estat 65. Aquestes xifres do-
nen una idea de la importància 
de l’exposició i de l’èxit que ha 
tingut entre la gent de Benicarló 
i comarca, donant-li al patrimoni 
arqueològic de la ciutat una di-
fusió excel·lent.

Recordem que l’exposició “Tre-
sors Arqueològics” ha suposat 
l’exhibició, per primera vegada, 
de les restes ibèriques més re-
llevants que s’han pogut trobar 
als jaciments del terme. Les pe-
ces que s’han exposat al Mucbe, 
inclosa la cílix, la ceràmica grega 
i el conegut “tresoret”, es tro-
ben habitualment al Museu de 
Belles Arts de Castelló. L’Ajunta-
ment, a través de la Regidoria de 
Cultura, ha sol·licitat a la Conse-
lleria de Cultura de la Generali-
tat el préstec definitiu d’algunes 
d’aquestes peces perquè puguen 
exposar-se indefinidament a les 
sales del Centre Cultural.

Gran èxit d’afluència a 
l’exposició de ‘Tresors 
Arqueològics’

Les autoritats de la ciutat van estar 
presents el dia de la inauguració

Presentació a Benicarló de la Bústia 
Ciutadana, encapçalada per la secretària 
autonòmica d’Immigració, Gotzone Mora

La Biblioteca Municipal ha adquirit tot un se-
guit de novetats que ja estan a disposició dels 
seus usuaris i usuàries. Les més destacades 
són:

El mundo clásico, de Robin Lane Fox
Tu rostro mañana, de Javier Marías
Exploradores del abismo, d’Enrique Vila-Ma-
tas
Un mundo sin fin, de Ken Follett
Un burka por amor, de Reyes Monforte
Un cuerpo para toda una vida, de Txumari 
Alfaro
Cavallers i Castells, de la col·lecció Mini La-
rousse
El Cid contado a los niños, de M. Navarro 
Durán amb il·lustracions de Francesc Rovira
Diario de Paula, de José Ramón Ayllón

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Biblio
teca

Municipal
Novetats



www.ajuntamentdebenicarlo.org
Març de 20086 www.ajuntamentdebenicarlo.org

Març de 2008 7

El Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc acull fins 
el 20 d’abril una exposició 

de l’artista Encarna Monteagu-
do, on l’artista castellana pre-
senta obres recents i altres de 
fa més de trenta anys, resultat 
totes elles de la seua evolució 
com a artista. 
Encarna Monteagudo (Fuenteal-
billa, Albacete, 1960) és doctora 
en Belles Arts per la Universitat 
Politècnica de València (UPV) i 
graduada en Arts Aplicades. Ac-
tualment exerceix de professora 
universitària a la UPV i compa-
gina la docència amb la investi-
gació de la didàctica i l’estètica 
de l’art. És una artista interdis-
ciplinar, formada en el terreny 
escultòric però que incideix en 
la pintura, la ceràmica i la foto-
grafia. Treballa el gres, el plom, 
el ferra, la fusta, etc. 

Ha publicat treballs d’investiga-
ció (estudis monogràfics) per a 
l’AVCA (Associació Valenciana 
de Crítics d’Art) i la Institució 
Alfons el Magnànim, així com 
diversos articles en diferents pu-
blicacions d’àmbit autonòmic i 
nacional. Individualment, ha ex-
posat a les sales de: Ministeri de 
Cultura (Albacete), Villa Eugenia 
(Godella), Alba Cabrera (Valèn-
cia), YMCA - Espanya (Madrid), 
Col·legi d’Arquitectes (Madrid), 
Institut de la Dona (València), 
“Anne de Bretagne” (Morlaix), 
Pleyber Christ (Bretanya), Loc-
quirec (França)… La seua obra 
es troba en diverses institucions 
oficials (Ministeri de Cultura, 
Ajuntament de Morlaix, Godella, 
Locquirec, YMCA-Espanya, Nova 
York…) així com en col·leccions 
privades nacionals i internacio-
nals. 

Informació 
municipal

Sessió extraordinària núm. 2/2008, 
del Ple de l’Ajuntament que va tenir lloc 
el dia 5 de febrer de 2008
Punt 1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 

20/2007 de data 27 de desembre de 2007. Aprovat per 
unanimitat.

Punt 2n. Dació de compte del Decret d’Alcaldia, de data 14 de ge-
ner de 2008, delegant amb caràcter temporal l’exercici de 
les funcions de l’Àrea de Benestar Social.

Punt �r. Dictamen a la proposta de sol·licitud de subvenció per 
al manteniment del Conservatori de Música municipal. 
Aprovat per unanimitat.

Punt 4t. Dictamen a la proposta de sol·licitud de subvenció per a 
les activitats de formació de les persones adultes. Apro-
vat per unanimitat.

Punt 5é. Dictamen a l’aprovació inicial de l’alteració de la qualifica-
ció jurídica d’una porció de la parcel·la núm. �1 de l’inven-
tari de bens municipals. Aprovat per unanimitat.

Punt 6é. Dictamen a la proposta de sotmetiment a informació 
pública del document de concert previ del Pla General. 
Aprovat per unanimitat.

Punt 7é. Dictamen a la proposta de modificació de la línia d’edifi-
cació a l’actual CN-�40. Aprovat per unanimitat.

Punt 8é. Dictamen a la proposta de sotmetiment a informació pú-
blica del pla parcial de millora de la UE-�, dins del Pla par-
cial el Collet. Aprovat amb el vot favorable de 10 regidors 
(PP) i 9 vots en contra (PSPV-PSOE i Bloc).

Punt 9é. Proposició per a l’aprovació de l’actualització del pressu-
post de l’annex del projecte de l’habilitació de una planta 
baixa com a Centre de Dia. Aprovat per unanimitat.

Punt 10é. Proposició per a la ratificació del Decret, de data 28-de 
gener de 2008, de la regidoria delegada d’Urbanisme i 
Medi Ambient, que aprova el projecte de rehabilitació i 
construcció de fites i forns de calç, i resol concórrer a la 
convocatòria de subvenció per eixes obres. Aprovat per 
unanimitat.

Punt 11é. Moció dels grups municipals sobre l’adhesió a la Declara-
ció de Drets Humans. Aprovat per unanimitat.

Punt 12é. Moció dels grups municipals sobre la ubicació d’un parc 
eòlic i marí en les nostres costes. Aprovat per unanimi-
tat.

Sessió extraordinària núm. 3/2008, 
del Ple de l’Ajuntament que va tenir lloc 
el dia 11 de febrer de 2008
Punt únic. Sorteig per a la composició de les meses electorals amb 

motiu de les eleccions a les Corts Generals, previstes per-
què tinguen lloc el 9 de maç de 2008.

Sessió extraordinària núm. 4/2008, 
del Ple de l’Ajuntament que va tenir lloc 
el dia 18 de febrer de 2008
Punt únic. Dictamen a la resolució d’al·legacions i aprovació defi-

nitiva del pressupost general de l’ajuntament, plantilla 
de personal i relació de llocs de treball per a l’any 2008. 
Aprovat amb el vot favorable d’11 regidors (PP) i 9 vots en 
contra (PSPV-PSOE i Bloc).

