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Setembre, la tornada a l’escola
Comença el curs amb gairebé la totalitat
de les places escolars cobertes
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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

Setembre
DIES FARMÀCIA

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

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

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

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

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

6-7 AMpAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

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

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

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

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

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

1�-14 MAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

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

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

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

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

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

20-21 MAores FeBrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

22 pABlo sAstre 
Av. Catalunya, �1

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

24
Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

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

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

27-28 FrAnCisCo sAntos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

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

�0 pABlo sAstre 
Av. Catalunya, �1
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El 8 de setembre comen-
ça el curs escolar per als 
alumnes de primària de la 

ciutat. En total, comença el curs, 
amb prop de 2.500 xiquets esco-
laritzats als cinc centres d’edu-
cació primària. Cal recordar que 
dos d’aquest centres estan instal-
lats provisionalment en aules 
prefabricades. Un d’aquests és el 
CEIP Ángel Esteban, antic núm. 
4, situat a la pista del Casal Mu-

nicipal i el CEIP Eduard Martínez 
Ródenas, a l’av. de Iecla. Les 
obres del Martínez Ródenas es-
tan previstes que acaben al mes 
de desembre.

Els alumnes de secundària co-
mençaran el 15 de setembre. 
A Benicarló, s’hi ofereixen els 
batxillerats de les modalitats 
de Ciències de la Natura i de 
la Salut, Ciències i Tecnologia, 

Humanitats i Ciències Socials i 
Tecnologia. Pel que fa als cicles 
formatius, als instituts es poden 
cursar 15 cicles formatius de di-
verses especialitats.

En aquest sentit, al juliol, va 
tindre lloc a l’Ajuntament una 
reunió de l’alcalde, la directora 
general d’Avaluació, Innovació, 
Qualitat Educativa i Formació 
Professional, M. Auxiliadora Her-
nández, i els directors general i 
territorial d’Educació, Francesc 
Baila i Santiago Campos, per tal 
de presentar les línies d’actua-
ció de la Conselleria respecte 
l’educació secundària. També hi 
van ser els directors del Servef 
i el director general de Règim 
Econòmic, Alejandro Bañares, ja 
que en la reunió es va tractar el 
projecte de creació d’un centre 
integrat per impartir formació 
professional de forma coordina-
da entre la Conselleria de Treball 
i Educació. D’altra banda, s’hi van 
presentar els projectes de remo-
delació dels dos centres d’edu-
cació secundària de la ciutat.

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

Prop de 2.500 xiquets 
s’escolaritzen als centres 
de Benicarló

Alumnes del Marqués de Benicarló a punt d’entrar a escola el primer dia del curs

Un moment de la reunió amb els responsables polítics del món educatiu
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Foto denúncia
Conductor i conductora, 

només tu decideixes on 

aparcar el vehicle.

¡Suspesos en solidaritat!

Aquest és un missatge de Cocemfe i la 

Regidoria de Benestar Social

Les obres del col·legi Eduard Martínez Róde-
nas es troben en la seua recta fi nal. Aquestes 
obres que van començar al setembre de l’any 

passat, està previst que acaben al mes de desembre, 
per tal que els xiquets puguen estrenar les noves 
instal·lacions durant segon semestre del curs esco-
lar. Mentrestant, els alumnes han començat el curs 
en les aules prefabricades de la prolongació de l’av. 
de Iecla.

El nou col·legi estarà emplaçat a la partida de Po-
vet, al mateix lloc on estava l’anterior, tot i que s’han 
ampliat els terrenys per a la construcció. Aquesta 
ampliació permetrà al centre disposar de més au-
les d’educació primària i crear-ne sis de noves per a 
infantil. En fi nalitzar les obres, el col·legi comptarà 
amb una nova zona poliesportiva amb gimnàs co-
bert i frontó per jugar a pilota valenciana, i amb un 
habitatge per al conserge. D’altra banda, l’antic edi-

fi ci d’infantil es redistribuirà per passar a ser la cuina 
i el menjador.

Així doncs, aquest centre públic tindrà capacitat per 
acollir dos línies eductives completes, d’educació in-
fantil i de primària, i un total de 450 alumnes.

