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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

Agost
DIES FARMÀCIA

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

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

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

5 AMpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

6 pABlo sAstre 
Av. Catalunya, �1

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

8
Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

9-10 AnA MAriA BAdenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

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

12 MAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

1� AMpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

14 pABlo sAstre 
Av. Catalunya, �1

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

16-17
Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

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

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

20 MAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

21 AMpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

22 pABlo sAstre 
Av. Catalunya, �1

2�-24 MAriA pilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

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

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

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

28 MAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

29 AMpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

editA: Ajuntament de Benicarló
MAquetACió i iMpressió: 4 Colors, Coop. V.
dipòsit legAl: CS-��1-2006

La setmana del 16 al 24 d’agost acollirà les Fes-
tes en honor als patrons Sant Bartomeu, els 
Sants Màrtirs Abdó i Senén i Santa Maria del 

Mar. Per això, la Comissió de Festes, amb l’ajut de 
les entitats i les penyes, han preparat una variada 
programació amb més de 200 actes i activitats per 
gaudir-les amb intensitat.

Com és tradició, les Festes començaran amb la po-
pular Crida des del balcó de l’Ajuntament i la poste-
rior exaltació de la Reina de Festes i la seua Cort 
d’Honor, que tindrà lloc a les 22.00 h a l’Auditori 
Municipal. En aquest acte, intervindrà el manteni-
dor, que enguany serà el catedràtic de llatí  i expro-
fessor de l’IES Ramon Cid, Julio López Fernández. 
També hi lloarà la Reina, Lídia Castell, guanyadora 
del Certamen de Poesia Flor Natural.

La música tindrà un paper destacat, ja que a ban-
da les orquestres Escala Royal, Stradivarius i La 
Década Prodigiosa que amenitzaran el Certamen 
i el Ball de Gala de les Entitats, el Camp de Futbol 
Municipal acollirà les actuacions de Miguel Bosé el 
dia 17 i d’El Canto del Loco el 20.

D’altra banda, els més arriscats tenen, a partir del 
diumenge 17, una setmana de bous a la mar, i els 
més menuts, el passacarrer amb fanalets de meló de 
moro i les animacions de carrer. A més, hi haurà les 

activitats de les penyes, la fira alternativa, el mercat 
d’època, les mascletades i els correfocs, el sopar de 
pa i porta... Un complet programa, que podeu con-
sultar a la secció “Festes” de www.ajuntamentde-
benicarlo.org.

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

La Festes d’agost ja són ací

La Crida marcarà l’inici de les Festes el dia 16 d’agost

Gegants i cabuts passejaran pels carrers del poble 
durant la setmana de Festes
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Foto denúncia
Cocemfe i la Regidoria de Benestar Social estrenen 
l’espai Foto denúncia al BIM. Cada mes, des d’aquest 
apartat es denunciaran situacions que fan més difícil 
la vida de les persones amb mobilitat reduïda.

Conductor i conductora, només tu deci-
deixes on aparcar el vehicle. Fes més fàcil 
la vida als vianants amb mobilitat reduïda. 
Són molts els anys lluitant contra les barre-
res i encara se segueixen produint aquestes 
situacions. ¡Suspesos en solidaritat!
Aquest és un missatge de Cocemfe i la 
Regidoria de Benestar Social

Des del passat 16 de juny, 
els visitants i ciutadans 
de Benicarló compten 

amb un nou punt d’informació 
turística per a la temporada d’es-
tiu a la platja del Morrongo, des 
del qual poden accedir a tota la  
informació turística de la ciutat, 
així com del conjunt de l’oferta 
de la Comunitat Valenciana. El 
punt d’informació de la platja del 
Morrongo estarà funcionament 
fins al 15 de setembre, de 10.00 a 
14.00 h i de 16.00 a 20.00 h.

L’objectiu principal d’aquesta ini-
ciativa és apropar els serveis d’in-
formació i acollida al turista que 
visita les platges de Benicarló, un 
dels punts que concentra major 
afluència de públic. De fet, des 
de la seua posada en marxa i fins 
el dia �0 de juny, el punt d’infor-
mació ha atès un total de 6�8 
persones, el que representa una 

mitjana diària d’atenció de 49 
persones. D’altra banda, el nom-
bre total de les consultes realit-
zades durant aquest període ha 
estat de 919, una mitjana diària 
de 70,6 consultes. 

Aquest servei de la Regidoria 
de Turisme, que comparteix els 
sistemes de treball i criteris de 
qualitat amb l’oficina Tourist 
Info Benicarló, ha estat possi-

ble gràcies a col·laboració de 
la Conselleria de Turisme, que 
hi subministra els materials, la 
retolació i els elements de la 
imatge corporativa Tourist Info. 
A més, els informadors compten 
amb el suport i supervisió de 
l’oficina Tourist Info Benicarló 
(pl. de la Constitució), així com 
els dels coordinadors territorials 
de Conselleria.

El punt d’informació de 
la platja del Morrongo 
atén més de 500 persones 
durant el que va de 
temporada El passat 24 de juny, en un 

acte públic, l’alcalde de 
Benicarló va felicitar pú-

blicament les quatre gimnastes 
del Club Màbel pel èxits en el 
camp de la gimnàstica rítmica 
obtinguts a nivell estatal. Con-
cretament, les homenatjades 
eren Nuria Sancho, Cristina Ros 
i Nerea Sánchez, totes tres gua-
nyadores de l’or al Campionat 
d’Espanya de Clubs i Autonomi-
es que va tindre lloc a Tenerife el 
mes de juliol. 

També, hi va ser reconeguda la 
tasca de la gimnasta Inés Do-
mingo, actual campiona d’Es-
panya individual de gimnàstica 
rítmica. Inés, però, ja comptava 
en el seu bagatge amb grans tri-
omfs, ja que ha sigut campiona 
d’Espanya aleví el 2006 i terce-
ra d’Espanya infantil el 2007. 
Amb aquest reconeixement pú-
blic, l’Ajuntament de Benicarló 

vol reconèixer l’esforç i sacrifici 
d’aquestes joves gimnastes, així 
com el de les seues entrenado-

res, capaces de pujar Benicarló 
als llocs més alts dels podis de la 
gimnàstica rítmica.

L’Ajuntament de Benicarló 
homenatja quatre 
gimnastes del Màbel

Una mitjana de 49 persones s’apropen al punt d’informació 
turística diàriament

S’obre el termini per examinar el document 
per al concert previ de l’expedient d’aprovació 
del Pla General d’Ordenació Urbana de Benicarló 
(DOCV núm. 5808 de 17/06/08)

Lloc: Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Benicarló i secció “Urbanis-
me” de www.ajuntamentdebenicarlo.org.

Termini per, si escau, formular-hi suggeriments: Fins al 17 d’agost.

 L’alcalde i el regidor d’Esports van felicitar públicament les joves gimnastes 
i les seues entrenadores
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Les vesprades dels mesos 
d’estiu, la Biblioteca Munici-
pal és un lloc de referència 

per als menuts, gràcies als tallers 
didàctics que s’ha organitzat. Així 
doncs, activitats com ara els con-
tacontes participatius aconsegui-
xen que els xiquets es divertis-

quen a través de la lectura.