Decrets gener de 2008
02/01/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 5.544,80 
euros.
02/01/08. Contractar amb Fujitsu España Services, SA el manteni-

ment dels equips i servidors informàtics per import de 10.50�,07 euros 
(IVA inclòs).
02/01/08. Convocar una sessió extraordinària i urgent per al 4 de ge-
ner de 2008 de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Parti-
cipació Ciutadana.
02/01/08. Declarar provat que LACADOS BAREA, SL exerceix l’activi-
tat d’exposició i venda de mobles a l’av. de Juan Sebastián Elcano, 6 
sense comptar amb la preceptiva llicència de funcionament.
03/01/08. Aprovar la certificació núm. 6 i final de les obres de cons-
trucció d’una oficina de turisme, per import de 36.116,38 euros a favor 
del contractista adjudicatari CONSTRUCTORA INCOEX, BS, SL.
0�/01/08. Convocar sessió extraordinària i urgent de la Comissió In-
formativa d’Economia i Hisenda, per al 4 de gener.
0�/01/08. Retornar la garantia provisional per import de �00 euros di-
positats per la mercantil HELADOS COSTA DAURADA, SL per a pren-
dre part en el concurs per a l’adjudicació de llicències d’explotació en 
les platges de Benicarló durant la temporada estival 2007.
04/01/08. Aprovar la baixa en la titularitat dels parades núm. 72, 7�, 76 
i 77 del Mercat Central.
04/01/08. Autoritzar a la Junta Local Fallera la utilització de l’Auditori 
Municipal.
04/01/08. Prestar la conformitat a l’establiment o autorització d’una 
àrea territorial de prestació conjunta en la qual els vehicles d’auto-
turisme degudament autoritzats pels ajuntaments de Benicarló i 
Peníscola estaran facultats per a la prestació de qualsevol servei que 
es realitze íntegrament dins d’aquesta àrea, fins i tot si excedeix o 
s’inicia fora del terme del municipi que estiga residenciat el vehicle.
07/01/08 . Contractar amb Iniciatives Medioambientales Ciclo Verd, 
SL el servei de disseny, il·lustració i edició de 7000 quaderns infantils 
personalitzats de Benicarló per import de 7.101,20 euros (IVA inclòs).
07/01/08. Nomenar oficials en pràctiques de la Policia Local.
07/01/08 . Concedir a la persona interessada un termini màxim de 15 
dies d’audiència perquè al·legue el que estime pertinent, amb l’adver-
timent que, transcorregut aquest termini, podrà decretar-se el tan-
cament o clausura de l’activitat i instal·lacions que es desenvolupa 
sense més tràmit.
08/01/08. Sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social, Direcció Ge-
neral de la Família, Menor i Adopcions, ajuda per al Servei Especialit-
zat d’Atenció a la Família i Infància (SEAFI) per a l’exercici 2008.
08/01/08. Convocar una sessió extraordinària i urgent de la Comissió 
informativa d’Economia i Hisenda per al 10 de gener.
08/01/08. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial presentada mitjançant un escrit registre d’entrada núm. 
17.2�2 de 24 d’octubre de 2007, per haver transcorregut el termini de 
deu dies sense aportar la documentació preceptiva.
08/01/08. Sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social, una ajuda per 
al desenvolupament de programes de Serveis Socials Generals per a 
l’exercici 2008
08/01/08. Sol·licitar a Conselleria de Benestar Social una ajuda per 
a equipament, reforma i construcció per a centres de serveis socials 
generals i centres especialitzats per a l’exercici 2008.
08/01/08. Requerir perquè se sol·licite l’oportuna autorització muni-
cipal per a la realització de l’obra situada en la partida del Bovalar, 
polígon 14, parcel·la 192.
08/01/08. Requerir perquè se sol·licite l’oportuna autorització munici-
pal per a la realització de l’obra situada en la partida del Mas del Rei, 
polígon 1, parcel·la 67.
08/01/08. Requerir perquè se sol·licite l’oportuna autorització muni-
cipal per a la realització de l’obra situada a la partida del Convent, 
polígon 20, parcel·la 105.
09/01/08. Sol·licitar a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 
subvenció per a la implantació de plans integrals d’ocupació per a 
persones desocupades de difícil inserció laboral, per al període 2008-
2009.
09/01/08. Convocar la sessió extraordinària de la Comissió Informati-
va de Benestar Social per al 14 de gener.

L’evolució artística 
d’Encarna Monteagudo, 
al Mucbe

Imatge del cartell de l’exposició 
que es podrà visitar al Mucbe 
fins el 20 d’abril

La mort del secretari general de la Unió de Llau-
radors, Joan Brusca, el passat 17 de febrer, va 
deixar Benicarló orfe d’un dels seus ciutadans 

més volguts. La lluita incansable en favor dels tre-
balladors del camp i la seua predisposició al treball 
el van convertir en un home estimat allà on anava. 
Més de 120 corones van arribar d’arreu de l’estat i 
moltes autoritats es van desplaçar fins a Benicarló 
per donar el condol a la família. L’Ajuntament de 
Benicarló va decretar tres dies de dol i va abaixar les 
banderes a mitja asta. El Ple extraordinari que es va 
celebrar dilluns dia 18 va tindre un record per a Joan 
Brusca guardant un minut de silenci. El seu record ja 
forma part de la història de Benicarló.