Les obres del CEIP
Eduard Martínez Ródenas
avancen a bon ritme

Ja han començat les obres de 
rehabilitació dels sis forns de 
cal i els 15 mollons que es tro-

ben, principalment, a l’assega-
dor de la Ratlla, el qual delimita 
el terme municipal de Benicarló 
amb el de Càlig. Aquest projecte, 
que té un cost total de 1�.962,40 
euros, està subvencionat amb 
10.064,94 euros per la Conselle-
ria d’Economia, Hisenda i Ocu-
pació, dins del programa EN-
CORP. Concretament, a través 
de l’EMCORP es contractaran 
tres treballadors a temps com-
plet, procedents de les llistes 
de demandants d’ocupació del 
Servef.

Per a la restauració dels forns de 
cal, s’utilitzarà la tècnica de la 
pedra en sec per tal d’ajustar-se 
a la tipologia constructiva origi-
nal. Els mollons, en canvi, es re-

habilitaran utilitzant el paredat 
de capserrat que es farà amb pe-
dra calcària de la zona, rejuntada 
amb morter de cal. Una vegada 

s’acaben les obres, s’instal·laran 
panells informatius on s’indicarà 
el tipus de construcció, el seu 
origen i funcions.

Comencen les obres
de restauració de sis
forns de cal i quinze
mollons del terme

El director del Ródenas, Joaquim Besalduch,
en les obres del nou col·legi

Un dels forns de cal de l’assegador de la Ratlla
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L’octubre de 200�, l’aulari de 
Benicarló de l’Escola Oficial 
d’Idiomes (EOI) va comen-

çar a funcionar. Des d’aleshores, 
més d’un miler de persones han 
pogut cursar els estudis d’anglés 
i francés a la ciutat.

Les escoles oficials d’idiomes 
són centres públics d’ensenya-
ment especialitzat que perta-
nyen a la Conselleria d’Educació, 
on s’aprenen idiomes a nivell no 
universitari. L’aulari de Benicarló 
pertany a l’EOI de Castelló i ofe-
reix els nivells bàsic i intermedi 
d’anglés i francés. L’Àrea de Cul-
tura de l’Ajuntament s’encarrega 
del procés de preinscripció i ma-
trícula als cursos.

Per al curs 2008-2009, les da-
tes de prescripció han sigut del 

2 al 8 de setembre. A partir del 
18 de setembre, es publicaran a 
l’Àrea de Cultura (pl. de l’Ajunta-
ment) les llistes amb resultat del 
sorteig que ordena els torns de 
matrícula de les persones pre-
inscrites. Els dies de matrícula 
per als alumnes nous són el 2� 
de setembre per a francés i el dia 
24 per a anglès.

Els alumnes que ja van fer un 
idioma el curs anterior no han 
de fer preinscripció. Per tant, els 
alumnes d’anglés de nivell bàsic 
i de francés de nivell bàsic i in-
termedi es podran matricular el 
dia 22 de setembre. El dia 2�, en 
canvi, s’hauran de matricular els 
alumnes d’anglés del curs ante-
rior de nivell intermedi. Aquelles 
persones que no hagen fet pres-
cripció  poden provar de matri-

cular-se el dia 25 de setembre, 
que és quan s’oferiran les places 
vacants.

Cal recordar que des de l’any 
passat, les persones que tinguen 
el títol de Batxillerat poden ac-
cedir al primer curs de nivell in-
termedi de la llengua que hagen 
estudiat a l’institut. Si no, es pot 
accedir a un nivell superior fent 
la prova de nivell, que tindrà lloc 
el dia 15 de setembre la de fran-
cés i el dia 16 la d’anglés.

Per a més informació sobre el 
procés de matrícula de l’aula-
ri de Benicarló de l’EOI podeu 
adreçar-vos a l’Àrea de Cultura, 
pl. de l’Ajuntament s/n i tel. 964 
470 050 (ext. 0106). També po-
deu consultar el web de l’EOI de 
Castelló a www.eoicastello.es.

Informació 
municipal

Ple ordinari de 31 de juliol de 2008
PUNT 1r.- Aprovació si escau de l’acta de la sessió plenària ordinària núm. 08/2008, de 

29 de maig i de l’acta de la sessió extraordinària núm. 10/2008, d’1 de juliol.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 2n.- Dictamen a la proposta d’elecció de la Persona Destacada en l’Àmbit Social 

2008.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT �r.- Dictamen a la proposta d’elecció de la Persona Destacada en l’Àmbit Cultural 

2008.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 4t- Dictamen a la proposta de designació de festes locals any 2009 i festes esco-

lars curs 2008-2009.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 5é.- Dictamen a la proposta del Programa de Festes Patronals 2008.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 6é.- Dictamen a la proposta de nomenament del mantenidor de Festes Patronals 