Menció especial mereix el Club 
de Lectura Juvenil, que es va po-
sar en marxa la passada quinzena 
del mes de juliol. Aquesta prime-
ra sessió ha tingut una excel·lent 
acollida entre el públic jove, per 
això hi ha programada una prò-

xima sessió per al 4 d’agost.

Si esteu interessats a participar, 
només heu de dirigir-vos a la Bi-
blioteca (pl. Vi de Carlon, s/n, tel. 
964 475 660), 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 de 14 de juny de 2008
Punt únic. Entrega de la Medalla d’Or de la Ciutat de Benicarló al Sr. Luis 

Burgos Espín.
 (Acord adoptat unànimement per la corporació municipal el 28 de 

febrer de 2008)

Decrets del mes de juny
02/06/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació per a un immoble a la pl. 
del Ministre Marcelino Domingo.
02/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius 
imports i un total d’11.916,�8 euros
02/06/08 Incoar expedient d’imposició de penalitats a una mercantil per la 
demora respecte del termini en l’execució de les obres de reurbanització del 
carrer Crist del Mar (fase III).
02/06/08 Nomenar una funcionària interina per a ocupar el lloc de treball d’au-
xiliar de Promoció Econòmica.
02/06/08 Procedir a l’execució de la sentència en els termes indicats en con-
cepte de reclamació de responsabilitat patrimonial com a conseqüència d’una 
caiguda en la via pública.
02/06/08 Procedir a la regularització comptable al pressupost 2008, perquè 
coincidisca el saldo per remesa entre la comptabilitat de l’Ajuntament i la Di-
putació Provincial.
02/06/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge/local 
comercial/nau industrial/altre immoble situat al c. del Crist de la Mar.
02/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
1.952,40 euros.
02/06/08 Nomenar una funcionària interina per desenvolupar tasques d’auxi-
liar administrativa.
02/06/08 Declarar que una mercantil ha obtingut la llicència municipal, per a 
les obres d’ampliació d’una nau industrial, a la ctra. de Sant Mateu.
02/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
1�.612,64 euros.
02/06/08 Denegar la llicència urbanística per a les obres de pintat de façana, 
revestiment de fusta de sòls i banys i sanejament de la instal·lació elèctrica al 
c. de Juan Sebastian Elcano.
02/06/08 Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de cafeteria a 
la pl. de l’Emperador Carles I.
02/06/08 Declarar la baixa de l’activitat de comerç al detall de mobles al c. de 
Francisco Pizarro i c. de César Cataldo.
02/06/08 Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’oficines i reconeixement 
mèdic preventiu al c. de les Moreres.
02/06/08 Estimar el recurs de reposició i atorgar la llicència d’obertura per a 
l’exercici de l’activitat exposició i venda d’articles nàutics en el local del Port 
esportiu.
0�/06/08 Admetre a tràmit l’expedient per a la concessió de llicència d’obres 
de moviments de terra i explanació del terreny en el polígon �.
0�/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
27�.256,78 euros.
0�/06/08 Constituir una borsa d’ocupació d’inspector de la Policia Local.
0�/06/08 Convocar la sessió ordinària de la Junta de Govern núm. 7/08 per al 
6 de juny a les 14.00 h.
03/06/08 Ordenar a realitzar en la finca del c. de Santa Magdalena el sanejat de 
formigó i la neteja i el clos de la finca.
0�/06/08 Atorgar a una mercantil llicència urbanística per a la construcció d’un 
conjunt de 10 habitatges unifamiliars adossats al c. de la Tossa del Llevant.
0�/06/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció d’un habi-
tatge unifamiliar al c. de Sant Gener.
08/06/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de reforma i ampliació 
d’edifici per a oficines a la pl. de Sant Bertomeu.
0�/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs d’instal·lació elèctrica i 
obra civil d’adequació d’una barra, instal·lació del conducte per a l’extracció de 
fums de la cuina i adequació dels banys, a la pl. de la Comunitat Valenciana.
0�/06/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de rehabilitació d’habitat-
ge unifamiliar aïllat a la part. del Riu.
03/06/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres d’ampliació de l’edifici 
per a consulta i clínica veterinària al c. d’Ausiàs March.
0�/06/08 Convocar sessió ordinària núm. 8/08 de la Comissió de Policia, Segu-
retat i P. Ciutadana per al 5 de juny a les 21.00 h.
0�/06/08 Declarar el desistiment de la sol·licitud de llicència municipal d’acti-
vitat de perruqueria a l’av. del Nou d’Octubre.
03/06/08 Rectificar el Decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme 

d’11 de desembre de 2007, i ordenar la immediata suspensió de les obres que es 
realitzen sense llicència municipal a la part. de la Sotada.
04/06/08 Aprovar la certificació núm. 1 de les obres d’instal·lació de l’enllume-
nat públic al camp de futbol.
04/06/08 Concedir la instal·lació d’una terrassa a l’av. del Marquès de Benicarló, 
a la pl. dels Mestres del Temple, a l’av. de Joan Carles I, a l’av. del Marquès de 
Benicarló, a l’av. de les Corts Valencianes, a l’av. del Marquès de Benicarló i al 
c. de l’Alqueria del Poaig.
04 /06/08 Contractar la compra de publicacions i normes tecnològiques de 
jardineria i paisatgisme.
04/06/08 Concedir la llicència de canvi de titularitat de l’activitat de bar cafe-
teria al c. de Menorca i donar de baixa l’antiga titular.
04/06/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen sense 
llicència municipal en la part. d’Aiguaoliva.
04/06/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen sense 
llicència municipal en la part. d’Aiguaoliva. 
04/06/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen sense 
llicència municipal en la part. del Bovalar. 
04/06/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen sense 
llicència municipal a la part. del Puig.
04/06/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen sense 
llicència municipal a la part. del Riu.
04/06/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen sense 
llicència municipal a la part. dels Clotals.
05/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situa-
da al c. de Sant Vicent Ferrer.
05/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
�0.400,�1 euros.
05/06/08 Nomenar un funcionari interí per a ocupar el lloc de treball d’inspec-
tor de Policia Local.
05/06/08 Aprovar el Plec de càrrecs núm. 27/08, corresponent a les liquidaci-
ons núm. del 21 al 47, practicades pel concepte de Taxa per recollida d’escom-
braries, per un total de �.848,21 euros; anul·lar i donar de baixa en el padró de 
la Taxa d’escombraries 08, la referència 18696 per import de 2�9,18 euros, i la 
referència 12265, per import de 2�9,18 euros.
05/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
9.744,2� euros
05/06/08 Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/�9 per al desenvolu-
pament de l’activitat de sucursal bancària situada en en un local al c. de Sant 
Joan.
05/06/08 Concedir llicència de funcionament de l’activitat d’emmagatzematge 
de masses congelades amb emplaçament en el Polígon industrial.
05/06/08 Concedir la llicència de canvi de titularitat de l’activitat i donar de 
baixa l’antic titular.
05/06/08 Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/99 C.A. per al desen-
volupament de l’activitat de serralleria situada en en un local amb emplaça-
ment al c. de la Companyia del Port.
05/06/08 Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/87 C.A. per a obtenir 
la llicència d’activitat de despatx professional d’arquitectura amb emplaçament 
al c. de Cristóbal Colón.
05/06/08 Concedir la llicència de canvi de titularitat de l’activitat de bar cafete-
ria situada a l’av. de Juan Sebastián Elcano i donar de baixa com l’antic titular.
05/06/08 Desistir de la sol·licitud de la llicència municipal d’activitat de locuto-
ri telefònic i Internet al c. de Joan XXIII.
05/06/08 Declarar provats s’exerceix l’activitat de bar-restaurant-hostal a l’av. 
de Juan Sebastián Elcano,  sense comptar amb la preceptiva llicència de fun-
cionament.
05/06/08 Continuar amb la tramitació del procediment per a l’adjudicació, des-
envolupament i execució d’un Programa d’actuació integrada en sòl industrial, 
Sector 8B “El Collet”, del PGOU; convocar les mercantils Povet industrial, S.L. 
i Deurcom, S.L. a l’acte públic d’obertura dels sobres que contenen les seues 
respectives propostes de programació.
05/06/08 Contractar el servei de lloguer d’equip informàtic i só per al Cicle de 
Ciència i Ficció, per import de 5.714,48 euros.
05/06/08 Contractar amb el servei d’actuació de Rafael Bonavita, Ensemble 
Fontegara i Marta Infante, per import de 11.279,�1 euros. 
06/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
17.55�,7� euros.
06/06/08 Declarar la baixa voluntària d’un treballador amb efectes del dia 9 
/06/ 08.
06/06/08 Declarar la baixa voluntària d’un treballador amb efectes del dia 
9/06/ 08.

