
BENICARLÓ
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

L’AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, GUARDONAT AMB LA GRANERA DE PLATA 
• LA CIUTADANIA MOU FITXA AL II FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA • 
CULTURA I ESPORTS ENS PROPOSEN UN AMPLI VENTALL D’ACTIVITATS PER A 
L’ESTIU • LES PLATGES DE BENICARLÓ LLUÏXEN UN ANY MÉS LA BANDERA BLAVA 
• ELS RESTAURADORS DE LA CIUTAT PREPAREN LES JORNADES DE LA CUINA 
MEDITERRÀNIA • EL CALENDARI SOCIAL DEDICA EL MES A LA DISCAPACITAT PSÍQUICA. 

www.ajuntamentdebenicarlo.org • Època II • Núm. 21 • Juliol de 2008

L’esport benicarlando celebra
el seu dia gran
Esportistes i entitats de la ciutat
es donen cita en la Gala de l’Esport
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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

juliol
DIES FARMÀCIA

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

2 FranCisCo santos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

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

5-6 aMparo CarCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

7
Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

8 ana Maria badenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

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

10 FranCisCo santos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

11 Maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

12-1� Mayte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

14 Maria pilar san Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

15
Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

16 ana Maria badenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

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

18 FranCisCo santos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

19-20 Maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

21 pablo sastre 
Av. Catalunya, �1

22 Maria pilar san Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

2�
Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

24 ana Maria badenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

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

26-27 FranCisCo santos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

29 pablo sastre 
Av. Catalunya, �1

�0 Maria pilar san Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

edita: Ajuntament de Benicarló
MaquetaCió i iMpressió: 4 Colors, Coop. V.
dipòsit legal: CS-��1-2006

El 21 de juliol, va tindre lloc 
una nova edició de la Gala 
de l’Esport, en la qual la Re-

gidoria d’Esports va aprofitar, per 
reconèixer, premiar i homenatjar 
l’esforç diari dels esportistes de 
Benicarló. Un homenatge que, 
centrat en persones concretes, 
vol significar també el suport de 
l’Ajuntament al treball constant 
de totes les entitats esportives.

Durant la Gala, s’atorgava el tí-
tol de Millor Esportista de l’any 
2007 a Cristina Ferrando, del 
Club Atletisme Baix Maestrat, i a 
Paula Saura, del Club de Natació 
Benicarló. Per primera vegada 
en la història de l’acte, es pro- 
duïa un empat a l’hora de puntuar 
els mèrits dels candidats, atesa la 
magnífica trajectòria d’aquestes 
joves promeses de l’esport.

El premi a la Millor Trajectòria 
Esportiva requeia en José Fo-
rés, del Club Handbol Benicarló. 
Forés, fundador de l’Handbol 
Benicarló, ha sigut jugador, en-
trenador, i directiu. Gràcies a ell, 
les escoles d’handbol estan pre-
sents a tots els centres escolars 
de la comarca. D’altra banda, el 
premi a l’Entitat Esportiva més 
Destacada de l’Any era per al 
Club de Natació Benicarló. El ju-
rat valorava els resultats globals 
del club en la present tempora-
da, el nombre de socis i d’espor-
tistes federats i la qualitat i efi-
càcia de la gestió.

En conjunt, els premiats repre-
sentaven el reconeixement a 
l’esforç dels que han aconseguit 
situar Benicarló en la primera lí-
nia de l’esport. Un premi als es-
portistes, als tècnics i als direc-
tius que fan possible la intensa 
vida esportiva de Benicarló.

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

Benicarló celebra un 
any més la Gala de l’Esport

Cristina Ferrando i Paula Saura han obtés el guardó a Millor Esportista

José Forés, guanyador del premi a Millor Trajectòria Esportiva, va dedicar 
unes paraules als assistents a l’acte

El president del Club de Natació, rebia el premi a l’Entitat Esportiva més 
Destacada de mans del delegat territorial del Consell Valencià de l’Esport i 
del director de l’Institut Provincial d’Esports
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L’Ajuntament de Benicarló 
ha obtingut el guardó de la 
Granera de Plata en els XI 

Premis Nacionals Graneres, con-
cedits en la Fira de Madrid per 
l’Associació Tècnica per a la Ges-
tió de Residus i Medi Ambient. 
L’alcalde de Benicarló va recollir 
el premi, en l’acte organitzat a la 

Fira Internacional de l’Urbanis-
me i Medi Ambient TEM-TECMA 
2008, el passat 12 de juny.

L’objectiu dels premis és donar 
suport, premiar i difondre el 
treball dels ajuntaments en la 
gestió dels residus i la neteja ur-
bana, així com en l’elaboració de 
projectes i el desenvolupament 

de tecnologies que permeten 
una gestió sostenible del medi. 
Amb aquesta distinció, per tant, 
es valora de forma molt positiva 
l’esforç que ha realitzat l’Ajunta-
ment de Benicarló en els darrers 
anys en matèria de gestió de re-
sidus, neteja viària i accions en-
caminades a la sostenibilitat.

L’Ajuntament rep el 
guardó Granera de Plata

El passat 21 de juny, a la placeta dels Bous, es va 
reunir el II Fòrum de Participació Ciutadana, 
sota el lema “Mou fitxa”. Aquest Fòrum, orga-

nitzat pel Grup Motor dels consells participatius i 
la Regidoria de Participació Ciutadana, és un dels 
eixos fonamentals en què es basa la implantació de 
l’Agenda 21 Local.

El Fòrum de Participació Ciutadana està format pels 
representants dels 6 consells temàtics que treballen 

en àmbits específics i el seu objectiu és la creació 
d’un Pla d’acció local per al 2009, que inclourà les 
propostes d’acció que cada consell presente. Així 
doncs, durant la jornada, els membres del consells 
van donar a conèixer a tota la ciutadania present el 
treball que han anat realitzat des del fòrum de l’any 
passat i s’hi van plantejar una sèrie de propostes per 
incidir en els àmbit de les necessitats socials, l’urba-
nisme, el medi ambient, l’educació i la cultura, l’eco-
nomia i el treball i la salut.

II Fòrum de 
Participació Ciutadana

L’alcalde rebent el guardó a la Fira Internacional de l’Urbanisme i Medi Ambient

XXXIV Certamen de 
Pintura Ciutat de 
Benicarló

Tècnica i tema: Lliures.

Termini i lloc d’admissió dels treballs: Fins el �1 de juliol, al Mucbe 
(c. de Sant Francesc, s/n)

Per consultar les bases íntegrament: Secció “Mucbe” 

Saps que...? Amb motiu de l’Eurocopa de futbol, el TERMCAT 
ofereix un diccionari en línia sobre aquest esport: 
http://www.termcat.cat/dicci/futbol/index.html

En aquest diccionari podreu consultar gairebé qua-
tre-cents termes relatius al futbol, amb les equiva-
lències corresponents en castellà, francès i anglès.

Membres del Consell de Necessitats Socials presentant les seues propostes al Fòrum
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La Biblioteca del Mar ja està 
en funcionament a la plat-
ja del Morrongo per a tots 

aquells que vulguen gaudir del 
plaer de la lectura a la vora de 
la mar. Així doncs, a la caseta de 
la Biblioteca els usuaris podran 
emportar-se en préstec les últi-
mes novetats editorials o llegir 
la premsa diària. 

Els més menuts també tenen el 
seu espai, ja que la Biblioteca del 
Mar compta amb un recull de lli-
bres infantils i juvenils, així com 
amb una àrea de jocs amb mate-
rials didàctics. A més de la lec-
tura, per a ells, hi ha programats 
tallers de temàtiques variades, 
que es duran a terme de dilluns 
a divendres de 17.00 a 19.00 ho-
res. La inscripció és gratuïta i cal 
fer-la a la mateixa Biblioteca. 