2008.
 (Aprovat per 14 vots a favor i 6 abstencions)
PUNT 7é.- Dictamen a la proposta d’adhesió al Pla de competitivitat de destinacions 

turístiques amb projecció internacional.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 8é Dictamen a la proposta de designació de Millor Esportista 2007, millor Tra-

jectòria Esportiva 2007 i Millor Entitat Esportiva 2007.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 9é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança de Trànsit i Segu-

retat Vial.
 (Aprovat per 12 vots a favor, 2 en contra -BLOC- i 6 abstencions -grup socia-

lista-).
PUNT 10é Dictamen a la proposta de modificació de la plantilla i relació de llocs de 

treball de l’OACSE 2008.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 11é Dictamen a la proposta d’aprovació i adjudicació del PAI en sòl industrial 

Sector 8B el Collet.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 12é Dictamen a la proposta d’aprovació i adjudicació del PAI per a la urbanització 

d’un tram del carrer d’Astúries.
 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 1�é Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per 

Domingo Llorach Marzal contra l’acord del Ple de la corporació, de 27 de 
desembre de 2007 i sobre aprovació i adjudicació del PAI UE-5.

 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 14é Dictamen a la proposta de pròrroga dels terminis d’execució del Programa 

d’actuació integrada per al desenvolupament de la UA 19.
 (Aprovat per 18 vots a favor i 2 abstencions -BLOC-)
PUNT 15é Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat pel 

Sr. Pascual Cherta Pauner, en representació de la mercantil ABUC I PROMO-
CIONS, SL, contra l’acord del Ple de la corporació de 28 de febrer de 2008, 
sobre la retaxació de càrregues.

 (Aprovat per unanimitat)
PUNT 16é Proposta d’esmena de diferències en la tramitació de l’expedient de la mo-

dificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Benicarló, per a 
la qualificació com a d’ús terciari, sanitariassistencial, de caràcter geriàtric, 
d’una parcel·la situada al pg. de J. Febrer Soriano, núm. 61, cantonada amb el 
c. de la Indústria i el camí de Sant Mateu.

 (Aprovat per 18 vots a favors i 2 abstencions -BLOC-)
PUNT 17é Moció presentada pel BLOC Nacionalista Valencià sobre la implementació 

del conveni entre el Ministeri de Cultura i la Conselleria de Cultura i Esports 
per l’increment de les col·leccions bibliogràfiques de les biblioteques públi-
ques.

 (Rebutjada per 12 vots en contra -grup popular- i 8 a favor)
PUNT 18é Moció presentada pel BLOC Nacionalista Valencià sobre la realització d’un 

Pla de reutilització d’aigües residuals depurades.
 (Rebutjada per 12 vots en contra -grup popular- i 2 a favor -BLOC-. Els 6 mem-

bres del grup socialista abandonen el saló de Plens)
PUNT 19é Prèvia declaració d’urgència, acordada amb el vot favorable dels catorze 

membres presents, se sotmet a aprovació el Projecte de condicionament i 
millora del camí dels Frares.

 (Aprovat per 14 vots a favor)
 PART DE CONTROL
PUNT 20é.- Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i Tinències d’Alcaldia 

delegades des del 16 de juny al 15 de juliol de 2008.
 (Els membres presents en resten assabentats)
PUNT 21é.- Precs i preguntes.

Decrets del mes de juliol
01/07/08 Aprovar la certificació núm. 9 de les obres d’execució d’un edifici administratiu i 
enderrocament de la nau existent, situat al carrer del Mestre Serrano amb el carrer del Dr. 
Pera, per import de 67.520,75 euros.
02 /07/08 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 que corresponga, al c. de Joan Fuster, núm. 
8, al c . de Prades, i al c . de Joan XXIII.