La Biblioteca organitza 
tallers per als més menuts

La Biblioteca ha adquirit tot un seguit de novetats edi-
torials, que ja estan a disposició dels usuaris i usuàries. 
Les més destacades són:

Crematorio, Rafael Chirbes – Ed. Anagrama
El apóstol número 13, Michel Benoit – Ed. Grijalbo
Anécdotas de enfermeras, Elisabeth G. Iborra – Ed. 
Styria
El meu germà Pol, Isabel-Clara Simó - Ed. l’Eclèctica
El carreró dels miracles, Naguib Mahfuz – Ed. l’Eclèc-
tica
Cazadores de Dune, Brian Herbert y Kevin J. Anderson 
-  Ed. Plaza&Janés
El consuelo, Anna Gavalda – Ed. Seix Barral
Toda una vida, Begoña Aranguren -  Ed. Planeta
El guardián de Rowan, Henry H. Neef – Ed. Alfaguara
Eros, Thanatos y su puta madre, Javier Sardá  - Ed. 
Planeta
La última emperatriz, Anchee Min – Ed. Grijalbo
Ajuste de cuentas, Vicens Castellano – Ed. Aguilar
El secreto, Julie Garwood – Ed. Zeta

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
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El Club de Lectura Juvenil es tornarà a reunir el 4 d’agost
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06/06/08 Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per a la 
constitució d’una borsa de treball per al nomenament interí d’un tècnic de ges-
tió de Promoció Econòmica.
06/06/08 No autoritzar la instal·lació d’una terrassa a l’av. del Papa Lluna, ja que 
no hi ha suficient espai per al pas de vianants i ser una via molt transitada.
06/06/08 Autoritzar l’ocupació de la via pública i a tancar al tràfic entre el c. de 
Pius XII i el c. de Joan XXIII el dia 15/06/08.
06 /06/08 Autoritzar l’ocupació de la via pública i a tancar al tràfic entre el c. 
de Joan XXIII i l’av. de Iecla i des del pg. Marítim fins al c. de César Cataldo, el 
dia 22 /06/08.
06/06/08 Concedir la llicència de canvi de titularitat de l’activitat de comerç al 
detall d’expenedoria de tabac i donar de baixa l’antic titular.
06/06/08 Requerir que sol·liciten l’oportuna autorització municipal per a la re-
alització de les obres realitzades en la part. de Sanadorlí.
06/06/08 Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la 
realització de l’obra situada en la part. del Collet.
06/06/08 Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la 
realització de l’obra situada a la part. del Collet.
06/06/08 Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la 
realització de les obres realitzades a la part. del Collet.
06/06/08 Requerir que sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la rea-
lització de l’obra situada a la part. del Riu.
06/06/08 Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la 
realització de l’obra situada  a la pl. de la Constitució.
06/06/08 Incoar l’expedient sancionador a les persones responsables de realit-
zar obres a la part. de la Sotada sense la preceptiva autorització municipal.
06/06/08 Incoar l’expedient sancionador a les persones que responsables de 
realitzar obres a la part. del Collet.
06/06/08 Determinar que la proposta presentada en relació amb la figura de 
planejament establerta en les bases particulars del concurs per a l’aprovació i 
adjudicació de la gestió indirecta del Programa d’actuació integrada d’un tram 
del carrer d’Astúries, complix els criteris urbanístics i territorials establerts en 
aquestes bases i que, en no establir-s’hi puntuació màxima quant a la figura 
de planejament, supera el mínim fixat per a poder optar a l’adjudicació del 
programa.
09/06/08 Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a l’immoble situat 
a la pl. de Sant Bertomeu. 
09/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
92.700,12 euros.
09/06/08 Aprovar la certificació núm. 1 dels obres d’urbanització del vial de les 
Solades núm. 12, per import de 207.702,88 euros.
09/06/08 Contractar el subministrament d’una impressora Hp P2015dn per 
import de �59,14 euros.
09/06/08 Declarar que és correcta l’executiva i tot el seu procediment fins que 
l’interessat no justifique per document bancari la data i el núm. de compte on 
es va abonat el rebut núm. 572 de 2007 de l’impost del vehicle.
09/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. del Crist de la Mar.
09/06/08 Resoldre la discrepància en relació a l’objecció efectuada per en la in-
terventora accidental sobre l’aprovació de l’expedient de contractació de con-
sultoria i assistència per a la redacció del projecte bàsic i d’execució de la cons-
trucció d’un centre teatral i sales annexes, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, en el sentit de continuar amb la tramitació de l’expedient.
09/06/08 Declarar que el rebut núm. 14111 de 2007 ha de causar baixa en exe-
cutiva per inclusió indeguda en el padró de 2007.
09/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. del Crist de la Mar.
09/06/08 Declarar que la referència 248�0 ha de causar baixa en el padró de 
l’Impost de Vehicles, per inclusió indeguda.
09/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
a l’av. de les Corts Valencianes. 
09/06/08 Deixar sense efectes la baixa del rebut 485/07 de l’IVTM.
09/06/08 Concedir la present llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immo-
ble situat al c. del Puig de la Nau. 
09/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. d’Andalusia.
09/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. d’Hernan Cortès.
09/06/08 Concedir llicència provisional d’instal·lació de l’activitat de bar res-
taurant desmuntable amb ubicació a la platja de la Mar Xica.
09/06/08 Concedir llicència provisional d’instal·lació de l’activitat de parada de 
gelats desmuntable amb ubicació a la platja del Morrongo.
09/06/08 Incoar l’expedient per a l’adopció de mesures de restauració de la 
legalitat urbanística, respecte de la realització d’obres sense llicència a la part. 
de Sanadorlí.
09/06/08 Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la 
realització de l’obra situada a la part. del Collet.
09/06/08 Sotmetre al tràmit d’informació pública durant un mes el document 
modificat del Projecte d’urbanització del Polígon Industrial Sector II Mercat del 
PGOU, per tal d’adaptar el pressupost a la realitat actual i les infraestructures 
als nous condicionants tècnics derivats de la normativa sectorial de les empres-