Benicarló acomiada 
Joan Brusca

El Ple de l’Ajuntament que es va celebrar el 18 de febrer 
va guardar un minut de silenci en record de Joan Brusca
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09/01/08. Sotmetre a informació pública durant un mes l’Estudi de 
detall per al desenvolupament de la zona 10 A1 del Sector de Povet 
del PGOU.
10/01/08. Rectificar el decret de data 4 de setembre de 2007.
10/01/08. Convocar la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament 
per al 15 de gener.
10/01/08. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència de primera 
ocupació atorgada en data 15 d’octubre de 2007 per a l’habitatge al c. 
de Sant Ramon, 7.
10/01/08. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació 
de la llicència sol·licitada en data 16 d’abril de 2004 per al condiciona-
ment de local al c. d’Hernan Cortés, 49.
10/01/08. Declarar la baixa de l’activitat del Pub La Luna al c. de Ra-
món i Cajal, 20.
10/01/08. Concedir la llicència ambiental per a l’activitat de cafeteria 
al c. del Doctor Fléming, 41.
10/01/08. Concedir una llicència d’obertura per a l’activitat de basar al 
c. de la Companyia del Port, 8 i 10.
10/01/08. Sotmetre a informació pública el document de modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Benicarló per a la 
qualificació com a d’ús terciari, sanitari-assistencial, de caràcter gerià-
tric, d’una parcel·la situada al passeig de Febrer Soriano, 61, cantonada 
c. d’Indústria i camí de Sant Mateu.
11/01/08. Procedir a la devolució de la garantia definitiva de 450,04 
euros dipositada per la mercantil GRÀFIQUES GRAFISA, SL per a res-
pondre de les obligacions derivades del contracte signat entre aques-
ta mercantil i aquesta corporació. 
11/01/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial in-
terposada pels danys patits en el vehicle de la seua propietat matrícu-
la 8915-BSP, el 24 de febrer de 2007.
11/01/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de perruqueria al 
c. de Sant Jaume, 8. 
11/01/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de farmàcia a l’av. 
de Catalunya, �1.
11/01/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’estudi de deco-
ració i interiorisme a la pl. del Ministre Marcelino Domingo, 1 Local 5. 
11/01/08. Concedir una llicència d’obertura per a l’activitat de bar cafe-
teria a l’av. del Marquès de Benicarló, �4.
11/01/08. Concedir llicència de funcionament de l’activitat d’exposició 
i venda de mobles a l’av. de Juan Sebastián Elcano, 6. 
11/01/08. Sotmetre a informació pública la reforma del Projecte d’ur-
banització del Programa d’Actuació Integrada de l’OA núm. 8 del 
PGOU.
14/01/08. Atorgar a la comunitat de propietaris Organista Coscollano, 
6 una llicència urbanística per a les obres de rehabilitació de l’edifici.
14/01/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 400,00 
euros.
14/01/08. Aprovar la certificació núm. 7 de les obres d’execució d’un 
edifici administratiu i enderrocament de la nau existent al c. del Mes-
tre Serrano amb el c. del Dr. Pera, per import de �4.576,97 euros IVA 
inclòs.
14/01/08. Nomenament d’interventora accidental amb efectes del dia 
15 de gener de 2008.
14/01/08. Contractar la retirada de plaques de fibrocement de la Bri-
gada Municipal per valor de �.o16,00 euros.
14/01/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial in-
terposada pels danys patits en la seua sabata el passat 1� d’octubre de 
2006 en el MUCBE.
14/01/08. Atorgar a la mercantil COOPERATIVA AGRÍCOLA SANT 
ISIDRE una llicència urbanística en el polígon 21, parcel·la 10.
14/01/08. Suspendre temporalment de l’exercici de les funcions que 
ocupa la regidora Shara Vallés Burriel com a delegada de l’Àrea de 
Benestar Social i assignar-les temporalment al regidor Marcos Marzal 
Roca.
14/01/08. Atorgar llicència urbanística a la partida de Vila Perdig, po-
lígon 16, parcel·la 78.
14/01/08 . Convocar la sessió ordinària de la JUNTA DE GOVERN LO-
CAL per al 18 de gener.
15/01/08. Rectificar el Decret de data 4 de desembre de 2006 abans 
referenciat.
15/01/08. Procedir a la devolució de la garantia definitiva de 480 euros 
dipositada en la Tresoreria municipal per a respondre a les obligacions 
derivades del contracte per a la prestació del servei de neteja, vigilàn-
cia, manteniment del recinte poliesportiu municipal i explotació del 

bar-cafeteria.
15/01/08. Autoritzar la devolució a Vimisco SA de l’aval dipositat en 
data 8 de juny de 2006 per import de 4.000 euros.
15/01/08. Aprovar la revisió de preus sol·licitada en relació amb el con-
tracte subscrit amb aquest Ajuntament en data 26 de setembre de 
2005, relatiu a la prestació del servei d’assessorament, informació i 
divulgació sobre dret familiar, dona i estrangeria.
15/01/08. Atorgar llicència urbanística per a l’enderrocament d’un edi-
fici entre mitgeres, situat al c. de Sant Valeri, 6.
15/01/08. Atorgar a la mercantil DAR PROMOCIONES IMMOBILIA-
RIAS, SL llicència urbanística al c. de Pérez Pina cantonada amb el c. 
de la Mare de Déu de Fàtima.
15/01/08. Concedir llicència municipal per canvi de titularitat en per-
ruqueria al c. del Crist de la Mar, 57. 
15/01/08. Concedir llicència municipal per canvi de titularitat en per-
ruqueria al c. de Francisco Pizarro, 25.
15/01/08. Expedir certificat habilitant de l’activitat de serveis immobi-
liaris al c. de Sant Joan, 27.
15/01/08. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de pàrking 
a la mercantil CONSTRUCCIONES DERTUSA SA al passeig Marítim, 
112. 
15/01/08. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de bar res-
taurant a la mercantil CA PAU RESTAURANT SA a l’av. del Marquès 
de Benicarló, 11.
15/01/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat de venda al detall de 
roba al local situat al c. de Joan XIII sense comptar amb la preceptiva 
autorització municipal.
15/01/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat de lloguer de grues 
per a la construcció en la partida de les Covatelles, polígon 18, parcel-
la 197 sense comptar amb la preceptiva autorització municipal.
15/01/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat d’immobiliària a l’av. 
de la Llibertat sense comptar amb la preceptiva autorització muni-
cipal. 
15/01/08. Declarar provat que s’exerceix l’activitat d’emmagatzematge 
de GLP en dipòsit aeri en el Polígon Industrial el Collet, parcel·la �10 
sense comptar amb la preceptiva llicència de funcionament.
16/01/08. Atorgar llicència d’ocupació al c. del 9 d’octubre, 12.
16/01/08. Denegar el fraccionament en dos terminis de l’import de 
la garantia definitiva a dipositar per l’adjudicatari del concurs per a 
l’arrendament del local ubicat a l’edifici de l’Auditori-Conservatori per 
prestar el servei de bar-cafeteria.
16/01/08. Donar de baixa les llicències de gual amb efectes del dia 
�1 de desembre de 2007 al c. de César Cataldo, 109; c. del Cronista 
Viciana, 9; c. d’Alcalà de Xivert, 72; c. de Prades, 2�; c. del Crist de la 
Mar, 5�; c. de Prades, 7; c. de la Mare de Déu de Montserrat, 8; c. de 
València, 29; c. de César Cataldo, 18; c. de Sant Francesc, 125; c. de 
Mossén Lajunta, 2�.
16/01/08. Atorgar a la mercantil PROMOCIONES MOGGIA NOFRE 
BERNAT, SL llicència municipal al c. dels Mariners, 1.
16/01/08. Retirar la llicència de gual que li va ser concedida al c. de 
Pere Bretó, 11.
16/01/08. Contractar amb l’Associació Amics del Cavall de Benicarló 
l’organització del �r Concurs de Tir i Arrossegament de la Comunitat 
Valenciana, dins dels actes de la Festa de la Carxofa per import de 
�.500 euros (IVA inclòs).
16/01/08. Contractar el servei d’actuació del Sopar de Gal·la de la Fes-
ta de la Carxofa per import de 8.004 euros (IVA inclòs).
16/01/08. Contractar amb Pirotécnia Tomás SL el servei de mascletà 
diürna el 27.01.08 dins dels actes de la Festa de la Carxofa per import 
de 2.987 euros (IVA inclòs).
16/01/08. Contractar amb Fatsini Espectacles SL el subministrament 
de lloguer de la carpa del Casal de la Carxofa per import de �.480 
euros (IVA inclòs).
16/01/08. Contractar amb 4 Colors la confecció de programes i carte-
lleria de la Festa de la Carxofa per import de 2.726 euros (IVA inclòs).
16/01/08. Contractar amb Seyart el subministrament de 10 peces de 
carxofes de cristall, Festa de la Carxofa per import de 1.490,60 euros 
(IVA inclòs).
16/01/08. Contractar amb EJR System’s SL el servei tècnic de so i il-
luminació per a la Festa de la Carxofa per import de 7.189,0� euros 
(IVA inclòs).
16/01/08. Contractar reportatges, espots publicitaris i vídeo per a la 
Festa de la Carxofa per import de 6.�22,00 euros (IVA inclòs).
16/01/08. Comunicar a la Junta Electoral de Zona els emplaçaments 