01/07/08 Dictar decret de convocatòria per a la Junta de Govern local que tindrà lloc el 
proper 4 de juliol. 
01/07/08 Dictar decret de convocatòria per a la Junta de Govern local que tindrà lloc el 
proper 4 de juliol. 
01/07/08 Convocar la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i P. Ciutadana núm. 10/08 
per al dia �/07/08.
01/07/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de BAR CAFETERIA amb emplaça-
ment al C. D’EN PÉREZ PINA. 
01/07/08 Sotmetre al tràmit d’audiència el compte de liquidació definitiu de les quotes 
d’urbanització del PAI OI carrer de Santa Magdalena.
01/07/08 Concedir audiència a les persones afectades per la memòria i el compte detallat 
de les quotes d’urbanització 1 (quotes 1, 2.1 i �.1), presentada el 9 de juny de 08 (registre 
d’entrada núm.12.17�), per l’agent urbanizador del Programa d’Actuació Integrada per al 
desenvolupament de l’OI núm. 4 del Pla Parcial Sector 8-A Collet. 
01/07/08 Requerir que procedisquen al tancament de l’activitat de bar-restaurant-hostal 
que s’exerceix a l’av. de Juan Sebastián Elcano, sense comptar amb la preceptiva llicència 
ambiental.
02/07/08 Concedir la present llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb 
emplaçament al c. del Ministre Bayarri. 
 02 /07/08 Aprovar la primera i última pròrroga del contracte subscrit relatiu a la pres-
tació del servei de neteja, inspecció, conservació, manteniment i vigilància de la xarxa 
municipal de sanejament.
02 /07/08 Concedir la instal·lació de terrasses a la pl. del MERCAT VELL i a la pl. de SANT 
BERTOMEU.
 02/07/08 Atorgar l’autorització d’abocament al col·lector de sanejament municipal.
02/07/08 Contractar l’adquisició de material per a senyalització vial i vertical, espills, fites, 
pintura i New Jersey roja i blanca, per import de 4.502,45 euros
02/07/08 Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per 
danys ocasionats el 16 d’abril de 08 al vehicle Seat Eivissa a conseqüència de la seua 
manipulació i trasllat amb grua.
02/07/08 Convocar la sessió ordinària núm. 7/08 de la Comissió Informativa de Benestar 
Social, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia 7 /07/08, a les 20.00 hores.
02/07/08 Autoritzar la instal·lació de línia subterrània de baixa tensió a la part. de les So-
lades, en el tram de l’av. de la Mediterrànea, av. del Papa Lluna i c. de València; autoritzar 
la instal·lació de línia aèria de baixa tensió, que va des del centre de transformació CT 
Barranquet pal núm. 1, creua la llera del riu i arriba al pal núm. 2, on es realitza l’entron-
cament aeri-subterrani; autoritzar a la companyia per a donar subministrament elèctric 
provisional als habitatges a la part. de les Solaes i av. de la Mar Mediterrània.
02/07/08 Contractar el subministrament de mobiliari urbà, pilones, tapes de fundició, 
aparcabicicletes, registres, bancs i jardineres, per import d’11.6�1,40 euros.
02/07/08 Concedir llicència per a la col·locació en la via pública d’un pal per a suportar un 
rètol lluminós a l’av. del Papa Lluna.
02/07/08 Admetre a tràmit la sol·licitud de llicència ambiental per a l’activitat de CIBER 
LOCUTORI i emplaçament al C. D’HERNÁN CORTÉS.
0�/07/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al c. de Cla-
pisa. 
0�/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 149.784,91 eu-
ros.
0� /07/08 Convocar la sessió EXTRAORDINÀRIA núm. 9/08 de la COMISSIÓ INFORMA-
TIVA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia 
8 de juny de 2008, a les 20.00 h.
0�/07/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 1�.598,00 euros, cor-
responents a la subvenció concedida per al desenvolupament del Programa d’atenció a 
menors i joves amb mesures judicials al medi obert.
0�/07/08 Contractar el servei de revisió i posada a punt dels màquines d’aire condicionat 
de l’Ajuntament per import de 2.910,00 euros.
0�/07/08 Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per 
danys patits el �0 d’abril de 2008, al carrer d’Alfons XIII, en la roda davantera esquerra 
del seu vehicle. 
0�/07/08 Tornar l’aval per import de 97.292,27 euros.
0�/07/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al c. de Fran-
cisco Pizarro.
03/07/08 Aprovar la devolució de l’aval dipositat en concepte de garantia definitiva per a 
respondre de les obligacions derivades del contracte relatiu a les obres d’urbanització de 
la prolongació del c. de Boters (Centre de Salut).
0�/07/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 10.290,00 euros, cor-
responents a la subvenció concedida en concepte de gestió de prestacions econòmiques 
individualitzades d’acolliment familiar, simple o permanent, en família extensa o afí.
0�/07/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al c. de 
Ramon Llull. 
0�/07/08 Aprovar la primera pròrroga del contracte relatiu a la prestació del servei de 
repartiment de correspondència ordinària de l’Ajuntament.
0�/07/08 Comptabilitzar el dret reconegut per import de 724,00 euros, corresponent a la 
subvenció concedida per la Conselleria d’Immigració i Ciutadania.
0�/07/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al c. de 
la Clapissa. 
0�/07/08 Anul·lar el reconeixement de drets per 1.520,82 euros, ja que l’import de la sub-
venció de la Diputació Provincial per a programes de joventut, any 2006, no va ser justifi-
cat per l’Ajuntament dins del termini atorgat per a això.
0�/07/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al c. de 
la Clapisa. 
0�/07/08 Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb emplaça-