ses subministradores.
10/06/08 Concórrer a la convocatòria de l’Ordre de 22 de maig de 08 de la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, instant la conces-
sió de la subvenció per a l’execució durant l’any 08 de les obres de memòria 
valorada per a la renovació de la xarxa d’aigua potable i implantació de xarxa 
de drenatge a l’av. Marquès de Benicarló.
10/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
6�1.020,27 euros
10/06/08 Declarar vàlida la licitació i adjudicar amb caràcter provisional la con-
cessió de l’autorització d’ocupació de béns de domini públic per a la parada de 
venda de begudes a la platja la Caracola.
10/06/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import total de 
�2.454,01 euros, corresponents a la facturació de la recollida d’envasos lleugers 
i de paper/cartó.
10/06/08 Convocar el Ple extraordinari per al lliurament de la Medalla d’Or de 
Benicarló.
10/06/08 Aprovar el Plec de càrrecs núm. 28/08, corresponent a les liquida-
cions practicades pel concepte de multes urbanístiques, pels seus respectius 
imports i un total de �.�01,00 euros.
10/06/08 Rectificar el Decret de data 17 de març de 2006.
10/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius 
imports i un total de �.�47,4� euros
10/06/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 15.000,00 
euros, subvenció concedida per la Diputació de Castelló, per a la celebració de 
la Festa de la Carxofa 2007.
10/06/08 Atorgar a la mercantil llicència urbanística per a les obres d’obertura 
d’una rasa per a línia de mitja tensió al del c. del Puig de la Nau.
10/06/08 Comptabilitzar el dret reconegut per import de �1�,22 euros, corres-
ponent a la subvenció concedida per la Diputació de Castelló, per al servei de 
desratització, desinfecció i desinsectació, durant l’any 2008.
10/06/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de �.000.00 
euros, corresponents a la subvenció concedida per la Diputació de Castelló per 
al desenvolupament dels programes de Serveis Socials Generals, any 2007.
11/06/08 Atorgar llicència urbanística per a l’enderrocament d’unes naus indus-
trials existents al pg. de José Febrer Soriano.
11/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius 
imports i un total de 52.009,70 euros.
11/06/08 Aprovar la certificació núm. 4 i final de les obres d’urbanització del c. 
de Santa Magdalena per 14.446,88 euros.
11/06/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per 9.015,18 euros, correspo-
nents a la subvenció concedida per la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat 
de la Comunitat Valenciana, en concepte de col·laboració per al funcionament 
del Centre del Voluntariat durant l’exercici 2007, i per 4.500,00 euros, corres-
ponents a la subvenció concedida per la Diputació de Castelló, en atenció a les 
despeses de contractació del responsable del Centre del Voluntariat, durant 
l’exercici 2007. 
11/06/08 Convocar la sessió ordinària núm. 6/08 de la Comissió Informativa de 
Benestar Social, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia 16/06/08, a 
les 20.00 hores.
11/06/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de reforma d’habitatge 
unifamiliar a la part. del Riu.
11/06/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència de 20.335,79 
euros, amb la finalitat de procedir a la contractació de tres informadors turís-
tics i un auxiliar.
11/06/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de reforma d’habitatge 
unifamiliar aïllada en el terreny situat a la part. de Sanadorlí.
11/06/08 Denegar la llicència urbanística per a les obres a l’immoble situat a la 
part. de les Solades.
11/06/08 Denegar la llicència urbanística per a les obres a l’immoble situat a la 
part. de les Solades.
11/06/08 Denegar la llicència urbanística per a les obres a l’immoble situat a la 
part. de les Solades.
11/06/08 Denegar la llicència urbanística per a les obres a l’immoble situat a la 
part. de les Solades.
11/06/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’activitat de cen-
tre de salut al c. dels Boters/c. dels Terrers.
12/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situada 
al c. de la Mare de Déu dels Dolors. 
12/06/08 Convocar la sessió ordinària núm. 8/08 de la Comissió Informativa 
de Contractació i Patrimoni, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia 
17/06/08, als 20.00 h.
12/06/08 Nomenar tres informadors turístics i un auxiliar de biblioteca com a 
funcionaris interins, del 16 juny fins al 15 de setembre de 08. 
12/06/08 Minorar l’import de 6.271,86 euros, del reconeixement de drets cor-
responent a la subvenció concedida per la Diputació per a les obres incloses en 
el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis Municipals i Carreteres de 
l’any 2006, denominades reurbanització c. del Crist del Mar Fase 2ª, amb motiu 
de la baixa de subhasta produïda en l’adjudicació de les esmentades obres.
12 /06/08 Declarar el desestiment de la reclamació de responsabilitat patri-
monial pels danys patits en un vehicle, com a conseqüència de l’impacte d’un 
senyal mòbil de tràfic que va caure a causa del fort vent, per falta d’acreditació 

de representació i arxivar l’expedient.
12/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. de Navarra. 
12/06/08 Acceptar la reincorporació d’un funcionari de carrera d’aquest Ajunta-
ment al seu lloc d’agent de Policia Local.
12/06/08 Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble 
situada al c. de Navarra. 
12/06/08 Prestar conformitat a la comissió de serveis d’un funcionari de carrera 
d’aquest Ajuntament.
12/06/08 Concedir la present llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immo-
ble situat al c. del Pubill.
12/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. del Cronista Viciana. 
12/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situada 
al c. de Toledo. 
12/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
a la part. de les Solades.
12/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. de la Pau. 
12/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. dels Sants Màrtirs.
12/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. d’Alcalà de Xivert.
12/06/08 Donar compte de les altes de naixement, omissions i canvi de re-
sidència en el Padró municipal d’Habitants en el període comprès de juny a 
desembre de 2007.
12/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. del Mestre Serrà. 
12/06/08 Donar compte de les altes per naixement, canvi de residència i omis-
sió fins al 31 de maig de 08.
12/06/08 Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’obres per a la cons-
trucció d’un edifici a c. del Botànic Cabanilles.
12/06/08 Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la lli-
cència per a reforma d’oficina bancària al c. de Sant Joan.
12/06/08 Tenir per desistida una ciutadana del procediment administratiu per 
a l’obtenció de llicència municipal per a la reforma de local al c. de Cessar 
Cataldo.
12/06/08 Denegar llicència urbanística per a les obres d’instal·lació d’una pisci-
na a la part. de Sanadorlí .
12/06/08 Expedir el certificat habilitant de l’activitat de perruqueria al c. del 
del Rei en Jaume.
12/06/08 Concedir la llicència de funcionament de l’activitat de gestor de vehi-
cles al final de la seua vida útil amb emplaçament al Polígon industrial.
12/06/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen a la 
part. de Sanadorlí.
12/06/08 Concedir autorització la utilització de l’Auditori Municipal el dia 14 
de juny.
1�/06/08 Concedir la instal·lació d’una terrassa a la pl. de Marcelino Domingo.
1�/06/08 Concedir autorització per a la utilització de l’Auditori Municipal els 
dies 25 i 27 de juliol.
16/06/08 Comunicar les anomalies observades en el compliment de les condi-
cions establides en la llicència i concedir tres dies per a adduir la concordança 
de les obres amb el contingut de la llicència.
16/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
�6.78�,8� euros.
16 /06/08 Contractar la pintura i preparació de parets de la sala d’exposicions 
de la planta baixa del Mucbe, per condicionar-la per a l’exposició “Bona terra, 
bona collita”.
16/06/08 Aprovar el Plec de càrrecs núm. �0/08, corresponent a la liquidació 
núm. 9, practicada pel concepte de Multa Urbanística, per import de �.000,00 
euros. 
16/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
6�7.9��,72 euros
16/06/08 Sol·licitar a la Conselleria de Governació, una ajuda econòmica per 
a la publicació del llibre Benicarló 1841 – 1965. El transit d’una antiga vila del 
Maestrat cap a la ciutat contemporània.
17/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situada 
al pg. Marítim. 
17/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
6.529,27 euros
17/06/08 Abonar a un treballador les quantitats econòmiques, corresponents a 
les diferències existents entre les retribucions complementàries.
17/06/08 Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada 
pels danys patits en un vehicle i declarar responsable dels danys causats la 
mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.O.
17/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. d’Alcalà de Xivert. 
17/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
1.27�,50 euros
17/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
75�.222,25 euros.