disponibles per a la col·locació gratuïta de cartelleres per a les elecci-
ons citades i els locals oficials i llocs públics que es reserven per a la 
realització gratuïta d’actes de campanya electoral.
16/01/08. Contractar amb el Club de Vela Benicarló el VI Open de 
Vela Carxofa de Benicarló per a la Festa de la Carxofa per import de 
1.�00,00 euros (IVA inclòs).
16/01/08. Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de local per a la 
venda permanent d’artificis pirotècnics de les classes I, II, III i VII a la 
mercantil PIROTÉCNIA TOMÁS SL.
16/01/08. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de bar cafeteria 
al c. d’Ulldecona, 72. 
16/01/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de serveis d’engi-
nyeria a l’av. de les Corts Valencianes, 19. 
16/01/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat de serralleria-ferreria 
al c. de la Companyia del Port, 4 sense comptar amb la preceptiva 
autorització municipal.
18/01/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 170.4�4,�4 
euros.
18/01/08. Adjudicar la contractació de la concessió de l’edifici annex a 
l’ermita de Sant Gregori per a la seua explotació com a bar-restaurant 
per un import total de 4.600 euros/any.
18/01/08. Denegar la sol·licitud de llicència per a l’entrada i sortida de 
vehicles al c. del Doctor Coll, 1.
18/01/08. Abonament a un funcionari de les diferències retributives 
entre el lloc d’ordenança i el d’auxiliar administratiu.
18/01/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat d’oficina al servei 
d’una empresa de construcció al c. de la Mare de Déu del Carme, 20 
sense comptar amb la preceptiva autorització municipal. 
21/01/08. Contractar amb DISMACO FAX, SL l’arrendament d’una co-
piadora digital per a la casa consistorial, per import de 7.124,72 euros 
(IVA inclòs).
21/01/08. Contractar amb Paper Office, SL el subministrament de 
tòners per a les impressores de l’Ajuntament per import de 2.401,4� 
euros (IVA inclòs).
21/01/08. Abonar les ajudes i prestacions socials als treballadors mu-
nicipals, corresponents a les sol·licituds presentades durant el segon 
semestre de 2007, per un import total de �5.554,96 euros.
21/01/08. Procedir a la substitució en la titularitat de l’import consig-
nat per part de la mercantil Meritur 2002, SL.
21/01/08. Aprovar la primera pròrroga del contracte subscrit amb l’em-
presa FERRER OBRAS Y SERVICIOS, SL relatiu a la prestació del servei 
de realització d’obres incloses en els execucions subsidiàries en parcel-
les de titularitat pública o privada, així com serveis complementaris 
requerits per l’Ajuntament de Benicarló, per un període d’un any, amb 
efectes des de l’1 de maig de 2008 fins al 30 d’abril de 2009.
21/01/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de comerç al de-
tall de portes, finestres i persianes al c. del Crist de la Mar, 134. 
21/01/08. Concedir la llicència sol·licitada de canvi de titularitat de 
l’activitat de referència a favor de la mercantil AMARANTE HOSTA-
LERIA SL.
21/01/08. Imposar una multa, amb caràcter coercitiu, per import de 
1.000 euros, per l’incompliment de la immediata suspensió de les 
obres que realitza en la partida Riu, polígon 92, parcel·la 156, consis-
tents en la construcció de dos habitatges unifamiliars.
21/01/08. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realit-
zen sense llicència municipal en la partida de la Carrasca, polígon 4, 
parcel·la 189.
21/01/08. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realit-
zen sense llicència municipal en la partida de la Carrasca, polígon 4, 
parcel·la 190.
22/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. del Doctor 
Coll, 8.
22/01/08. Aprovar la baixa en la titularitat dels parades núm. 108 i 109 
del Mercat Central.
22/01/08. Contractar amb Taller de Publicidad la publicació d’1/4 de 
pàgina color especial FITUR al diari La Razón, edició nacional, per im-
port de 2.56� euros (IVA inclòs).
22/01/08. Formalitzar l’adhesió al Pla Estratègic per a la Potenciació 
de la Solidaritat Municipal -PEPSOM-.
22/01/08. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 1/2008, corresponent a les 
liquidacions compreses entres els núm. de l’1 a 9 de 2008, practicades 
pel concepte de sancions, pels seus respectius imports i un total de 
5.501,00 euros. 
22/01/08. Contractar amb l’empresa Paper-Plas SL la confecció de 