Cinc anys d’ensenyament 
de llengües amb l’Escola 
Oficial d’Idiomes

Les classes de l’Escola Oficial d’Idiomes s’imparteixen a l’IES Joan Coromines



www.ajuntamentdebenicarlo.org
Setembre de 20088 www.ajuntamentdebenicarlo.org

Setembre de 2008 9

ment al pg. de Febrer Soriano. 
0�/07/08 Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb emplaça-
ment a la pl. del Ministre Marcelino Domingo.
03/07/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció d’un edifici en planta 
baixa-magatzem situat al c. dels Sants Màrtirs.
0�/07/08 Donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants les persones que es relacionen 
en l’annex.
0�/07/08 Concedir la llicència provisional d’instal·lació de l’activitat de LLOC DE BEGU-
DES I GELATS DESMUNTABLE amb ubicació a la PLATJA DE LA CARACOLA.
04/07/08 Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb emplaça-
ment al c. de la Mare de Déu de la Mar. 
04/07/08 Contractar el subministrament de 49 guies de paret en alumini blanc amb des-
tinació a la primera planta del Mucbe, per import de 1.�12,00 euros.
04/07/08 Autoritzar una ciutadana que durant els dimecres de juliol, agost de 08, puga 
realitzar pentinats artesanals africans en la via pública en una zona pròxima al mercat 
dels dimecres.
04/07/08 Contractar el subministrament de tres fax brother 1020I per import de 771 eu-
ros.
04 /07/08 Contractar els treballs de proposta i elaboració del model matemàtic de la 
xarxa de sanejament, per import de 6.8��,00 euros. 
04/07/08 Contractar l’adquisició d’un vehicle per import de 17.762,�9 euros.
04/07/08 Contractar el subministrament de 100 cadires monoblock apilables de color 
negre amb destinació al claustre del Mucbe, per import de 1.995,00 euros.
04/07/08 Declarar la caducitat de l’expedient núm. 08/� LA per al desenvolupament de 
l’activitat de BAR CAFETERIA situat en en un local amb emplaçament al c. de VINARÒS.
04/07/08 Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2006/127 C.A. per al desenvolupament 
de l’activitat de SERVEIS DE PUBLICITAT I MÀRQUETING amb emplaçament a l’av. de 
JOAN CARLES I.
04/07/08 Declarar provat que una mercantil ha incorregut en demora no justificada en 
l’aportació de la documentació requerida per l’Ajuntament per a la legalització del funcio-
nament de l’activitat d’aparcament de vehicles en el local situat al c. del Port.
07/07/08 Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb emplaça-
ment al c. del Doctor Coll. 
07/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, per un total de 29.715,70 eu-
ros.
07/07/08 Declarar el desestiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per 
danys patits en els vidres del seu vehicle durant la celebració de les festes falleres.
07/07/08 Procedir a la devolució de �0,05 euros que corresponen a les liquidacions de 
plusvàlua per duplicitat de pagament.
07/07/08 Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a l’immoble situat al c. de 
Peníscola. 
07/07/08 Declarar el desestiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per 
danys patits en una jaqueta i un jersei durant la celebració de les festes falleres.
07/07/08 Atorgar llicència municipal per a la realització d’una rasa per al pas d’una línia 
subterrània de baixa tensió, per a alimentar a l’edifici d’habitatges situat al c. de la Mare 
de Déu de Montserrat.
 07/07/08 Declarar el desestiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per 
danys patits la matinada del 28 al 29 de març de 2008 en la façana de la finca situada al 
c. de Mossén Lajunta.
07/07/08 Atorgar llicència municipal per a la realització d’una rasa per al pas d’una lí-
nia subterrània de baixa tensió, per a alimentar a l’edifici d’habitatges situat al carrer de 
Miguel de Cervantes.
07/07/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció d’un edifici per a 
restaurant, situat a l’av. de Méndez Núñez.
07/07/08 Atorgar llicència urbanística per a la construcció d’una xarxa de baixa tensió per 
a dur llum a la finca situada a la part. del Riu.
07/07/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs d’instal·lació d’un equip especial per 
a discapacitats en l’habitatge situat al c. de Ferreres Bretó.
07/07/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reparació de goteres i humitats 
en l’edifici situat a la pl. del Sant Bartomeu.
07/07/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de canvi de balconades de la façana 
principal, situada en el c. d’Alcalà de Xivert.
07/07/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de reforma i adequació de la planta 
baixa del local, per a exercici de l’activitat d’assessoria fiscal, comptable i laboral, situat 
al c. de Joan XIIII.
07/07/08 Autoritzar a ocupar l’espai públic, pl. de la Constitució, el dia 12 de juliol des de 
les 18.30 h i com a màxim fins a les 24.00 h, per a l’audició d’un grup musical de gospel.
07/07/08 Denegar la instal·lació d’una estructura metàl·lica per a tancar una terrassa situ-
ada a la pl. Ministre Marcelino Domingo.
07 /07/ 08 Denegar llicència per a col·locar un monopal publicitari en els baixos de l’edifici 
de l’av. del Papa Luna.
07/07/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de PÀRQUING al c. del DOCTOR 
COLL.
07/07/08 Iniciar la tramitació de petició de llicència ambiental per a l’activitat de VENDA 
DE PA I PASTISSERIA AMB CAFETERIA al c. de MOSSÉN LAJUNTA.
07/07/08 Ordenar que retornen físicament els terrenys i usos al seu estat anterior a la 
vulneració produïda amb la transformació de les finques. 
07/07/08 Declarar provats l’exercici d’una activitat de restaurant (braseria) a la pl. de l’Em-
perador Carles I sense comptar amb les preceptives llicències ambiental i d’obertura.
07/07/08 Atorgar la llicència per a segregar 14.140 m2 i 11.000 m2, d’una finca de 25.140 m2 
en la finca situada a la part. de les Planes.
08/07/08 Incloure el modificat del projecte bàsic en la llicència municipal d’obres per a la 
construcció d’un edifici per a 16 habitatges a la pl. del Vi de Carlón.
08/07/08 Aprovar la devolució de la fiança per a la realització d’una rasa per al pas 
d’una línia subterrània de baixa tensió, per a alimentar a l’edifici d’habitatges situat el c. 
d’Ulldecona.
08/07/08 Atorgar llicència municipal per a la realització dels treballs d’instal·lació d’un 
pal de fusta tipus 8I i un cable de riosta amb tub de protecció en el PRI San Isidre i el c. 
d’Alcalà de Xivert.
08/07/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de col·locació de porta i envà en 
bany, pintat i col·locació de sòl de vinil en el local comercial, situat al c. de Vinaròs.
08/07/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de substitució de la banyera per un 