L’horari de la Biblioteca del Mar 

és de dilluns a dissabte, d’11.00 a 
14.00 h i les vesprades, de 16.�0 
a 18.�0 h. D’altra banda, la Bibli-
oteca Municipal estrena horari 

d’estiu i, fins el 15 de setembre, 
obrirà els matins de 9.00 a 14.00 h 
i les tardes de 16.00 a 20.00 h i 
els dissabtes de 9.00 a 14.00 h.

Informació 
municipal

Ple ordinari del 29 de maig de 2008
Punt 1 Ratificació del Decret d’Alcaldia de data 29 d’abril de 2008, 

sobre reestructuració del govern municipal
 (Aprovat per 12 vots a favor i 9 abstencions -7 del PSOE i 2 del 

BLOC-)
Punt 2 Dictamen al Conveni de col·laboració amb la Direcció Gene-

ral d’Institucions Penitenciàries per al compliment de penes 
de treball en benefici de la comunitat.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 3 Dictamen a la modificació de la dedicació de l’exercici del 

càrrec de regidor de Policia, Seguretat i Participació Ciutada-
na

 (Aprovat per 12 vots a favor del PP, 9 en contra -7 del PSOE i 
2 del BLOC-)

Punt 4 Dictamen a l’aprovació del Conveni urbanístic entre l’Ajunta-
ment de Benicarló i la Sra. Carmen Soledad Cortés Torres, per 
a la normalització i autorització provisional de l’ús d’edifica-
ció realitzada sense llicència.

 (Aprovat per unanimitat
Punt 5 Dictamen a la rectificació del compte detallat de les quotes 

d’urbanització del PAI Corts Valencianes II de la finca situada 
al c. del Dr. Fléming, 18 �r

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 6 Dictamen sobre la rectificació del compte detallat de les 

quotes d’urbanització del pai “corts valencianes ii” de la finca 
situada al carrer Dr. Coll, 5 (aparcament 26)

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 7 Dictamen sobre la rectificació del compte detallat de les 

quotes d’urbanització del PAI Corts Valencianes II de la finca 
situada a l’av. de les Corts Valencianes, 17-1 (aparcaments �1, 
26 i �0)

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 8 Dictamen sobre la rectificació del compte detallat de les 

quotes d’urbanització del PAI Corts Valencianes II de la finca 
situada a l’av. de les Corts Valencianes, 17-1 (aparcaments �)

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 9 Dictamen a la proposta d’inadmissió de les al·legacions pre-

sentades per la mercantil Vodafone España, SA a l’Ordenança 
municipal reguladora de les infraestructures radioelèctriques 
de telecomunicació

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 10 Dictamen a l’aprovació definitiva del projecte d’expropiació 

per taxació conjunta dels béns afectats per l’execució del 
Projecte del pg. Marítim Benicarló-Sud

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 11 Dictamen a l’aprovació del Projecte de sanejament d’infraes-

tructures existents al c. d’Hernán Cortés
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 12 Dictamen a la proposta d’informe municipal sobre la declara-

ció d’interès comunitari formulada pel Sr. Juan Blasco Sanc-
hiz, en representació d’Unión de Mutuas

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 1� Dictamen a la proposta de nova informació pública del docu-

ment del concert previ, relatiu a l’expedient d’aprovació del 
Pla General d’Ordenació Urbana de Benicarló

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 14 Dictamen a la proposta d’inici del procediment de concurs 

per al desenvolupament del PAO de la UE 18 mitjançant ges-
tió indirecta

 (Aprovat per 12 vots a favor del PP, 9 en contra -7 del PSOE i 
2 del BLOC-)

Punt 15 Dació de compte del Decret d’Alcadia de data 15.05.08, 
d’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’exer-
cici 2007

 (Els membres del Ple en resten assabentats)
Punt 16 Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost de 

l’Ajuntament i de l’OACSE, corresponent al quart trimestre 

de 2007
 (Els membres del Ple en resten assabentats)
Punt 17 Prèvia declaració d’urgència, acordada amb el vot favorable 

dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria 
absoluta legal, es llegeix el Decret del tt. d’Alcalde delegat 
de l’Àrea d’Economia i Hisenda de data 20.05.08, que fa re-
ferència a l’aprovació de la Incorporació de Romanents de 
l’exercici 2007.

 (Els membres del Ple en resten assabentats)
Punt 18 Prèvia declaració d’urgència, acordada amb el vot favorable 

dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria ab-
soluta legal, es proposa aprovar el reconeixement extrajudi-
cial de crèdit que es presenta per import total de 1.157.8��,64 
euros

 (Aprovat per 12 vots a favor dels PP i 9 abstencions -7 del 
PSOE i 2 del BLOC-)

Punt 19  Prèvia declaració d’urgència, acordada amb el vot favorable 
dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria ab-
soluta legal, se sotmet a debat el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa d’Economia i Hisenda de data 26 de 
maig de 2008

 (Aprovat per 12 vots a favor del PP, 7 en contra del PSOE i 2 
abstencions del BLOC)

Punt 20 Prèvia declaració d’urgència, acordada amb el vot favorable 
dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria ab-
soluta legal, se sotmet a la consideració del Ple modificar el 
pressupost de despeses amb un crèdit extraordinari

 (Aprovat per 12 vots a favor del PP, 7 en contra del PSOE i 2 
abstencions del BLOC)

Punt 21 Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i tinèn-
cies d’Alcaldia delegades des del 16 d’abril al 15 de maig de 
2008

 (Els membres del Ple en resten assabentats)
Punt 22 Precs i preguntes

Decrets del mes de maig
02 /05/08 Autoritzar a la realització de bombardeig aeri el 09/0508.
02/05/08 Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/70 per a obte-
nir la llicència d’activitat d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica. 
2/05/08 Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/102 per a l’acti-
vitat de centre d’ensenyament.
02/05/08 Expedir el certificat habilitant de la activitat de serveis finan-
cers i comptables.
05 /05/ 08 Aprovar el Plec de càrrecs núm. 24/08, corresponent a la 
liquidació núm. �9, practicada pel concepte de sanció, per import de 
�00,00 euros. 
05/05/08 Delegar l’Alcaldia accidental en la tercera tinenta d’alcalde.
06/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 1�.082,24 euros.
06/05/08 Concedir l’ajornament en els termes que va ser sol·licitat per 
un import de 1729,40 (interessos inclosos).
06/05/08 Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de cafeteria.
06/05/08 Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de bar.
06/05/08 Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de restaurant.
06/05/08 Concedir la llicència sol·licitada de canvi de titularitat de l’ac-
tivitat de venda al detall de gelats. 
06/05/08 Concedir la llicència sol·licitada de canvi de titularitat de l’ac-
tivitat de venda de pa. 
06/05/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental per a l’ac-
tivitat de carnisseria.
06/05/08 Sotmetre al tràmit d’informació pública el Projecte d’Urbanit-
zació del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució núm. 4 
del Pla Parcial Secotr 8A Collet.
07 /05/ 08 Donar de baixa llicències de gual amb efectes del dia �0 de 
juny de 08 i procedir a la devolució de la part proporcional del rebut.
07/05/08 Modificar el Pressupost generant crèdit per import de 

La Biblioteca del Mar obre 
les seues portes a la platja 
del Morrongo

La Biblioteca ha adquirit tot un seguit de no-

vetats editorials, que ja estan a disposició dels 

usuaris i usuàries. Les més destacades són:

El club de la memoria (Finalista Premio Nadal 

2008) de Eva Díaz Pérez. Editorial Destino

Saber perder de David Trueba. Ed. Anagrama

Historia de una ola de Begoña González

El curioso incidente del perro a medianoche de 

Mark Haddon

•

•

•

•

Biblio
teca

Municipal
Novetats

La Biblioteca del Mar estarà en funcionament fins al 15 de setembre
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20.641,24 euros, en càrrec a la subvenció concedida per la FVMP per 
a la integració de la població immigrant, per a la contractació d’un/a 
auxiliar per a l’Oficina AMICS. 
08/05/08 Declarar l’obtenció de la pròrroga de la llicència municipal, 
per a les obres de reforma i ampliació d’un habitatge.
08/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 6.000,00 euros
08/05/08 Adjudicar la parada vacant del mercat no sedentari del dime-
cres de la zona del c. del Dr. Fleming-av. de València.
08 /05/ 08 Convocar la sessió extraordinària núm. 5/08 de la Comissió 
Informativa de Contractació i Patrimoni.
08 /05/ 08 Contractar el servei de balisament de les platges de Benicarló 
per import de 9.440 euros, IVA no inclòs.
08/05/08 Nomenar una funcionària interina per desenvolupar tasques 
d’auxiliar administrativa durant el període comprès entre el 15 /05/ 08 i 
el 14 de novembre de 08, a fi de poder atendre l’acumulació de tasques 
existents en l’Oficina AMICS.
08/05/08 Modificar el pressupost de despeses amb una ampliació de 
crèdit per import de 10.000,00 euros, en la partida de préstecs al per-
sonal.
08 /05/ 08 Atorgar l’autorització d’abocament al col·lector de saneja-
ment municipal.
08/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona per un total 
de �.9�7,00 euros. 
08/05/08 Adjudicar les parades del mercat de venda no sedentària a la 
zona de l’av. de València i c. del Dr. Fléming (mercat del Dimecres).
08/05/08 Nomenar una funcionària interina per a ocupar el lloc de tre-
ball previst en la relació de llocs de treball vigent i sobre el qual existeix 
reserva a favor del seu titular.
08 /05/ 08 Atorgar autorització d’abocament al col·lector de saneja-
ment municipal.
08/05/08 Adjudicar una parada vacant del mercat no sedentari del Di-
mecres d’alimentació situat al voltant del Mercat Municipal.
08/05/08 No autoritzar una comissió de serveis
08/05/08 Concedir llicència de funcionament de l’activitat de pàr-
quing.
08/05/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de cafeteria.
08/05/08 Expedir el certificat habilitant de la activitat d’herboristeria.
12/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 12.�96,00 euros 
12 /05/ 08 Aprovar la certificació núm. 3 i final de les obres d’ampliació 
del Club de la Tercera Edat, per import de 18.447,49 euros.
12 /05/ 08 Contractar la instal·lació d’un sistema d’il·luminació amb 
focus per poder realitzar actuacions en el claustre del Mucbe per un 
import total de 4.048,40 euros. 
12 /05/ 08 Aprovar el Plec de càrrecs núm. 25/08, corresponent a les 
liquidacions núm. 40 i 41, practicades pel concepte de sancions, per un 
total de 2.000,00 euros. 
12 /05/ 08 Atorgar l’autorització d’abocament al col·lector de saneja-
ment municipal.
12/05/ 08 Procedir a la devolució de la garantia provisional per import 
de �00 euros, per a prendre part en el concurs per a l’adjudicació de 
llicències d’explotació en les platges de Benicarló durant la temporada 
estival 2007; i a la devolució de l’aval, en concepte de garantia definitiva 
per import de 6.010 euros per a respondre de les obligacions derivades 
de la concessió de la llicència per a ocupar el lloc de begudes de la platja 
de la Caracola, durant el període estival de 2007.
12 /05/ 08 Contractar la compra de contenidors de piles i papereres, per 
import de �.184,60 euros, IVA no inclòs. 
12 /05/ 08 Contractar la compra de contenidors de piles i papereres, per 
import de �.184,60 euros, IVA no incòs. 
12 /05/ 08 Ratificar-se en la resolució de data 11 d’abril de 08, en el sentit 
de no autoritzar el trasllat de llicència.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 1ª ocupació
1�/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 516,17 euros. 
1�/05/08 Contractar els treballs de redisseny i modernització de la mar-
ca promocional del comerç local, per import de 2.552 euros, IVA inclòs.
1�/05/ 08 Declarar vàlida la licitació i, en conseqüència, adjudicar amb 
caràcter provisional la concessió d’autoritzacions d’ocupació de béns de 
domini públic.
1� /05/ 08 Concedir la instal·lació de diverses terrasses.
1�/05/08 Adscriure provisionalment una funcionària al lloc d’auxiliar de 
Gestió Tributària.
13/05/08 Rectificar la Resolució de data 27.02.08 de transferència de 
crèdits del vigent pressupost, per tal d’atorgar una subvenció per al fun-

cionament del menjador del CEIP núm. 4.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 1ª ocupació. 
1�/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 10.656,69 euros. 
08/05/1� Contractar la realització d’una campanya promocional del mer-
cat no sedentari de productes no alimentaris, per import de 9.767,20 
euros, IVA inclòs.
12 /05/ 08 Contractar el subministrament de �6 unitats de suplements 
de butaques per a nens per import de 4.000,00 euros, IVA no inclòs.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
1�/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 8.57�,01 euros. 
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
1�/05/08 Convocar sessió extraordinària núm. 6/08, dia 16 de maig a 
les 1�.00 h.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 2ªocupació.
1�/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació. 
1�/05/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambienta per a l’acti-
vitat de geladeria.
14/05/08 Concedir la present llicència municipal de 2ªocupació 
14/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 55.68�,6� euros
14/05/08 Nomenament interí de dos agents de Policia local des del dia 
19 /05/ 08 fins el dia 30 de juny de 08.
14 /05/ 08 Atorgar l’autorització d’abocament al col·lector de saneja-
ment municipal.
14/05/08 Desestimar el recurs de reposició interposat contra la provi-
sió de constrenyiment per un import total principal de 1708,�1 euros 
en concepte de liquidació de l’Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys urbans.
14/05/08 Convocar la sessió ordinària núm. 5/08 de la Comissió Infor-
mativa de Benestar Social.
14/05/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació.
14/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 26.504,89 euros. 
14 /05/ 08 Contractar el servei de sortida en la cavalcada dels patges 
dels Reis Mags, sortida en la cavalcada dels Reis Mags, sortida en la pro-
cessó de Corpus Cristi, Festes Patronals, Trobada de Gegants, Processó 
de Sant Bertomeu i dos vespres de la setmana de festes per import de 
�.480,00 euros, IVA no inclòs. 
14/05/08 Acceptació de la renúncia efectuada per un agent interí.
14/05/08 Estimar el recurs de reposició interposat contra la provisió 
de constrenyiment pel concepte d’Impost increment valor terrenys ur-
bans.
14/05/2005 Concedir llicència de funcionament de l’activitat de comerç 
al detall de comestibles amb carnisseria.
14/05/08 Requerir que es regularitze la situació de l’activitat de bar-ca-
feteria.
14/05/08 Ordenar que en un termini no superior a 15 dies hàbils és pro-
cedisca a la neteja de vegetació d’una finca. 
14/05/08 Declarar provada la realització d’obres en la partida del Con-
vent.
14/05/08 Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·legalment en 
la partida de Sanadorlí.
14/05/08 Ordenar que és netegen finques i els volten amb una tanca de 
material rígid i indeformable.
14/05/08 Sotmetre per segona vegada a informació pública el Pla es-
pecial de reserva de sòl per implantar equipament infrestructura-servei 
urbà a la partida de Vilaperdig de Benicarló (EDAR), així com l’estudi 
d’impacte ambiental i l’estudi d’integració paisatgística
15/05/08 Convocar la sessió ordinària núm. 6/08 de la Comissió Infor-
mativa de Contractació i Patrimoni.
15/05/08 Declarar situació administrativa d’excedència voluntària auto-
màtica.
15/05/08 Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’exercici 
2007. 
15 /05/ 08 Declarar el desestiment de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial.