�0.000 bosses de polietilè B ½ tinta a 2 cares, per import de 904,80 
euros, IVA inclòs. 
22/01/08. Aprovar el Plec de càrrec núm. 2/2008, corresponent a les 
liquidacions practicades pel cànon d’aprofitament urbanístic núm. 1 a 
5, pels seus respectius imports i un total de 8.6�5,05 euros.
22/01/08. Atorgar a la mercantil PROMOCIONES BAIX MAESTRAT 2, 
SL llicència municipal al c. de Mossén Lajunta, 18.
22/01/08. Atorgar a la mercantil EDIFICIO FALLA DEL GRILL, SL llicèn-
cia municipal al c. del Ministre Bayarri, 12.
22/01/08. Declarar el desistiment de la sol·licitud de venda al detall de 
roba i complements al passeig dels Agermanaments, 1. 
22/01/08. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de bar cafeteria 
a la plaça del Mercat Vell, 4. 
22/01/08. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de Conservato-
ri amb bar cafeteria al c. de València, s/n.
22/01/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat de bar-cafeteria en 
la carretera de Càlig a Sant Mateu sense comptar amb la preceptiva 
autorització municipal. 
22/01/08. Declarar provat l’exercici de l’activitat de magatzem al servei 
d’una empresa de construcció en el Polígon Industrial el Collet, parcel-
la 411 sense comptar amb la preceptiva llicència de funcionament.
22/01/08. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realit-
zen a l’av. del Mediterrani, 6.
22/01/08. Declarar provat que s’ha exercit l’activitat de venda al detall 
de tota classe d’articles al c. de València, �9 sense comptar amb la 
preceptiva llicència ambiental.
22/01/08. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realit-
zen sense llicència municipal al c. de Sant Jaume, 16. 
2�/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. de César Ca-
taldo, �.
2�/01/08. Adjudicar les parades núm. 1 i 21 del soterrani del Mercat 
Central.
23/01/08. Aprovar els padrons fiscals corresponents a l’exercici 2008: 
ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES (194.��1,55 eu-
ros); TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES (692.5�6,21 euros); 
TAXA PER APARCAMENT EXCLUSIU (2.06�,18 euros).
2�/01/08. Atorgar a Administración de Fincas Victoria, SL llicència ur-
banística al c. de Bilbao, 15.
23/01/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, 
per l’import de 64.967,40 euros, amb la finalitat de procedir a la con-
tractació de deu agents de policia. 
2�/01/08. Declarant la baixa l’activitat de serveis jurídics a l’av. del 
Papa Lluna, 10.
2�/01/08. Ampliar excepcionalment l’horari comercial d’establiments 
públics.
2�/01/08. Requerir perquè se sol·licite l’oportuna autorització munici-
pal per a la realització de les obres al c. de l’Alqueria del Poaig, 279.
24/01/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 172.084,41 
euros.
24/01/08. Aprovar la memòria del projecte de funcionament d’una 
Agència de Desenvolupament Local (AODL) plantejada des de l’àrea 
de promoció econòmica municipal, per a sol·licitar subvenció a la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació en el marc dels ajudes al 
foment del desenvolupament local 2008.
24/01/08. Adscripció definitiva d’una funcionària al lloc de tècnic de 
Contractació.
24/01/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, 
per l’import de 25,00 euros, amb la finalitat de procedir al pagament 
dels Premis de Cartells de la Festa de la Carxofa-08. 
24/01/08. Publicar la relació d’habitants als quals s’ha incoat expe-
dient de baixa d’ofici per inscripció indeguda en el Padró municipal 
d’Habitants d’aquesta ciutat.
24/01/08. Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment 
en la partida del Riu, polígon 19, parcel·la 11.
24/01/08. Ordenar el desmuntatge o retirada de l’edificació de fusta 
realitzada il·legalment en la partida del Collet, polígon 21, parcel·la �7.
24/01/08. Anular la multa imposada amb caràcter coercitiu per in-
compliment de l’ordre de suspensió de les obres per les obres realit-
zades en la partida del Riu, polígon 8, parcel·la 102.
24/01/08. Imposar una multa, amb caràcter coercitiu, per import 
de 1.000 euros, per l’incompliment de la immediata suspensió de 
les obres que realitza sense llicència en la partida del Riu, polígon 1, 
parcel·la 89.
24/01/08. Atorgar la llicència de segregació sol·licitada per a segre-
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L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Benicarló 
ha aprovat les subvencions referents a la cam-
panya d’estiu, esport espectacle, esport esco-

lar i subvencions annuals concedides a les entitats 
esportives de la ciutat corresponents al 2007. Les 
aportacions han quedat de la següent manera: 

Esports aprova les 
subvencions de 2007

gar una porció de terreny de 220 m2 d’una finca de 396 m2, al c. del 
Comerç, 5.
25/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. del Pou, 12.
25/01/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.622,62 
euros.
25/01/08. Rectificar la resolució del tt. d’alcalde delegat de l’Àrea de 
Governació de data �1 de maig de 2007.
25/01/08. Aprovar les bases de constitució de la borsa de treball d’au-
xiliars administratius de l’Ajuntament de Benicarló.
25/01/08. Aprovar el Plec de càrrecs núm. �/2008, corresponent a les 
liquidacions núm. 10 al 12 de 2008, practicades pel concepte de sanci-
ons, pels seus respectius imports i un total de 4.�02,00 euros. 
25/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al passeig Marítim, 
5.
25/01/08. Autoritzar l’ampliació de la llicència gual al c. d’Ulldecona, 
28.
25/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. del Comerç, 
7.
25/01/08. Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria en la 
porta principal del mercat al detall, els dies 1 al 6, 12, 1�, 19, 20 de gener 
i 2, �, 9, 10, 16, 17, 2� i 24 de febrer de 2008.
25/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. de Severo Oc-
hoa, 6.
25/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. del Doctor 
Coll, 14.
25/01/08. Atorgar a la mercantil SEBASTIALBERICH SL llicència urba-
nística a la plaça del Ministre Marcelino Domingo, 1 local 1.
25/01/08. Corregir error de fet.
25/01/08. Declarar el desistiment de la sol·licitud de bar cafeteria al c. 
d’Hernán Cortés, 41.
25/01/08. Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·legalment 
en la partida del Mas del Rei, polígon 1, parcel·la 276.
25/01/08. Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment 
en la partida del Surrach, polígon 7, parcel·la 86.
25/01/08. Ordenar que es procedisca a reparar o iniciar el procés de 
rehabilitació de l’edifici situat al c. de la Mare de Déu del Roser, 11 i 
1�.
28/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge a la partida del 
Solades, 462.
28/01/08. Contractar amb Publicitat Benicarló SL la campanya publici-
tària i de difusió de la 6a Regata Carxofa de Benicarló, Trofeu Turisme 
Benicarló, per import de �.82�,1� euros (IVA inclòs).
28/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge a l’av. del Papa 
Luna, �.
28/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al passeig Marítim, 
5.
28/01/08. Aprovar el projecte de rehabilitació i reconstrucció de 15 
fites i 6 forns de calç, redactat per l’arquitecte tècnic municipal 
Ezequiel Vidal Mormeneo, amb un pressupost d’execució per con-
tracta de 16.679,11 euros.
28/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. de Severo 
Ochoa, 4.
28/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge a la plaça dels 
Mestres de Montesa, 26.
28/01/08 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge a la partida de les 
Solades, 492.
28/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge a l’av. de Iecla, 41.
29/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c. de Joan XXIII, 
1.
29/01/08. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 460.405,�2 
euros.
29/01/08. Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada 
per l’empresa COTEINCA per import de 681,11 euros per respondre 
de les obligacions derivades del contracte subscrit el 7 de novembre 
de 2001, referent als treballs d’assistència tècnica per a la conservació 
integral del cadastre urbà en el municipi de Benicarló.
29/01/08. Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria a la pla-
ça de la Constitució, els dies 15, 16, 22, 2�, 29, �0 de desembre de 2007; 
1, 5, 6, 19, 20 de gener de 2008; 2, �, 16, 17, 2� i 24 de febrer de 2008 i 1, 
2, 8, 9, 22, 2�, 29, �0 de març de 2008.
29/01/08. Aprovar el Plec de càrrec núm. 04/2008, corresponent a les 
liquidacions practicades per l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, compreses entre els núm. 1 i 19�, pels 
seus respectius imports i un total de 55.892,5� euros.