17/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. de Morella.
17/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. d’Olivella.
17/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. del Crist del Mar.
17/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. del Pubill. 
17/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. de Toledo.
17/06/08 Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. dels Llauradors.
17/06/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció d’una tan-
ca al c. del Puig de la Nau.
17/06/08 Convocar la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i P. Ciutadana 
núm. 9/08 per al dia 19/06/2008.
17/06/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció d’un edifici 
al c. de la Sequieta.
17/06/08 Denegar llicència urbanística per a les obres instal·lació d’un monopal 
publicitari a l’av. del Papa Luna.
17/06/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de canvi de la porta de 
l’entrada en l’habitatge situat al c. dels Germans de les Escoles Cristianes.
17/06/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció d’una tan-
ca i guia per a la porta a la urbanització Vistamar.
18/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’ immoble situat 
al c. d’Hernan Cortès.
18/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
�.000,00 euros.
18/06/08 Aprovar la certificació núm. 1 dels obres d’urbanització del vial junt al 
Parador, per import de 129.�04 euros.
18/06/08 Comptabilitzar el dret reconegut de �.000,00 euros, corresponent a 
la subvenció de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, destinada a la 
realització del Curs d’equipaments comercials en l’entorn urbà.
18/06/08 Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 
patits en caure quan intentava accedir a la platja Mar Xica que es trobava en 
obres.
18/06/08 Aprovar la baixa rebuts per canvi titularitat i fer nous rebuts als titu-
lars actuals.
18/06/08 Crear fitxers amb dades de caràcter personal, cancel·lar els ja decla-
rats i aprovar el documents de seguretat revisat per a la seua protecció.
18/06/08 Aprovar la baixa dels tres cèntims de diferència entre el compte que 
presenta la recaptació de 178.662,�0 euros i l’import total de DR de la compa-
tibilitat.
18/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. d’Hernán Cortés.
18/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
16.211,91 euros.
18/06/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets de 15.107,07 euros, corres-
ponent a la subvenció concedida per la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies per al finançament de les despeses de personal derivats del funcio-
nament dels serveis d’atenció a les persones en situació de dependència.
18/06/08 Aprovar la baixa dels rebuts de la taxa de fem per canvi titularitat i fer 
nous rebuts als titulars actuals.
18/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’ immoble situat 
al c. d’Hernán Cortés.
18/06/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets de 477,60 euros, correspo-
nent a la subvenció concedida per la Diputació Provincial de Castelló, per a la 
prestació del servei de recollida d’animals solts i abandonats.
18/06/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció d’un habi-
tatge unifamiliar a la part. d’Aiguadoliva.
18/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de restauració d’una faça-
na al c. de Cessar Cataldo.
18/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de restauració d’una fa-
çana al c. d’Hernán Cortés.
18/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs d’arranjament d’una es-
querda en una cornisa de la façana d’un edifici situat a l’av. de Catalunya.
18/06/08 Atorgar la llicència per segregar 13.737’55 m2 d’una finca de 41.295’76 
m2 a la part. de les Covatelles.
19/06/08 Comunicar les anomalies observades en el compliment de les condi-
cions establides en la llicència.
19/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
28.000,00 euros
19/06/08 Contractar el subministrament d’un lot de llibres per a la Biblioteca, 
per �04,�2  euros.
19/06/08 Constituir una borsa de treball de tècnics de gestió de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de Benicarló.
19/06/08 Donar de baixa els rebuts corresponents a subministrament d’aigua 
i conservació de comptadors relacionats per Sorea, SA, per import de 6.22�,51 
euros, i comptabilitzar el reconeixement de drets per import de �.660,2� euros, 
corresponent a la menor retribució de Sorea, SA. 
19/06/08 Comunicar les anomalies observades en el compliment de les condi-
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El pròxim 8 d’agost tindrà 
lloc el V Mechero Festival. 
El Mechero Festival naix 

l’any 1999, organitzat per la Pe-
nya Mechero, amb l’objectiu de 
promocionar grups de l’àmbit 
del rock i projectar turísticament 
la ciutat. Per això, les regidories 
de Cultura i Joventut han decidit 
apostar pel projecte col·laborant 
en l’esdeveniment.

Els participants en aquesta edi-
ció seran el grup de rock expe-
rimental de Benicarló, Anti-hero 
post rock, el grup de hardcore 
Dia de furia, els Zia i el grup de 
pop Uge, liderat pel que va ser 
guitarrista d’Extremoduro i antic 
lider de Clandestinos. El festival 
tindrà lloc a la pista annexa de 
l’IES Joan Coromines a partir de 
les 2�.00 h. Les entrades tindran 
un preu de 8 € anticipades i 10€ 
en taquilla i es poden adquirir 
a Benicarló al Pub Babylon, al 
Bosc, al Cafè de l’Arc i al Bar la 
Mar Xica i, a Vinaròs, al Rastro 
Musical.

L’Ajuntament de Benicarló 
col·laborarà en la cinquena 
edició del Mechero Festival