15/05/08 Acceptar la proposta per a l’ingrés de terminis.
15/05/08 Convocar sessió ordinària núm. 10/08, de la Comissió Informa-
tiva d’Economia i Hisenda.
15/05/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per 
l’import de 8.695,61 euros 
15/05/08 Expedir el certificat habilitant de l’activitat de venda al detall 
de roba i complements.
15/05/08 Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·legalment en 
l’av. de la Mediterrània.
16/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 2�5.495,94 euros. 
16 /05/ 08 Aprovar la devolució dels dos avals dipositats en concepte 
de garantia definitiva relatius a la la prestació del servei de regulació de 
l’estacionament horari en les vies de Benicarló, per import de 6.010,12 
euros i de 1�82,�1 euros respectivament i arxivar l’expedient del Nego-
ciat de Contractació.
16/05/08 Acceptar una excedència voluntària per interès particular.
16/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 79.4�6,87 euros. 
16 /05/08 Aprovar la devolució de la garantia definitiva per a respondre 
de les obligacions derivades del contracte relatiu al subministrament 
d’uniformitat d’hivern per a la Policia Local de Benicarló, i arxivar l’expe-
dient del Negociat de Contractació.
16/05/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment en 
la partida del Riu.
16/05/08 Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·legalment en 
la partida del Collet.
16/05/08 Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·legalment en 
la partida del Surrach.
16/05/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment en el 
Polígon Industrial el Collet
16/05/08 Ordenar la retirada de l’aparell d’aire condicionat col·locat al 
carrer de Mallorca.
19/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
19/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 271.069,18 euros 
19 /05/ 08 Convocar sessió extraordinària de la Comissió de Policia, Se-
guretat i Participació Ciutadana.
19 /05/ 08 Aprovar el Plec de càrrecs núm. 26/08, pel concepte d’infrac-
ció urbanística, per import total de 20.144,74 euros.
19 /05/ 08 No admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat pa-
trimonial interposada i arxivar l’expedient RP – 24/08 del Negociat de 
Patrimoni.
19/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació
19/05/08 Denegar llicència urbanística per a les obres de tancament 
d’una terrassa amb fusteria d’alumini desmuntable al c. de Mallorca
19/05/08 Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació 
de la llicència per a la construcció de clos d’una finca en partida de 
Sanadorlí.
20/05/08 Autoritzar la realització del bombardeig aeri el �1 /05/ 08.
20/05/08 Adscripció definitiva d’un funcionari al lloc de treball d’adjunt 
cap d’Urbanisme, Obres i Serveis.
20/05/08 Aprovar la incorporació de romanents de crèdit de 2007.
20 /05/08 Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial i arxivar l’expedient de Patrimoni.
20 /05/ 08 Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial i arxivar l’expedient de Patrimoni.
20 /05/ 08 Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial i arxivar l’expedient de Patrimoni.
20/05/08 Ordenar la reagrupació de les parcel·les segregades il-
legalment de la situada en la partida del Mas del Rei, el desmantella-
ment dels serveis instal·lats en benefici d’aquestes parcel·les, la demo-
lició dels closos, el desmuntatge o retirada de les edificacions de fusta, 
així com la demolició de les construccions d’obra realitzades.
21/05/08 Concedir llicència municipal de 1ª ocupació 
21/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 12.�96,00 euros 
21/05/08 Contractar el subministrament de mobiliari per import de 
2070,18 euros, IVA no inclòs.
21 /05/08 Aprovar la segona i última pròrroga del contracte relatiu a la 
prestació del servei de porteria, control d’accessos, informació al públic, 
neteja i manteniment en el CEIP Marquès de Benicarló.
21 /05/ 08 Concedir llicències d’entrada i eixida de vehicles a través de 
les voreres.
21/05/08 Concedir la present llicència municipal de 1ª ocupació.
21/05/08 Concedir llicència municipal de 1ª ocupació

21/05/08 Aprovar el projecte d’urbanització del carrer de la Mare de Déu 
de Covadonga.
21/05/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres en el carrer de la Mare de Déu 
de Covadonga
21/05/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de substitució de 
la coberta del local en planta baixa edificat entre mitgeres en el carrer 
d’Aurélio Camarero.
21/05/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de sanejament de 
la façana de l’edifici situat a la plaça de l’Ajuntament
21/05/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de canvi de fines-
tra mirador de l’edifici situat al carrer de Peníscola.
21/05/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de canvi d’ubicació 
de la porta d’entrada en el magatzem existent a la partida del Riu.
21/05/08 Declarar la caducitat de l’expedient per a obtenir la llicència 
d’activitat de bar restaurant amb servei de 24 hores.
21/05/08 Decretar la baixa de la llicència municipal de l’activitat de cen-
tre d’estètica i massatges.
21/05/08 Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de bar cafeteria.
21/05/08 Declarar la caducitat de l’expedient per a l’exercici de l’activitat 
d’ampliació restaurant
21/05/08 Estimar el recurs de reposició interposat contra el Decret del 
regidor delegat d’Urbanisme de data 14/11/07, pel qual ordena el ces-
sament definitiu de l’ús dels habitatges unifamiliars, realitzats sense 
llicència en la partida del Collet.
21/05/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen 
sense llicència municipal en la partida Sanadorlí.
21/05/08 Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·legalment en 
la partida del Collet.
22/05/08 Concedir la present llicència municipal de 2ª ocupació per a 
l’habitatge situat al c. d’Hernán Cortés núm. 54, 1r H de Benicarló.
22/05/ 08 Concedir l’autorització de l’Auditori Municipal per als dies 21 
i 22 de juny. 
22 /05/08 Contractar el subministrament de 10 terminals telefònics 
per import de �46,84 euros, IVA inclòs. 22/05/08 Convocar ses-
sió extraordinària numere 11/08, de la Comissió Informativa d’Economia 
i Hisenda.
22 /05/08 Aprovar la cessió d’ús de l’edifici situat al c. del Dr. Fleming 
núm. 2, a favor de l’Associació de Pensionistes i Jubilats Club de la Ter-
cera Edat.
22/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
22/05/ 08 Concedir l’autorització de l’Auditori Municipal per al dia 1 de 
juny.
22 /05/ 08 Contractar el subministrament d’una centraleta telefònica, 
terminals i connexió per import de 6.68�,22 euros, IVA inclòs. 
22 /05/08 Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels 
danys patits en un vehicle.
22/05/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació.
22 /05/08 Contractar el subministrament de 4 termòmetres per import 
de 712,24 euros, IVA inclòs. 22/05/08 Atorgar llicència urbanística per 
als treballs d’arranjament de la cornisa superior d’un local de la pl. de 
l’Ajuntament de Benicarló.
22/05/08 Contractar el subministrament d’ un fax multifuncions per im-
port de 592,06 euros, IVA inclòs
22/05/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de desenruna-
ment d’un local, connexió de baixants a la xarxa, eliminació de la fossa 
sèptica, sanejament del sòl, canvi de la porta d’entrada, pintar la façana 
i canvi de finestres del local situat en el carrer de la Rabosa.
22/05/08 Atorgar llicència municipal d’obra.
22/05/08 Denegar llicència urbanística per a les obres de col·locació 
d’una tanca d’obra en la partida del Collet.
22/05/08 Denegar llicència urbanística per a les obres de rehabilitació 
exterior d’una caseta en la partida de Sanadorlí.
22/05/08 Denegar llicència urbanística per a les obres de col·locació de 
28 m2 de rajola sobre el terrat en el primer pis en la partida del Collet.
22/05/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen 
en l’av. del Maestrat.
22/05/08 Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per 
a la realització de les obres situades a la partida del Riu.
22/05/08 Incoar expedient sancionador per a depurar la possible res-
ponsabilitat en què poguera haver incorregut per la comissió de diver-
sos fets
22/05/08 Incoar expedient sancionador a les persones que resulten res-
ponsables de realitzar obres a l’av. de la Mediterrània, sense la precep-
tiva llicència municipal.
22/05/08 Requerir que es regularitze la situació de l’activitat de perru-
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El passat dijous 19 de juny 
la regidora de Turisme de 
Benicarló va assistir a l’acte 

d’entrega de les Banderes Quali-
tur, que va tindre lloc a Castelló 
i que va estar presidit per la 
consellera de Turisme, Angeli-
ca Such, la directora territorial 
de Turisme, M. Victoria Palau, i 
el president de la Diputació de 
Castelló, Carlos Fabra.