29/01/08. Delegar l’exercici de les funcions d’alcaldia en Antonio Cu-
enca Caballero des del dia �0 de gener al � de febrer de 2008 (ambdós 
inclusivament).
29/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a un habitatge al c. de Joan 
XXIII, 1.
29/01/08. Aprovar una modificació pressupostària, transferència de 
crèdit, per import de 819,1� euros, per a procedir al pagament de grati-
ficacions en la nòmina del mes de gener, a personal municipal.
29/01/08 . Atorgar llicència d’ocupació a un habitatge al c. de Toledo, 
6.
29/01/08 . Atorgar llicència d’ocupació a un habitatge a la partida de 
les Solades, 794.
29/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a un habitatge al c. dels Mari-
ners, 4.
29/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a un habitatge al c. del Mestre 
Miguel García Ochoa, 4.
29/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a un habitatge a la partida de 
les Solades, 480.
29/01/08. Atorgar llicència d’ocupació a un habitatge al passeig Ma-
rítim, 9.
�0/01/08. Aprovar el Plec de càrrec núm. 5/2008, corresponent a les 
liquidacions practicades per les quotes d’urbanització de Corts Va-
lencianes II, quota núm. 2, compreses entre els núm. 1 i 127, ambdós 
inclusivament.
�0/01/08. Convocar la sessió extraordinària del PLE DE L’AJUNTA-
MENT per al 5 de febrer.
30/01/08. Aprovar la certificació núm. 2 de les obres d’urbanització 
provisional per a instal·lació d’aules prefabricades al CEIP Ródenas de 
Benicarló per import de 77.�6�,60.
30/01/08. Rectificar el Decret de data 11.01.2008 i concedir llicència 
d’obertura per a l’activitat de bar restaurant a l’av. del Marquès de 
Benicarló, �4.
�0/01/08. Concedir llicència municipal per canvi de titularitat de locu-
tori telefònic sense Internet al c. de Sant Sebastià, 28.
�0/01/08. Convocar per al dia 5 de febrer de 2008, als 14.00 hores, a 
la Saló noble de l’Ajuntament de Benicarló, el regidor delegat d’Ur-
banisme, el secretari de la corporació, l’interventor municipal, el cap 
del Departament d’Urbanisme i un representant de cada grup polític 
dels que integren la corporació, per a procedir a la constitució de la 
Mesa de Contractació del concurs per a l’aprovació i adjudicació del 
Programa d’actuació integrada per al desenvolupament de l’àrea es-
pecial 2 (PECAD-2) del Pla General d’Ordenació Urbana de Benicarló, 
així com, a l’obertura i qualificació del sobre núm. 1 de la proposta 
presentada durant el termini establert a l’efecte.
�0/01/08. Convocar per al pròxim dia 5 de febrer de 2008, a les 14.00 
hores, al Saló noble de l’Ajuntament de Benicarló, el regidor delegat 
d’Urbanisme, el secretari de la corporació, l’interventor municipal, el 
cap del Departament d’Urbanisme i un representant de cada grup po-
lític dels que integren la corporació, per a procedir a la constitució de 
la Mesa de Contractació del concurs per a l’aprovació i adjudicació 
del Programa d’actuació integrada d’un tram del carrer d’Astúries, així 
com, a l’obertura i qualificació del sobre núm. 1 de la proposta presen-
tada durant el termini establert a l’efecte.
�0/01/08. Desestimar la recusació formulada contra l’arquitecte mu-
nicipal amb referència a l’expedient sobre legalització d’obres realit-
zades sense llicència a la CN-�40, km. 1��,4.
�1/01/08. Autoritzar la Falla la Barraca per a la utilització de l’Auditori 
Municipal.
�1/01/08. Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa d’Eco-
nomia i Hisenda per al 4 de febrer.
�1/01/08. Donar de baixa en executiva el rebut de l’Impost de vehicles 
núm. 4646 de l’any 2007 per import principal de 55’1� euros.
�1/01/08. Contractar el servei de redacció de l’estudi d’integració pai-
sagística: Programa de reforma interior UE-� industrial al Polígon el 
Collet de Benicarló.
�1/01/08. Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realit-
zen sense llicència municipal a l’av. de la Mediterrània, 6o.
�1/01/08 . Estimar el recurs de reposició interposat en data 14 de ge-
ner de 2008 contra el Decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea 
d’Urbanisme, de 4 de desembre de 2007, pel qual s’imposa una multa 
coercitiva de 1.000 euros per l’incompliment de l’ordre de suspensió 
decretada en data 6 de novembre de 2007.

Entitats Esportives Anual Esport Espectacle Esport Escolar Campanya d’estiu 

SDAD. DE CAZA SAN HUBERTO �.155,66

BENICARLÓ BASE FÚTBOL 11.5�9,74

CENTRO SOCIAL DEL BUCEADOR 820,0� 614

CLUB DE PESCA EL MERO 2.085,69 1.�59,78

CLUB CANÍ BAIX MAESTRAT 624,5�

ATLETIC BENICARLÓ C.F. �.241,72

CLUB BALONCESTO BENICARLÓ 5.�68,� 226,49 1.��5,� 1.678,�9

ANTISA CLUB DE FÚTBOL 1.627,92

UNIÓN CICLISTA BENICARLÓ 2.115,19 1.1�1 849,56 1.5�7,68

CLUB COLOMBICULTURA LA BENICARLANDA 572,27

CLUB PETANCA BOLAS Y BOCHAS 2.508,54 747,1

CLUB NATACIÓ BENICARLÓ 11.501,91 986,1� ��4,� 626,68

CLUB PESCA DEPORTIVA 665,58

CLUB AJEDREZ BENICARLÓ 572,42 574,6

CLUB GIMSPORT 1.15�,95

CLUB DEPORTIVO BENICARLÓ 2.�62,5�

CLUB DE TENIS BENICARLÓ �.209,99 2.060,87 609,98

CLUB MADISON 1.694,5� 552,11

CENTRO XIRUCA 1.254,�9

CLUB PETANCA BENICARLÓ 801,49 �62,19 495,12 801,88

CLUB COLOMBÒFIL MISSATGER 1.422,71

MAESTRAT MOTOR CLUB �.057,�1

CLUB HANDOL BENICARLÓ �.996,64   5.061,5

CLUB DE VELA BENICARLÓ 1.062,1�

FÚTBOL SALA BAIX MAESTRAT 12.566,91

CLUB D’ATLETISME BAIX  M. 2.517,92 1.177,56 4.2�2,86

KICK BOXING CLUB 1.055,76

CLUB MABEL 718,92 468,19

C.P. RÓDENAS   1.519,4

JUDO CLUB BENICARLÓ 846,24 429,71

CEIP NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ 1.702,66

LA SALLE 2.762,6

CEIP FRANCESC CATALÁN 1.641,54

TOTAL 81.500 7.000 21.500 10.000
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L’Àrea de Benestar Social, 
dins del projecte de Ca-
lendari Social que pretén 