cions establides en la llicència.
19/06/08 Convocar sessió extraordinària núm. 1�/08 de la Comissió Informativa 
d’Economia i Hisenda, perquè tinga lloc el 2�/06/08, a les 21.00 hores.
19/06/08 Concedir llicència d’obertura de l’activitat del pàrquing de l’edifici si-
tuat al c. de Joan Fuster i al c. del Tossal de les Figueres.
19/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma en l’habitatge 
situat a l’av. de Catalunya.
19/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma en l’habitatge 
situat al pg. Marítim.
19/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma en l’habitatge 
situat al c. del Doctor Severo Ochoa.
19/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma en l’habitatge 
situat al c. dels Germans de les Escoles Cristianes.
19/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma en la façana 
de l’edifici situat al c. de la Pau.
19/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de rehabilitació d’un ha-
bitatge situat al c. de la Victòria.
19/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de col·locació de sòl en el 
local comercial i pintar-lo al pg. de Ferreres Bretó.
19/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma en l’habitatge 
situat al c. de Pius XII.
19/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma en l’habitatge 
situat a l’av. de Iecla.
19/06/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma en l’habitatge 
situat al c. de Sant Càndida.
19/06/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades sense llicència munici-
pal en la partida de la Carrasca. 
19/06/08 Declarar provat que s’ha exercit l’activitat de bugaderia o tintoreria 
industrial al c. de Navarra, sense comptar amb la preceptiva llicència de funci-
onament de l’activitat.
19/06/08 Rectificar el Decret del tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, de data 
22/05/08, i ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen sense 
llicència municipal a la part. de Vilaperdig.
20/06/08 Concedir la municipal de 1ª ocupació per als habitatges del c. del 
Doctor Fleming.
20/06/08 Modificar el complement de productivitat d’un funcionari.
20/06/08 Aprovar el Plec de càrrecs núm. �1/08, corresponent a les liquidacions 
practicades pel concepte de Taxa Escombraries, per un total de 256,85 euros.
20/06/08 Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. de les Moreres.
20/06/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat 
al c. del Puig de la Nau.
20/06/08 Comunicar les anomalies observades en el compliment de les con-
dicions establides en la llicència de l’obra situada al c. dels Germans de les 
Escoles Cristianes.
20/06/08 Comunicar les anomalies observades en el compliment de les condi-
cions establides en la llicència per a l’obra situada al c. de Sant Francesc.
20/06/08 Comunicar les anomalies observades en el compliment de les condi-
cions establides en la llicència per a l’obra del c. del Doctor Fleming.
20/06/08 Concedir la utilització de l’Auditori del 15 d’octubre fins al 3 de de-
sembre de 2008.
2�/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
14�.867,84 euros.
2�/06/08 Concedir la instal·lació d’una terrassa de 18 m² al c. de Pius XII; d’una 
terrassa de 18 m² al c. d’Hernan Cortés; d’una terrassa de 12 m² al c. de València; 
d’una terrassa de 6 m² a la pl. de l’Ajuntament.
2�/06/08 Reconéixer triennis perfeccionats a un funcionari.
2�/06/08 Reconéixer triennis perfeccionats a un funcionari.
2�/06/08 Reconéixer triennis perfeccionats a un funcionari.
2�/06/08 Reconéixer triennis perfeccionats a un funcionari.
2�/06/08 Reconéixer triennis perfeccionats a un funcionari.
2�/06/08 Reconéixer triennis perfeccionats a un funcionari.
2�/06/08 Reconéixer triennis perfeccionats a un funcionari.
2�/06/08 Reconéixer triennis perfeccionats a un funcionari.
2�/06/08 Reconéixer triennis perfeccionats a un funcionari.
2�/06/08 Nomenament de dos caps de Departament del Conservatori Muni-
cipal.
2�/06/08 Suspendre el procediment sancionador iniciat mitjançant un Decret 
del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme de data 11 d’abril de 2008, 
incoat per a depurar les possibles responsabilitats que es poguera haver incor-
regut per una presumpta infracció urbanística a la partida del Mas del Rei.
24/0608 Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a l’immoble situ-
at a la part. de les Solades. 
24/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
7.817,14 euros.
24/06/08 Nomenar interinament quatre agents de Policia Local.
24/06/08 Comunicar les anomalies observades en el compliment de les condi-
cions establides en la llicència per a obres a la pl. dels Mestres de Montesa, al 
c. del Ministre Bayarri i a l’av. de la Llibertat.
24/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
�94.617,49 euros.

24/06/08 Denunciar el conveni amb el club CD Futbol Sala FS Baix Maestrat.
24/06/08 Comunicar les anomalies observades en el compliment de les con-
dicions establides en la llicència per a obres amb emplaçament en/C Boters 
nombre 7, havent d’establir el pas de vianants. 
24/06/08 Denunciar el conveni amb el club CD Benicarló.
24/06/08 Ordenar que se procedisca a la neteja d’una finca al c. de Clapissa.
24/06/08 Concedir llicencia de funcionament de l’activitat de pàrquing amb 
emplaçament al c. d’Hernan Cortés, c. de València i c. de Sant Elm.
24/06/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen sense 
autorització municipal en la part. del Collet.
24/06/08 Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la 
realització de l’obres realitzades a la part. del Mas del Rei.
24/06/08 Iniciar el procediment sancionador per depurar les possibles respon-
sabilitats en quà s’haja pogutr incórrer per exercir l’activitat de fusteria metàl-
lica i serralleria a la part. de Surrach sense la preceptiva llicència ambiental.
24/06/08 Declarar provats l’exercici de l’activitat de bar-cafeteria a l’av. de 
les Corts Valencianes sense contar amb les preceptives llicències ambiental 
i d’obertura.
25/06/08 Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble 
situat al c. de la Clapisa. 
25/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
751.7�8,64 euros
25/06/08 Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria a la porta princi-
pal del Mercat al detall.
25/06/08 Aprovar la productivitat dels treballadors de l’Ajuntament correspo-
nent al mes de juny de 2008.
25/06/08 Autoritzar la devolució de l’aval de 10.900 euros, dipositat per ga-
rantir el cost de les obres d’urbanització pendents d’executar al c. dels Sants 
Màrtirs.
24/06/08 Concedir llicencia de canvi de titularitat de l’activitat de bar cafeteria 
al local del c. dels Germans de les Escoles Cristianes i donat de baixar l’antic 
titular.
25/06/08 Concedir llicencia de funcionament de l’activitat de bar cafeteria a 
local del c. de Francisco Pizarro.
25/06/08 Expedir el certificat habilitant de l’activitat de construcció d’ordina-
dors i venda a un local del c. de Sant Francesc.
25/06/08 Declarar la caducitat de l’expedient núm. 08/15 L.A. per al desenvolu-
pament de l’activitat de bar cafeteria a un local del c. del Cronista Viciana.
26/06/08 Concedir municipal de 2ª ocupació per a l’habitatge situat al c. d’Her-
nán Cortés.
26/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
1�.21�,00 euros.
26/06/08 Aprovar la suspensió temporal del subministrament d’aigua, als abo-
nats relacionats per Sorea, SA.
26/06/08 Desestimar el recurs de reposició i el fraccionament i continuar el 
procediment en executiva. 
26/06/08 Convocar un Ple extraordinari per a l’1 de juliol a les 21.00 hores.
26/06/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 
5.018,12 euros.
26/06/08 Anul·lar els drets reconeguts pels motius que s’indiquen en les pro-
postes del Servei Provincial de Gestió Tributària i Recaptació, de l’Impost sobre 
Béns Immobles de naturalesa Urbana, per nova liquidació i comptabilitzar DR 
dels impostos d’IAE i IBIU.
26/06/08 Anul·lar la domiciliació de tots els tributs a nom d’un ciutadà i modi-
ficar la domiciliació de la què és titular (no contribuent) i procedir a la indicació 
del tribut i la referència del vehicle.
26/06/08 Aprovar la devolució de 24.94�,98 euros pel concepte d’ingrés inde-
gut de l’ICIO.
26/06/08 Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’herboristeria al c. Ma-
jor.
26/06/08 Desistir de la sol·licitud de la llicència d’activitat de serveis financers 
al c. del Rei en Jaume. 26/06/08 Desistir de la llicència d’activitat de bar cafe-
teria al pg. Marítim.
26/06/08 Concedir llicencia de funcionament de l’activitat de productora de 
sucs per transformació de cítrics al local amb emplaçament a la CN- �40.
27/06/08 Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència de gual al c. del Pubill.
27/06/08 Autoritzar la devolució de l’aval de 91.�07,22 euros, per garantir el cost 
de les obres d’urbanització pendents d’executar al c. del Nou d’Octubre.
27/06/08 Concedir l’ampliació d’una a 24 m² al c. d’Hernán Cortés; la instal-
lació d’una terrassa de 9 m² al c. de Piues XII; l’ampliació d’una terrassa a 45 
m² a l’av. del Marqués de Benicarló; l’ampliació d’una terrassa a 2� m² a l’av. de 
Joan Carles I.