La bandera Qualitur és el guardó 
amb què l’Agència Valenciana 
de Turisme premia els Ajunta-
ments que apliquen criteris de 
qualitat i gestió mediambiental 
en les seues platges. En el cas 
de Benicarló, des de l’estiu 2006 
les seues platges tenen implan-
tats el Sistema de Gestió de la 
Qualitat segons la norma inter-
nacional ISO:9001, el Sistema de 
Gestió Mediambiental segons 
la norma ISO:14001 i el  Sistema 
Comunitari d’Ecogestió i Audi-
tories EMAS.

De fet, aquesta temporada, les 
regidories de Turisme i Medi 

Ambient realitzaran les corres-
ponents auditories amb el pro-
pòsit de mantenir els certificats 
de qualitat i medi ambient que 
van obtenir l’any 2006. Durant 
els dies d’auditoria es realitzarà 
l’aprovació dels objectius anuals 
de qualitat i medi ambient, el 
control i seguiment de les con-
cessions temporals a les platges, 
l’avaluació i el seguiment de la 
satisfacció dels usuaris.

D’altra banda, aquest estiu les 

platges del Morrongo i de la 
Caracola també lluiran la Ban-
dera Blava, distintiu atorgat per 
la Fundació Europea d’Educació 
Ambiental. Per tant, un any més 
aquestes dos platges compliran 
amb els criteris de legalitat, ac-
cessibilitat, seguretat, neteja i 
sanitat, per tal d’aconseguir un 
desenvolupament sostenible del 
turisme de Benicarló i una ges-
tió ambiental en el conjunt del 
litoral del municipi.

Benicarló, platges de 
bandera

queria que es realitza al c. del Crist de la Mar.
22/05/08 Incoar expedient sancionador a les persones que resulten res-
ponsables de realitzar obres en la partida del Collet, sense la preceptiva 
llicència municipal.
22/05/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que realitza a la 
partida del Surrach.
22/05/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen 
sense llicència municipal a la partida de Vilaperdig.
22/05/08 Incoar expedient sancionador a les persones que resulten res-
ponsables de realitzar obres a la partida del Surrach.
26/05/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció 
d’un habitatge en la partida d’Aiguaoliva.
27/05/08 Arxivar l’exp. núm. 45/2006 del Negociat de Contractació.
26/05/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import total de 
10.�66,74 euros.
26/05/08 Concedir llicència de funcionament de l’activitat de centre 
residencial tercera edat.
26/05/08 Concedir llicència de canvi de titularitat.
26/05/08 Expedir el certificat habilitant de la activitat de saló de be-
llesa.
26/05/08 Declarar la caducitat de l’expedient per a obtenir la llicència 
d’activitat de compravenda de vehicles usats.
26/05/08 Declarar la caducitat de l’expedient per al desenvolupament 
de l’activitat de tenda de roba i complements.
26/05/08 Aprovar el Projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució 
núm. 4 del Pla parcial sector 8A Collet.
26/05/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’activi-
tat de transport de residus inerts i emmagatzematge de bidons buits i 
oficina de gestió.
27/05/08 Concedir la present llicència municipal de 2ª ocupació.
27/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 40.000,00 euros. 
22/05/08 Contractar el subministrament d’una gravadora digital per im-
port de 474,00 euros, IVA no inclòs. 
27/05/08 Concedir la instal·lació de diverses terrasses.
27/05/08 Contractar el subministrament d’un transmissor FM integral 
per import de �.866,50 euros, IVA no inclòs.
27/05/08 Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a un 
habitatge al c. del Ministre Bayarri.
27/05/08 Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a l’ha-
bitatge situat a la part. de les Solades.
27/05/08 Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a l’ha-
bitatge situat a la part. de les Solades.
27/05/08 Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a l’ha-
bitatge situat al c. de César Cataldo.
27/05/08 Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a l’ha-
bitatge situat al c. de César Cataldo.
27/05/08 Concedir la present llicència municipal de segona ocupació 
per a l’habitatge situat al c. de César Cataldo.
27/05/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a la 
partida de la Carrasca.
27/05/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades sense llicència 
municipal a la partida del Mas del Rei.
27/05/08 Ordenar la demolició de l’edificació realitzada sense llicència 
municipal a la partida de Sanadorlí. 
27/05/08 Ordenar que retornen físicament l’immoble situat a l’av. del 
Marquès de Benicarló a l’estat anterior a la vulneració descrita pel tèc-
nic municipal en el seu informe de data � de desembre de 2007.
27/05/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a la 
partida de Sanadorlí. 
27/05/08 Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·legalment a la 
partida de Sanadorlí. 
28/05/08 Ordenar la col·locació d’un pas protegit per a vianants en 
l’obra del c. de Toledo.
28/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 1.560,12 euros. 
28/05/08 Acceptar la renúncia d’un agent.
28/05/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per 
7.�44,90 euros.
28/05/08 Comunicar les anomalies observades en el compliment de 
les condicions establides en la llicència d’obres per al c. de Miguel de 
Cervantes.
28/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 4�7,66 euros 
28/05/08 Acceptar la renúncia presentada per un treballador.
28/05/08 Comunicar les anomalies observades en el compliment de les 

condicions establides en la llicència d’obres per al c. del Segle.
28/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per 21.698,79 
euros. 
28/05/08 Comunicar a Grupinver �000 S.L. les anomalies observades 
en el compliment de les condicions establides en la llicència d’obres al 
c. de Mossen Lajunta.
28/05/08 Comunicar les anomalies observades en el compliment de les 
condicions establides en la llicència.
28/05/08 Declarar la caducitat de l’expedient per a obtenir la llicència 
d’activitat de construcció, reparació i manteniment d’embarcacions de 
fibra i fusta.
28/05/08 Concedir llicència para la instal·lació de l’activitat de gimnàs.
28/05/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de locutori tele-
fònic amb Internet . 
28/05/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de cafeteria.
28/05/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a la 
partida de les Alcores. 
28/05/08 Suspendre l’execució del Decret pel qual s’ordena la demolició 
de les obres realitzades il·legalment en el Polígon Industrial El Collet.
28/05/08 Incoar expedient sancionador a les persones que resulten res-
ponsables de realitzar obres a la partida del Collet.
29/05/08 Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges 
amb emplaçament al c. del Doctor Coll.
29/05/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total 
de 442.021,56 euros 
29 /05/ 08 Donar de baixa diverses llicències de gual amb efectes del 
dia �0 de juny de 08 i procedir a la devolució de la part proporcional del 
rebut que corresponga.
29/05/08 Aprovar els bases específiques borsa de tècnics de Promoció 
Econòmica.
29/05/08 Convocar sessió ordinària numere 12/08, de la Comissió Infor-
mativa d’Economia i Hisenda.
29/05/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de condiciona-
ment de planta baixa per a nou habitatge unifamiliar, situat al c. de Sant 
Isidre.
29/05/08 Declarar que la mercantil PATROR, SA ha obtingut la llicència 
municipal, per a l’inici d’activitat de tractament, processat i emmagat-
zematge de peix fresc i productes pesquers per silenci administratiu 
positiu.
29/05/08 Declarar la caducitat del procediment obert contra la mercan-
til Muebles Benicarló, S.L.
28/05/08 Declarar provada la realització d’obres consistents en la instal-
lació de dues unitats exteriors d’aire condicionat en el pati de ventilació 
del darrere dels habitatges del c. Mallorca.
28/05/08 Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a diversos 
habitatges amb emplaçament a l’av. de la Llibertat.
27 /05/ 08 Aprovar la devolució de la fiança dipositada per l’ús de l’Au-
ditori.
�0 /05/ 08 Autoritzar a la realització del bombardeig aeri per al 16 
d’agost i per al 24 d’agost.
�0 /05/ 08 Contractar el subministrament d’ un aire condicionat Mun-
doclima MUP 12CN per import de 1055,60 euros, IVA inclòs.
30/05/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per 
l’import de 25.893,48 euros, amb la finalitat de procedir a la contractació 
de quatre agents de la Policia.
�0 /05/ 08 Contractar amb el subministrament d’un ordinador més mo-
nitor per import de 1.171,89 euros, IVA inclòs. 
�0/05/08 Declarar provats que s’exerceix l’activitat de venda i exposició 
de mobles de cuina al local situat al c. d’Alacant, sense comptar amb la 
preceptiva llicència de funcionament.
�0/05/08 Declarar provat que s’ha exercit l’activitat de rentador manual 
d’automòbils al c. de Sant Francesc, sense la preceptiva llicència ambi-
ental.
�0/05/08 Declarar provat l’exercici de l’activitat d’indústria productora 
de sucs per transformació de cítrics, al polígon 19 de la CN-�40 sense la 
preceptiva llicència de funcionament (o obertura).
�0/05/08 Declarar la caducitat del procediment sancionador iniciat, en 
data 7 de març de 2007, per a depurar les possibles responsabilitats que 
poguera haver incorregut la Confraria de Pescadors Sant Telm.