difondre els recursos socials de 
què disposa Benicarló, dedica el 
mes de març a la dona i la igual-
tat.
La primera activitat prevista serà 
una curiosa proposta per escriu-
re en un llibre blanc experiènci-
es positives pel fet de ser dona. 
El llibre estarà ubicat al mercat 
del dimecres els dies 5 i 12 de 
març i hi podran participar totes 
les dones que vulguen.
Una altra activitat serà la repre-
sentació, el 7 de març a les 22.�0 
hores a l’Auditori Municipal, de 
l’obra Insumisión, a càrrec de la 
companyia Xarop Teatre. L’es-
pectacle, obra de Rosa Molera 
Cumplido, va obtenir el Premi 
Nacional de Teatre Ciutat de 
Castelló i és una producció ple-
na d’esperança i rebelia al mateix 
temps. L’entrada serà gratuïta.
A més a més, les diferents asso-
ciacions de dones ade Benicarló 

també han programat les seues 
pròpies activitats. El Grup de 
Treball de les Dones Progressis-
tes proposen per al 7 de març 
una plantada silenciosa i reivin-
dicativa oberta a totes les per-
sones que vulguen participar. 
Serà a la placeta dels Bous, a les 
20.00h. Per la seua banda, l’Aso-
ciación de la Mujer, per a les se-
ues sòcies, prepara un berenar la 

primera setmana del mes i una 
bunyolada al casal de l’associa-
ció la segona setmana.

I finalment, les Dones Llaurado-
res, també per a les seues sòcies, 
van organitzar una paella el dia 1 
de març.

Si voleu més informació podeu 
contactar amb el Centre del Vo-
luntariat (964470��5).

Març, mes de la dona 
i la igualtat

La consellera de Turisme, 
Angélica Such, va inaugurar 
el 25 de febrer la nova Tou-

rist Info Benicarló. L’oficina, que 
fa quasi un any que dóna servei 
als veïns i visitants, ha suposat 
una inversió de 172.000 euros i 
ha ampliat de 40 a 100 metres 

l’espai destinat a l’atenció als 
usuaris. A més, ha incorporat un 
sòtan que servei de magatzem 
per a tot el material turístic. Les 
noves instal·lacions s’han inte-
grat en la xarxa Tourist Info de 
la Generalitat i s’han iniciat els 
tràmits per tal d’aconseguir el 

certificat Q de qualitat turística. 
Durant l’acte d’inauguració, la 
consellera va anunciar l’elabora-
ció d’un Pla de Dinamització Tu-
rística per a Benicarló, que jun-
tament amb l’Estació Nàutica, 
suposarà una important moder-
nització del turisme a Benicarló.

La consellera inaugura 
oficialment la 
Tourist Info Benicarló

La consellera Angélica Such i l’alcalde de Benicarló van ser els encarregats de tallar la cinta

Concurs d’aparadors de Falles
La Junta Local Fallera, l’Associació de Comerç i Serveis de Benicarló (Pymec), la Unió de Comerços de 
Benicarló i l’Ajuntament de Benicarló, convoquen un concurs d’aparadors de falles.
INSCRIPCIÓ: Fins dilluns 10 de març a les 1�.00 h a l’Ajuntament de Benicarló (dept. Comerç-AFIC).
VISITA DEL JURAT: dimarts 11 de març per la vesprada.
PREMIS: 1r premi: 400 € i trofeu / Segon premi: 225 € i trofeu / Tercer premi: 125 € i trofeu.
LLIURAMENT DE PREMIS: Durant l’acte de lliurament de premis a les Falles el dissabte 15 de març.
La Regidoria de Comerç i Mercats anima els comerciants a participar en aquesta iniciativa que vol donar 
ambient festiu a la ciutat durant aquestes dates de celebració de les Falles.

Curs sobre l’adolescència
Curs-monogràfic “L’adolescència, època de canvis”, adreçat a pares i mares amb fills en edat ado-

lescent impartit per professionals especialitzats en 4 sessions:

 3 d’abril: Què és l’adolescència ?

10 d’abril: Què li està passant al nostre fill ?

17 d’abril: Què podem fer els pares i mares ?

24 d’abril: Com afrontar les dificultats ?

Preinscripció: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Benicarló entre el � i el 14 de març,  de 9 h a 14 hores. 

Cal aportar una fotocòpia del Llibre de Família. 

L’assistència al curs és gratuïta. El nombre de places és limitat.

Organitza: Regidoria de Benestar Social i Regidoria de Cultura
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Els divendres a la tarda es re-
uneix a la seu de la Univer-
sitat Popular (UP) un grup 

de gent molt diversa, però que 
té en comú les ganes d’aprendre 
valencià. Cap d’ells té el valencià 
com a llengua mare, però això 
no ha estat cap impediment 
perquè després de tres mesos 
de classe l’entenguen perfecta-
ment i el parlen bastant bé. Són 
els alumnes del Curs de valen-
cià per a no valencianoparlants, 
entre els quals es troba Juan de 
Saragossa. Juan ens conta que té 
dos néts, Mar i Joel, a qui els en-
canta llegir llibres en valencià de 

la Biblioteca. De fet, va ser per 
això que va decidir aprendre a 
llegir-lo: per poder explicar con-
tes als seus néts.
Al curs també assisteixen An-
tonia i Antonino, un matrimoni 
d’espanyola i italià. Aquesta pa-
rella parla italià, anglés i francés, 
però ara s’han decidit a estudi-
ar valencià, perquè s’han retirat 
a Benicarló i tots els seus veïns 
són gent gran que només parla 
valencià. En canvi, Paola és del 
Salvador i per a ella és molt im-
portant aprendre valencià per in-
tegrar-se plenament. També par-
lem amb Jonatan, el més jove de 

la classe. Ha vingut enguany de 
Madrid i va molt a gust a classe, 
ja que hi treballen la llengua des 
d’un punt de vista comunicatiu 
utilitzant materials ben divertits, 
com són els còmics. Les classes 
són gratuïtes i tenen lloc tots els 
divendres de 19.00 a 21.00 h, or-
ganitzades per l’Ofi cina Munici-
pal de Normalització Lingüística 
amb la col·laboració de la UP. 
Per a més informació, podeu 
dirigir-vos a les ofi cines muni-
cipals de la pl. de l’Ajuntament, 
telefonar-nos (964 470 050, ext. 
0220) o escriure’ns a bncnorma-
litzacio@cv.gva.es.

Agenda Cultural
EXPOSICIONS
 Exposició d’escultures i pintures 

“Polifonia Matèrica”, d’Encarna Mon-
teagudo (fi ns al 20 d’abril). Centre 
Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Regidoria de 
Cultura i Mucbe.

MARÇ 2008
Dissabte 1
09.00 h Torneig Ciutat de Benicarló. Copa 

Provincial de futbol 3 (fi ns a les 
1�.�0 h i de 15.�0 a 20.00 h). Pista an-
nexa exterior del pavelló poliesportiu. 
Organitza: Regidoria d’Esports.

19.00 h Presentació de la Falla els Cremats. 
Auditori.