El Mechero Festival torna a Benicarló amb força

XI Concurs de Dibuix i 
Pintura Ràpida Festes 
Patronals 2008

Participants: Persones majors de 18 anys.

Tècnica: Pintura (oli, aquarel·la, acrílic mixta...) i dibuix (carbó, pastel, llapis...).

Tema: Es comunicarà als participants en el mateix moment de la inscripció.

Inscripció i desenvolupament del concurs: Diumenge 17 d’agost de 2008, a les 10.00 h, al Mucbe. A 
les 14.00 h, del mateix dia, al Mucbe, finalitzarà el termini per lliurar les obres participants.

Bases íntegres: Secció “Festes” de www.ajuntamentdebenicarlo.org
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El 22 de juliol, el direc-
tor territorial de Cultura, 
Rafael Medina, i l’alcal-

de de Benicarló van inaugurar 
al Mucbe l’exposició itinerant 
“Jaume I, el Rei Conqueridor”. 
Aquesta exposició s’emmarca 
dins la programació que ha dis-
senyat la Generalitat Valenciana 
per celebrar els 800 anys del 
naixement del Rei i donar a co-
nèixer la seua polièdrica figura. 
Vuit grans exposicions, una ex-
posició itinerant, diverses tro-
bades acadèmiques, concerts i 
conferències conformen l’any 
d’activitats que la Generalitat ha 
declarat l’Any Jaume I i que està 
comissariat per l’historiador i so-
ciòleg Eduard Mira.

“Jaume I, el Rei Conqueridor” és 
una mostra didàctica que, fins al 
febrer de 2009, recorrerà més 
de mig centenar de municipis 
d’Alacant, Castelló i València. 
Està estructurada en cinc blocs 
que desglossen les principals 
fites de la vida del monarca, el 
context històric en què es va 
desenvolupar el seu regnat i les 
etapes que van marcar les seues 
conquestes.

A més, la mostra recull les rela-
cions que va mantindre amb no-
bles i monarques del seu temps, 
així com l’innovador sistema 
legislatiu que va ser capaç d’im-
pulsar i que està considerat com 
el germen de la monarquia par-
lamentària.

Paral·lelament, els dies 21 de ju-
liol i 1 d’agost, es va desplaçar 
fins a pl. de la Constitució de 
Benicarló un autobús, en què vi-
atjaven dos historiadors experts 

en didàctica per explicar als xi-

quets i adults la importància que 

va tindre la figura històrica de 

Jaume I. Entre les activitats que 

es van oferir des del bus hi havia 

els contacontes, els jocs, els au-

diovisuals i l’entrega de material 

promocional de l’aniversari.

El Mucbe acull l’exposició 
itinerant “Jaume I, el Rei 
Conqueridor”

Els comerços de Benicarló surten al carrer 2 ve-
gades a l’any per oferir les millors ofertes, que 
rematen les temporades de rebaixes, a preus 

molt interessants. Per això, per al mes d’agost estan 
previstes dos sortides a la pl. de la Constitució: la 
primera, el 2 d’agost, de 10.00 a 21.00 h i, la segona, 
el dia 20, en horari de tarda.

“Comerç al carrer” és una campanya que organitza 
la Unió de Comerços de Benicarló i la Regidoria de 
Comerç i Mercats, en què les botigues participants 

ofereixen els millors productes als millors preus, 
amb l’atenció i la qualitat que caracteritzen el co-
merç de la ciutat. Així doncs, més de �0 comerciants 
formaran part d’aquesta edició d’estiu que serà l’on-
zena que té lloc al municipi.

Roba de dona, home, xiquet, moda esportiva, saba-
tes, roba per la casa, bosses, complements, perfums, 
plantes, bijuteria, fotografia, regals, joguets... de tot i 
més, podràs trobar al tradicional “Comerç al carrer”.

El comerç de Benicarló 
torna a sortir al carrer

La regidora de Comerç, Maria Ortiz, en una de les activitat 3D de l’exposició 
el dia de la inauguració

Amb motiu de la celebra-
ció de les Festes de Sant 
Bertomeu, la Penya Tara-

rots, amb la col·laboració de la 
Regidoria de Comerç i Mercats 
i les associacions de comerci-
ants de la ciutat, ha convocat el 
I Concurs d’Aparadors de Festes 
on podran participar tots els co-
merços de la localitat. El concurs 
vol premiar el treball dels comer-
ciants que donen ambientació 

festiva als seus aparadors per tal 
de millorar la imatge comercial 
de la ciutat.

El 12 d’agost, el Jurat visitarà els 
comerços participants per tal 
de valorar els seus aparadors. El 
Jurat tindrà en compte aspectes 
com la recreació d’actes, símbols 
i escenes tradicionals de les fes-
tes d’agost, el treball de confec-
ció, l’originalitat o la utilització 
de materials propis de l’activitat 

del comerç. 

Podrem conéixer el guanyador 
del concurs durant la celebració 
de la campanya “Comerç al car-
rer”, el dimecres 20 de d’agost. A 
més, l’Ajuntament de Benicarló 
donarà difusió al resultat del 
concurs, així com de les imatges 
dels aparadors premiats a través 
del web municipal, www.ajunta-
mentdebenicarlo.org.

I Concurs d’Aparadors de 
les Festes Patronals

Nombroses persones van assistir a l’edició de febrer de “Comerç al carrer”

Nombrosos xiquets han participat en les activitats de l’Autobús Jaume I
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La Regidoria de Serveis So-
cials dedica el mes d’agost 
a la família. Conscients 

que el concepte de família ha 
evolucionat i ha donat pas a un 
nou model que recull de forma 
més clara la diversitat familiar 
existent, les polítiques familiars 
adquireixen un protagonisme 
creixent en l’agenda de les admi-
nistracions.

La manera en què la família 
aborda les diferents etapes del 
seu cicle vital estarà en corres-
pondència amb els seus recur-
sos, mecanismes d’afrontament 
o estils de funcionament familiar 
i pot provocar estats transitoris 
de crisis. Per tant, s’entenen per 
polítiques familiars les interven-
cions que fa l’Administració pú-
blica per facilitar recursos a les 
persones amb responsabilitats 

familiars a fi  que les puguen des-
envolupar en millors condicions.