Diversos ajuntaments de Castelló van rebre la Bandera Qualitur de mans de 
consellera de Turisme

XVI Premi de 
Poesia Flor Natural

Modalitat i tema: Poemes escrits en valencià, que versen sobre Benicarló en qualsevol 
de les seues facetes culturals o socials alhora que reten homenatge a la Reina de Festes i 
la seua Cort d’Honor. L’extensió del poema no serà inferior a 14 versos ni superior a 42.

Termini i lloc d’admissió dels treballs: Fins a l’11 de juliol a l’Àrea de Cultura de l’Ajun-
tament.

Per consultar les bases íntegrament: Secció “Cultura”, apartat “Premis i concursos” 
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L’Àrea de Cultura ha programat un 
seguit d’activitats per promocionar 
la cultura i difondre el patrimoni 

de la nostra ciutat. Aquest estiu, doncs, 
el públic familiar, podrà participar en les 
visites guiades i el taller de l’exposició 
“Bona terra, bona collita” que ha prepa-
rat el Mucbe.

El Mucbe ens proposa també conèixer la 
història del nostre poble amb les visites 
guiades pel casc urbà i de les rutes noc-
turnes en bicicleta, en què s’explicarà el 
nostre passat a través del nostre patri-
moni. També s’han programat visites es-
pecífiques per conèixer a fons l’edifici del 
Convent de Sant Francesc i l’església de 
Sant Bertomeu. Per participar en aques-
tes activitats, heu de dirigir-vos al Mucbe 
(pl. de la Pau, s/n – tel. 964 460 448).

A l’Auditori Municipal, del 10 al 1� de juli-
ol, tindrà lloc el I Cicle de Cine de Ciència 
Ficció. Aquest cicle naix amb l’objectiu de 
consolidar un espai on projectar aquelles 
pel·lícules que han marcat una fita en la 
història del cinema. Per això, s’hi podran 
veure títols com La humanidad en peligro 
(1902), Blade runner (1982) o Next (2007).

Del 28 de juliol al 2 d’agost, torna el 
II Festival de Música Nits al Claustre, que 
enguany presenta un cartell de prime-
res figures, com el grup The Scholars, el 
mestre Rafael Bonavita o la mezzosopra-
no Marta Infante. El prestigiós organista 
Ignaci Jordà i la veu de la cantant de jazz 
Celia Mur tancaran el Festival.

A banda de totes aquestes activitats, el 
Mucbe continua renovant i inaugurant 
exposicions. Les exposicions que es po-
dran visitar aquest estiu són Bona terra, 
bona collita, XLVII Anys de Reines, Jaume 
I el Conqueridor, El color de la llum de 
Lluís Santapau i l’exposició dels treballs 
de la XXXVI Biennal de Pintura Ciutat de 
Benicarló.

Cultura prepara una 
agenda d’estiu repleta 
d’activitats

Del 5 al 20 de juliol, l’Agru-
pació de Restaurants de 
Benicarló ha organitzat 

unes noves jornades gastronò-
miques dedicades a la Cuina 
Mediterrània. En aquestes Jor-
nades, tretze restaurants de la 
ciutat oferiran als seus clients 
diversos menús degustació de la 
nostra cuina.

Amb les Jornades de Cuina 
Mediterrània els empresaris 
del sector de la restauració i 
l’Ajuntament de Benicarló volen 
continuar col·laborant en la pro-

moció de la ciutat des del punt 
de vista gastronòmic, després 
de l’èxit assolit en les ja tradi-
cionals Jornades de la Carxofa i 
les Jornades del Pinxo i la Tapa. 
Al mateix temps, amb aquestes 
jornades, es pretén contribuir a 
difondre valors fonamentals de 
la dieta mediterrània que, més 
enllà d’una manera de menjar, 
és tota una actitud vital que ca-
racteritza els pobles de la zona i 
que s’ha convertit en model de 
referència de vida saludable.

Durant la celebració de les Jor-

nades, diversos comerços de 
Benicarló sortejaran menús 
gratuïts entre els seus clients, 
gràcies a una iniciativa de les 
associacions de comerciants de 
Benicarló i la Regidoria de Co-
merç i Mercats. Així doncs, per 
participar en els sortejos de me-
nús per a dos persones, només 
caldrà emplenar les butlletes del 
concurs que facilitaran amb cada 
compra els venedors del Mercat 
i dels establiments comercials 
identificats amb el logotip de la 
campanya i dipositar-les a l’urna 
situada al Mercat. 

Jornades de la 
Cuina Mediterrània

El grup vocal The Scholars actuarà en el Festival de Música Nits al 
Claustre

La Regidoria d’Esports ens 
proposa per a aquest es-
tiu una sèrie d’activitats 

físiques, per a tots els gustos i 
edats. Així doncs, per al juliol, 
a la platja del Morrongo s’han 
organitzat classes gratuïtes de 
gimnàstica de manteniment, 
tai-txi, ioga. També gratuïtament 
tindran lloc al Pavelló Municipal 
les classes de dansa del ventre i 
les d’activitat física especial, or-
ganitzades per Afanies.

El més menuts també podran 
practicar bàsquet, atletisme, na-
tació, busseig, hoquei submarí, 
judo, gimnàstica rítmica, bitlles, 
tennis, ciclisme i ball, en els cur-
sets que han organitzat per al 
mes de juliol els clubs de la ciu-
tat i el Departament d’Esports. 
A més, continua oberta la ma-
trícula per a les estades del mes 
d’agost de l’Escola de Vela.

Finalment, està prevista la cele-
bració d’una sèrie de tornejos, 
entre els quals cal destacar la 
tradicional Travessia Peníscola-
Benicarló, que organitza el Club 

de Natació per al 1� de juliol, el 
Torneig de Futbol Sala, de l’1 al 
14 d’agost, i el Torneig de Pesca, 
que tindrà lloc al l’Escullera del 
Port.

Campanya 
Esportiva d’Estiu

L’Escola de Vela ofereix 160 places en estades de 5 dies per a l’agost
El Mucbe ha organitzat visites guiades per la ciutat i tallers 
didàctics d’exposicions
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El Calendari Social dedica 
el mes de juliol a la disca-
pacitat psíquica. Per això, 

des de l’Àrea de Benestar Social, 
s’han preparat una sèrie d’activi-
tats per als residents, familiars i 
treballadors de les dos residèn-
cies de persones amb discapa-
citat, entre les quals destaquen 
diverses xarrades o les Jornades 
d’Esport Adaptat, que tindran 
lloc el dia 24 a la pl. de la Cons-
titució.