Diumenge 2
10.00 h Art al carrer (fi ns a les 14.00 h). Pl. de 

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

10.00 h  Torneig Ciutat de Benicarló. Copa 
Provincial de futbol 3

 (Fins a les 12.�0 h) Pista annexa exteri-
or del pavelló poliesportiu. Organitza: 
Regidoria d’Esports.

12.00 h  Presentació de la Falla la Paperina. 
Auditori.

20.00 h  Inauguració de l’exposició i lliura-
ments de premis dels Ninots Indul-
tats Falles 2008.

 Inauguració de l’exposició de pin-
tura “Falles” a càrrec de l’Associa-
ció Benicarló Art. Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. 
Organitza: Junta Local Fallera, Associ-
ació Benicarló Art i Mucbe.

Dimecres 5
09.00 h  Mes de la Dona i la Igualtat. Recolli-

da d’experiències positives pel fet de 
ser dona en un llibre blanc (fi ns a les 
1�.�0 h). Totes les participants tindran 
un obsequi. Mercat ambulant del di-
mecres. Organitza: Àrea de Benestar 
Social.

Dijous 6
19.30 h  Inauguració de l’exposició d’escul-

tures ”Bronzes”, de Sergio Blanco 
(fi ns al 30 de març). Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. 
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Mucbe.

20.30 h  Processó de pujada del Stm. Crist 
de la Mar.

22.00 h  Mes de la Dona i la Igualtat. Te-
atre. Insubmissió a càrrec de la 
companyia Xarop Teatre, amb mo-
tiu del Dia de la Dona. Auditori. 
Obra en valencià. Entrada gratuïta. 
Organitza: Regidories de Cultura i de 
Benestar Social.

Divendres 7
20.00 h  Els divendres literaris. Presentació 

del llibre La clau Gaudí, d’Andreu 
Carranza i Esteban Martí. Seu de 

la Penya Setrill. Organitza: Associació 
cultural Alambor.

21.00 h  Crida de les Falles 2008. Ajunta-
ment de Benicarló. Organitza: Junta 
Local Fallera.

23.00 h  Concert de Falles. Los 40 Principa-
les. Annex del pavelló poliesportiu. 
Organitza: Junta Local Fallera.

Dissabte 8
20.00 h  Cavalcada del Ninot. Carrers de la 

ciutat. Organitza: Junta Local Fallera.

Diumenge 9
08.00 h  Competició d’atletisme. 2ª JECV 

(fi ns a les 15.00 h). Pistes d’atletisme 
partida Povet. Organitza: Club d’Atle-
tisme Baix Maestrat.

Dimarts 11
17.00 h  Visita del jurat qualifi cador del Con-

curs d’aparadors Falles 2008. Orga-
nitza: Junta Local Fallera.

Dimecres 12
09.00 h  Mes de la Dona i la Igualtat. Recolli-

da d’experiències positives pel fet de 
ser dona en un llibre blanc (fi ns a les 
1�.�0 h). Totes les participants tindran 
un obsequi. Mercat ambulant del di-
mecres. Organitza: Àrea de Benestar 
Social.

Dijous 13
19.00 h  Inauguració de l’exposició “Picas-

so. Sala Gaspar. Imatges d’una ex-
posició de 1960” (fi ns al 4 de maig). 
Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitza: Caixa 
de Catalunya.

Dissabte 15
10.00 h  Visita del jurat qualificador de les 

Falles 2008.
12.00 h  XXVIII Cicle de Concerts de Prima-

vera. Aplec de corals. Coral de Xert, 
Agrupació Coral de Requena i Co-
ral Gent Gran de Benicarló. Audi-
tori. Organitza: Regidoria de Cultura 
i Coral Gent Gran.

16.00 h  Conferencia debat “La família mu-
sulmana en Espanya. Problemes d’in-
tegració i solucions. Modalitats de 
convivència cívica”, a càrrec d’Alae 
Said, doctor en Ciències Islàmiques 
i Wamis Eaher, doctor en Ciències 
Socials. Auditori. Organitza: Assoc. 
AMIC.

21.00 h  Lliurament de premis a les Falles. 
Pavelló Poliesportiu. Organitza: Junta 
Local Fallera. Visita a les Falles gua-
nyadores 2008.

Diumenge 16
12.00 h  XXVIII Cicle de Concerts de Prima-

vera. Concert a càrrec de la Banda 
Juvenil. Pl. de Sant Joan. Organitza: 
Regidoria de Cultura i Associació Mu-
sical “Ciutat de Benicarló”.

14.00 h  Mascletà. Plaça de la Constitució.
16.00 h  Conferencia debat “La família mu-

sulmana en Espanya. Problemes d’in-
tegració i solucions. Modalitats de 
convivència cívica”, a càrrec d’Alae 
Said, doctor en Ciències Islàmiques 
i Wamis Eaher, doctor en Ciències 
Socials. Auditori. Organitza: Assoc. 
AMIC

17.00 h  Ofrena de flors a la Mare de Déu 
de la Mar. Sortida del col·legi La 
Salle, carrers de la ciutat i pl. de Sant 
Bertomeu.

20.30 h  Processó de baixada del Stm. Crist 
de la Mar.

Dilluns 17
14.00 h  Mascletà. Plaça de la Constitució.

Dimarts 18
14.00 h  Mascletà. Plaça de la Constitució.

Dimecres 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. (Consul-

teu itinerari)
21.00 h  Cremà de la falla infantil guanyado-

ra.
22.00 h  Cremà de les falles grans. (Consulteu 

itinerari)

Dijous 27, divendres 28
i dissabte 29
22.30 h  Teatre. El enemigo del Pueblo a càr-

rec de Teatro de Guardia. Auditori. 
Preu: 7 euros. Organitza: Escola de 
Teatre L’Escenari. Col·labora Regidoria 
de Cultura.

Divendres 28
19.00 h  Presentació del Fons Documen-

tal José Palanques. Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. 
Organitza: Caixa Rural Benicarló.

Diumenge 30
19.00 h  Teatre. El enemigo del Pueblo a càr-

rec de Teatro de Guardia. Auditori. 
Preu: 7 euros. Organitza: Escola de 
Teatre L’Escenari. Col·labora Regidoria 
de Cultura.

ABRIL 2008
Dimecres 2
 Teatre escolar en anglés a càrrec de 

Forum Teatre i Educació. Auditori.

Dijous 3
 Teatre escolar en anglés a càrrec de 

Forum Teatre i Educació. Auditori.
19.00 h  Inauguració de l’exposició de pintu-

ra “Lavados” de Marisa Piñana (fi ns 
al � de maig). Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: 
Regidoria de Cultura i Mucbe.
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Valencià per a no
valencianoparlants

Festes Patronals Benicarló 2008
Totes les xiques interessades en els càrrecs de Dama Popular i Dulcinea de les Festes Patronals 2008 
poden presentar la seua sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Benicarló, fi ns divendres 28 
de març de 2008.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a la Comissió de Festes, telefonant al núm. 964 47 0� 4�.

Els alumnes del Curs de valencià per a no valencianoparlants van a classe cada divendres de 19.00 a 21.00 hores
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