A nivell municipal s’ofereixen 
una sèrie de recursos que ajuden 
a conciliar la vida laboral i fami-
liar, com ara la Ludoteca Munici-
pal, l’Escola d’Estiu o l’Escola de 
Nadal. Per als pares i mares amb 
fi lls escolaritzats, hi ha les Esco-
les Matineres i l’Escola de Pares. 
A més, el Programa d’interven-
ció, orientació i mediació famili-
ar i el Servei d’Ajuda a Domicili 
atenen personalitzadament les 
problemàtiques concretes de les 
famílies sol·licitants. D’altra ban-
da, a nivell estatal cal destacar el 
permís de maternitat o paterni-
tat, la reducció de jornada labo-
ral per lactància, la prestació per 
risc durant l’embaràs, la reducció 
de jornada laboral per tenir cura 
de fi lls menors i l’excedència per 

la cura de fi lls menors o de fa-
miliars.

Pel que fa a prestacions econò-
miques, beques i bonifi cacions, 
existeixen beques de menjador, 
transport i material escolar. Tam-
bé hi ha ajudes per naixement o 
adopció, prestacions per tindre 
fi lls a càrrec, per tindre un part 
o fer una adopció múltiple, per 
tindre un menor acollit o per ser 
mare treballadora. Finalment, es 
poden sol·licitar bonifi cacions 
per ser família nombrosa, ajudes 
per una emergència social o una 
deducció per maternitat.

Així doncs, per accedir a qual-
sevol d’aquests recursos o in-
formar-se de l’organisme on es 
tramiten les ajudes i prestaci-
ons, podeu dirigir-vos al Centre 
Social Municipal “La Farola” (c. 
del Port, s/n i tel 964 460 1�9).

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 Con-
vent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Ajuntament 
de Benicarló. Patrocina: Ajuntament de Benicarló i IFF.  
Col·labora: Ashland.

 Exposició de fotografia Mauthausen. Crònica gràfi ca, 
del Museu d’Història de Catalunya i l’Associació Amical 
Mauthausen (fi ns al 27 de juliol). Centre Cultural Con-
vent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Museu d’His-
tòria de Catalunya i Mucbe.

 Exposició de fotografia 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 Mucbe.

Agost 2008
Divendres 1
10.00 h  Autobús del 800 Aniversari del naixement de Jaume 

I (fi ns a les 18.00 h). Dos historiadors explicaran la vida 
del monarca, a través d’audiovisuals i materials didàctics. 
Pl. de la Constitució. Entrada gratuïta. Organitza: Conse-
lleria de Cultura i Esports i Mucbe.

11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-
petirà 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. Inscrip-
cions 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.

22.00 h  Concert a càrrec d’Ignasi Jordà. Claustre del Convent. 
Preu: 3 €. Organitza: Regidoria de Cultura.

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

Dissabte 2
10.00 h  Comerç al carrer (fi ns a les 21.00 h). Pl. de la Consti-

tució. Organitza: Unió de Comerços de Benicarló. Col-
labora: Regidoria de Comerç i Mercats.

10.00 h  Art al carrer (fi ns a les 14.00 h). Pl. de Sant Bertomeu. 
Organitza: Associació Benicarló Art i Regidoria de Turis-
me.

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

19.00 h  Acte de proclamació de la Reina de les Festes i ho-
menatge a la Persona Destacada en l’Àmbit Cultural, 
Millor Esportista 2008, Millor Trajectòria Esportiva 
i Associació Destacada en Serveis Socials. Auditori

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 colli-
ta”. Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. 
Organitza: Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sénia.

22.00 h  Concert a càrrec del Cuarteto de Cuerdas Morunas 
amb Celia Mur. Claustre del Convent. Preu : 3 €. Orga-
nitza: Regidoria de Cultura.

Dimarts 5
11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-

petirà 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. Inscripcions al Cen-
tre Cultural Convent de Sant Francesc - Mucbe. Organit-
za: Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sénia.

Dimecres 6
11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-

petirà 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. Inscrip-
cions 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  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 7
11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-

petirà 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. Inscripcions al Cen-
tre Cultural Convent de Sant Francesc - Mucbe. Organit-
za: Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sénia.

Divendres 8

11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-
petirà 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. Inscrip-
cions 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.

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

23.00 h  V Mechero Festival. Concert a càrrec del grups The 
Happiness Project, Día de Furia, Zia i Uge. Pista annexa 
de l’IES Joan Coromines. Organitza: Penya Mechero. Col-
laboren: Regidories de Cultura i de Joventut.

Dissabte 9
18.00 h  Taller didàctic familiar Olorant, amb motiu de l’expo-

sició “Bona terra, bona collita”. Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Mucbe.

19.00 h  Visita guiada a l’exposició “Bona terra, bona colli-
ta”. Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. 
Organitza: Mucbe i Mancomunitat 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.

Dimarts 12
11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-

petirà 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 itinerant del riu Sénia 
(fi ns al 31 d’agost). Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc – Mucbe. Organitza: Mancomunitat de la Taula 
del Sénia.

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

Dimecres 13
11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-

petirà 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 Convent de 
Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Mucbe i Mancomuni-
tat 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 Manco-
munitat de la Taula del Sènia.

Dijous 14
11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-

petirà 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. Inscripcions al Cen-
tre Cultural Convent de Sant Francesc - Mucbe. Organit-
za: Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sénia.

Divendres 15
11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-

petirà 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. Inscrip-
cions 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.

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

Del dissabte 16 al diumenge 24, 

 Festes Patronals
 Consulteu el programa ofi cial de festes i al web de l’Ajun-

tament, www.ajuntamentdebenicarlo.org

Dissabte 16
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.

Diumenge 17
19.00 h  Inauguració i lliurament de premis de la XXXVI Bi-

ennal de Pintura Ciutat de Benicarló (fi ns al 14 de 

setembre). Centre Cultural Convent de Sant Francesc 

– Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

Dimecres 20
10.00 h  Comerç al carrer (fi ns a les 21.00 h). Pl. de la Consti-

tució. Organitza: Unió de Comerços de Benicarló. Col-

labora: Regidoria de Comerç i Mercats.

Dissabte 23
10.00 h  Art al carrer (fi ns a les 14.00 h). Pl. de Sant Bertomeu. 

Organitza: Associació Benicarló Art i Regidoria de Turis-

me.

Dimarts 26
11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-

petirà 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. Inscripcions al Cen-

tre Cultural Convent de Sant Francesc - Mucbe. Organit-

za: Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sénia.

Dimecres 27
11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-

petirà 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. Inscrip-

cions 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  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 28
11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-

petirà 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. Inscripcions al Cen-

tre Cultural Convent de Sant Francesc - Mucbe. Organit-

za: Mucbe i Mancomunitat de la Taula del Sénia.

Divendres 29
11.00 h  Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (es re-

petirà 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. Inscrip-

cions 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.

22.00 h  Rutes nocturnes en bicicleta pel casc urbà de 

Benicarló. Cal dur bicicleta i armilla refl ectora. Inscripci-

ons al Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Muc-

be. Organitza: Mucbe i Mancomunitat de la Taula del 

Sénia. Col·labora : Tapis i Protecció Civil.

Dissabte 30
18.00 h  Taller didàctic familiar Olorant, amb motiu de l’expo-

sició “Bona terra, bona collita”. Centre Cultural Convent 

de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Mucbe.

19.00 h  Visita guiada a l’exposició “Bona terra, bona colli-
ta”. Centre Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. 

Organitza: Mucbe i Mancomunitat 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.
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Els xiquets de l’Escola d’Estiu en una de les sortides a la platja
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