Les associacions que treballen 
amb aquest col·lectiu també 
participen en el calendari. Així 
doncs, Afare ha organitzat unes 
Jornades de Convivència Famili-
ar, per al dia 6, a l’ermita de Sant 
Gregori i els socis d’Afanias re-
presentaran l’obra de teatre La 

conquesta d’Afanias, el dia 26 a 
l’Auditori. 

Per atendre les necessitats de 
les persones amb discapacitat 
psíquica, la ciutat compta amb 
diversos recursos. Per exemple, 
la Residència de Persones Autò-
nomes amb Discapacitat Psíqui-
ca ofereix un lloc de residència i 
convivència a persones autòno-
mes que la seua problemàtica 
sociofamiliar els difi culta la per-
manència en el domicili. 

En canvi, la Residència de Perso-
nes amb Discapacitat Psíquica 
Profunda està dirigida a persones 
amb necessitats de suport gene-
ralitzat. En aquesta Residència, 
hi ha el Centre de Dia, que ofe-
reix activitats de manteniment, 

rehabilitació, diagnòstic i se-
guiment i proporciona atenció i 
tractaments per evitar o retar-
dar l’internament. Tots aquests 
centres depenen de l’Organisme 
Autònom de Serveis Socials Es-
pecialitzats i els seus usuaris te-
nen edats compreses entre el 16 
i 65 anys.

Benicarló compta també amb el 
Centre Ocupacional el Maestrat 
gestionat per IVADIS. El Centre 
funciona com un instrument de 
trànsit cap el treball protegit 
o ordinari de les persones amb 
discapacitat intel·lectual, ja que 
els ofereix alternatives d’adquisi-
ció d’una formació ocupacional, 
a més de fomentar-los l’autono-
mia personal i social.

Agenda Cultural
EXPOSICIONS
 Exposició permanent Bona terra, bona collita. El 

món de l’agricultura en Benicarló i la comarca del 
Baix Maestrat de principis del segle XX. Centre 
Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. 
Organitza: Ajuntament de Benicarló. Patrocina: 
Ajuntament de Benicarló i IFF. Col·labora: Ash-
land.

 Exposició de fotografi a Mauthausen. Crònica 
gràfi ca, del Museu d’Història de Catalunya i 
l’Associació Amical Mauthausen (fi ns al 27 de 
juliol). Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Museu d’Història de 
Catalunya i Mucbe.

 Exposició de fotografi a Benicarló en blanc i 
negre. Fotos antigues de Benicarló (fi ns al 13 de 
juliol). Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Muc-
be.

 Portes obertes a l’església de Sant Bertomeu. 
De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 
17.00 a 19.00 h durant juliol i agost.

JULIOL 2008
Fins al 4 de juliol
 Curs comarcal de perfeccionament instru-

mental: Percussió. Seu Social de l’Associació 
Musical Ciutat de Benicarló. C. de Cabanes, 16. 
Organitza: Federació de Societats Musicals de 
la Comunitat Valenciana – Comarca del Baix 
Maestrat.

Dimarts 1
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

20.00 h Visita pel casc històric. La història medieval 
de Benicarló. Sortida de l’Ajuntament. Inscripci-
ons al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
- Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de la 
Taula del Sénia.

Dimecres 2
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu. 
Inscripcions per a grups al Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Muc-
be i Mancomunitat de la Taula del Sénia i església 
de Sant Bertomeu.

19.00 h Visita guiada al Convent de Sant Francesc. 
La seua història. Inscripcions al Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: 
Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sènia.

Dijous 3
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i Església de Sant Bertomeu.

20.00 h Visita pel casc històric. La història medieval 
de Benicarló. Sortida de l’Ajuntament. Inscripci-
ons al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
- Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de la 
Taula del Sénia.

Divendres 4
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu. 
Inscripcions per a grups al Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Muc-
be i Mancomunitat de la Taula del Sénia i església 
de Sant Bertomeu.

19.30 h Audició de la secció de clarinets de l’Es-
cola de Música Ciutat de Benicarló. Pl. de 
Sant Joan. Organitza: Assoc. Musical Ciutat de 
Benicarló.

22.00 h Rutes nocturnes amb bicicleta pel casc urbà 
de Benicarló. Cal dur bicicleta i armilla refl ectora. 
Inscripcions al Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitza: Mucbe i Manco-
munitat de la Taula del Sénia. Col·labora : Tapis i 
Protecció Civil.

Dissabte 5
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.

12.00 h 24 hores de natació (fi ns a les 12.00 h del diu-
menge 6). Piscina Municipal. Organitza: Club 
Natació Benicarló

12.00 h Audició fi nal d’alumnes participants al Curs 
comarcal de perfeccionament instrumental 
en percussió. Seu Social de l’Assoc. Musical 
Ciutat de Benicarló. C. de Cabanes, 16. Organitza: 
Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana – Comarca del Baix Maestrat.

18.00 h Concurs de Pesca. Infantil – Juvenil (fi ns a les 
21.00 hores). Escullera del port. Organitza: Club 
de Pesca Esportiva El Mero.

18.00 h Taller didàctic familiar Olorant, amb motiu 
de l’exposició “Bona terra, bona collita”. Centre 
Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Or-
ganitza: Mucbe.

19.00 h Visita guiada al Convent de Sant Francesc. 
La seua història. Inscripcions al Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: 

Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sènia.
19.00 h Visita guiada a l’exposició “Bona terra, 

bona collita”. Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitza: Mucbe i Manco-
munitat de la Taula del Sénia.

Diumenge 6
13.00 h VI Carxofa’s Rock. Annex Pavelló Poliesportiu. 

Organitza: Club Madison.

Dimarts 8
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia.

20.00 h Visita pel casc històric. La història medieval 
de Benicarló. Sortida de l’Ajuntament. Inscripci-
ons al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
- Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de la 
Taula del Sénia.

Dimecres 9
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu. 
Inscripcions per a grups al Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Muc-
be i Mancomunitat de la Taula del Sénia i església 
de Sant Bertomeu.

19.00 h Visita guiada al Convent de Sant Francesc. 
La seua història. Inscripcions al Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: 
Mucbe i Mancomunitat de la taula del Sènia.

Del dijous 10 al diumenge 13.
I Cicle de Cinema de Ciència Ficció

Dijous 10
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i Església de Sant Bertomeu.

20.00 h Visita pel casc històric. La història medieval 
de Benicarló. Sortida de l’Ajuntament. Inscripci-
ons al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
- Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de la 
Taula del Sénia.

21.30 h Presentació del I Cicle de Cinema de Ciència 
Ficció a càrrec d’Antoni Llorens, crític teatral 
de la Cartellera Túria i programador dels cines 
Albatros i Babel. Auditori. Organitza: Regidoria 
de Cultura.

22.00 h Projecció de la pel·lícula La humanidad en 
peligro. Auditori. Entrada gratuïta. Organitza: 
Regidoria de Cultura.

Divendres 11
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i Església de Sant Bertomeu.

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu. 
Inscripcions per a grups al Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Muc-
be i Mancomunitat de la Taula del Sénia i Església 
de Sant Bertomeu.

19.30 h Audició de la secció de metalls de l’Escola de 
Música Ciutat de Benicarló. Pl. de Sant Joan. 
Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.

22.00 h Projecció de la pel·lícula Blade Runner. Audi-
tori. Entrada gratuïta. Organitza: Regidoria de 
Cultura.

22.00 h Rutes nocturnes amb bicicleta pel casc urbà 
de Benicarló. Cal dur bicicleta i armilla refl ectora. 
Inscripcions al Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitza: Mucbe i Manco-
munitat de la Taula del Sénia. Col·labora : Tapis i 
Protecció Civil.

Dissabte 12
18.00 h Taller didàctic familiar Olorant, amb motiu 

de l’exposició “Bona terra, bona collita”. Centre 
Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Or-
ganitza: Mucbe.

19.00 h Visita guiada a l’exposició “Bona terra, 
bona collita”. Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitza: Mucbe i Manco-
munitat de la Taula del Sénia.

19.00 h Visita guiada al Convent de Sant Francesc. 
La seua història. Inscripcions al Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: 
Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sènia.

19.30 h Audició de la secció de fusta (fl autes, sa-
xòfons i oboès) i violoncels de l’Escola de 
Música Ciutat de Benicarló. Pl. de Sant Joan. 
Organitza: Assoc. Musical Ciutat de Benicarló.

20.00 h Concurs de Pesca. Sèniors (fi ns a les 02.00 ho-
res). Escullera del port. Organitza: Club de Pesca 
Esportiva El Mero.

22.00 h Projecció de les pel·lícules Viaje a la luna i 
Metrópolis. Auditori. Entrada gratuïta. Organitza: 
Regidoria de Cultura.

Diumenge 13
09.00 h XVI Clàssica de Natació Peníscola – 

Benicarló. Sortida de la platja Sud de Peníscola. 
Arribada a partir de les 11.00 hores a la platja del 
Morrongo de Benicarló. Organitza: Club Natació 
Benicarló

20.00 h Projecció de la pel·lícula Next. Auditori. Entra-
da gratuïta. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dimarts 15
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 

– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

19.00 h Inauguració de l’exposició de pintura de 
l’associació Art Lliure (fi ns al 3 d’agost). Centre 
Cultural del Convent de Sant Francesc – Mucbe. 
Organitza: Associació Art lliure i Mucbe.

20.00 h Visita pel casc històric. La història medieval 
de Benicarló. Sortida de l’Ajuntament. Inscripci-
ons al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
- Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de la 
Taula del Sénia.

Dimecres 16
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu. 
Inscripcions per a grups al Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Muc-
be i Mancomunitat de la Taula del Sénia i església 
de Sant Bertomeu.

19.00 h Visita guiada al Convent de Sant Francesc. 
La seua història. Inscripcions al Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: 
Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sènia.

Dijous 17
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

19.00 h Inauguració de l’exposició “XLVII Anys de rei-
nes” (fi ns al 10 d’agost). Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Comissió 
de Festes i Mucbe.

20.00 h Visita pel casc històric. La història medieval 
de Benicarló. Sortida de l’Ajuntament. Inscripci-
ons al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
- Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de la 
Taula del Sénia.

Divendres 18
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu. 
Inscripcions per a grups al Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Muc-
be i Mancomunitat de la Taula del Sénia i església 
de Sant Bertomeu.

22.00 h Rutes nocturnes amb bicicleta pel casc urbà 
de Benicarló. Cal dur bicicleta i armilla refl ectora. 
Inscripcions al Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitza: Mucbe i Manco-
munitat de la Taula del Sénia. Col·labora : Tapis i 
Protecció Civil.

Dissabte 19
18.00 h Taller didàctic familiar Olorant, amb motiu 

de l’exposició “Bona terra, bona collita”. Centre 
Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Or-
ganitza: Mucbe.

19.00 h Visita guiada al Convent de Sant Francesc. 
La seua història. Inscripcions al Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: 
Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sènia.

19.00 h Visita guiada a l’exposició “Bona terra, 
bona collita”. Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitza: Mucbe i Manco-
munitat de la Taula del Sénia.

20.00 h Concert d’estiu de la Banda Juvenil Ciutat de 
Benicarló. Pl. de Sant Joan. Organitza: Associa-
ció Musical Ciutat de Benicarló.

Diumenge 20
20.30 h Festival de dansa i ball. Auditori. Organitza: 

Acadèmia Elements

Dimarts 22
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i Església de Sant Bertomeu.

19.00 h Inauguració de l’exposició “Jaume I el Conque-
ridor” (fi ns a l’1 d’agost). Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Conselle-
ria de Cultura i Esport i Mucbe.

20.00 h Visita pel casc històric. La història medieval 
de Benicarló. Sortida de l’Ajuntament. Inscripci-
ons al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
- Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de la 
Taula del Sénia.

Dimecres 23
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu. 
Inscripcions per a grups al Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Muc-
be i Mancomunitat de la Taula del Sénia i església 
de Sant Bertomeu.

19.00 h Visita guiada al Convent de Sant Francesc. 
La seua història. Inscripcions al Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: 
Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sènia.

Dijous 24
Jornades d’Esport Adaptat. Pl. de la Consti-
tució. Organitzen: Residències de persones amb 
discapacitat Psíquica.

11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 
(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 

– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

20.00 h Visita pel casc històric. La història medieval 
de Benicarló. Sortida de l’Ajuntament. Inscripci-
ons al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
- Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de la 
Taula del Sénia.

Divendres 25
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i Església de Sant Bertomeu.

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu. 
Inscripcions per a grups al Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Muc-
be i Mancomunitat de la Taula del Sénia i Església 
de Sant Bertomeu.

22.00 h Rutes nocturnes amb bicicleta pel casc urbà 
de Benicarló. Cal dur bicicleta i armilla refl ectora. 
Inscripcions al Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitza: Mucbe i Manco-
munitat de la Taula del Sénia. Col·labora : Tapis i 
Protecció Civil.

Dissabte 26
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.

19.00 h Visita guiada al Convent de Sant Francesc. 
La seua història. Inscripcions al Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: 
Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sènia.

19.00 h Cant a la fresca. Pl. de Sant Joan. Organitza: 
Coral Polifònica Benicarlanda.

20.00 h Concurs de Pesca. Sèniors (fi ns a les 02.00 ho-
res). Escullera del port. Organitza: Club de Pesca 
Esportiva El Mero.

22.00 h Teatre. Representació de l’obra La Conquesta 
d’AFANIAS, a càrrec dels alumnes del Curs de tea-
tre per a discapacitats de la UP. Auditori. Entrada 
gratuïta. Organitza: AFANIAS Benicarló.

Diumenge 27
18.30 h Desfi lada de moda infantil i juvenil. Auditori. 

Organitza: Falla la Paperina.

Del dilluns 28 de juliol al dissabte 2 
d’agost.
II Festival de Música Nits al Claustre

Dilluns 28
 Jornades de Portes Obertes a la Residència 

de Persones amb Discapacitat Psíquica Pro-
funda.

22.00 h Concert d’inauguració a càrrec de Jorge 
Martorell. Pl. de la Pau (davant del Centre 
Cultural Convent de Sant Francesc). Organitza: 
Regidoria de Cultura.

Dimarts 29
 Jornades de Portes Obertes a la Residència 

de Persones Autònomes amb Discapacitat 
Psíquica.

11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 
(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

20.00 h Visita pel casc històric. La història medieval 
de Benicarló. Sortida de l’Ajuntament. Inscripci-
ons al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
- Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de la 
Taula del Sénia.

22.00 h Concert a càrrec del grup vocal The Scholars. 
Claustre del Convent. Preu : 3 €. Organitza: Regi-
doria de Cultura.

Dimecres 30
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu. 
Inscripcions per a grups al Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Muc-
be i Mancomunitat de la Taula del Sénia i Església 
de Sant Bertomeu.

19.00 h Visita guiada al Convent de Sant Francesc. 
La seua història. Inscripcions al Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: 
Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sènia.

22.00 h Concert a càrrec de Rafael Bonavita. Claustre 
del Convent. Preu : 3 €. Organitza: Regidoria de 
Cultura.

Dijous 31
11.00 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu 

(es repetirà a les 12.00 h). Inscripcions per a grups 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc 
– Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de 
la Taula del Sénia i església de Sant Bertomeu.

19.00 h Inauguració de l’exposició de pintura “El co-
lor de la llum”. Exposició retrospectiva del pintor 
Lluís Santapau (fi ns el 28 de setembre). Centre 
Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Or-
ganitza: Mucbe.

20.00 h Visita pel casc històric. La història medieval de 
Benicarló. Sortida de l’Ajuntament. Inscripcions 
al Centre Cultural Convent de Sant Francesc - 
Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de la 
Taula del Sénia.

22.00 h Concert a càrrec del grup Ensemble Fontegara 
i la soprano Marta Infante. Claustre del Con-
vent. Preu: 3 €. Organitza: Regidoria de Cultura.
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