plat de dutxa, en l’habitatge situat al c. de Méndez Núñez.
08/07/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de SUCURSAL BANCÀRIA i empla-
çament a la pl. del MERCAT.
08/07/08 Iniciar la tramitació de l’expedient de llicència ambiental per a l’activitat de 
MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES A MOTOR a l’av. de les CORTS VALENCI-
ANES.
 08/07/08 Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·legalment a la part. de Sana-
dorlí. 
08/07/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a la part. del Palmar. 
08/07/08 Ordenar la retirada de la rajola sobre el terrat del primer pis en la construcció 
existent en la part. del Collet realitzada il·legalment.
09/07/08 Declarar que s’ha obtingut la llicència municipal d’obres per a la reforma d’un 
edifici de soterrani, planta baixa i 11 habitatges, situat a la pl. de la Constitució.
09/07/08 Arxivar l’exp. núm. 21/08 del Negociat de Contractació.
09/07/08 Prestar conformitat al nomenament en comissió per a ocupar el lloc de vicein-
terventor d’aquest Ajuntament durant el termini d’un any.
09/07/08 Aprovar la liquidació de la Taxa per la prestació del servei del mercat al detall, 
corresponent al segon semestre de 08, rebuts de l’1 al 146, pels seus respectius imports i 
un total de 25.145,94 euros.
09/07/ 08 Aprovar la liquidació de la Taxa pel servei de venda ambulant, corresponent al 
segon semestre de 2008, rebuts del núm. 1 al 119, pels seus respectius imports i un total 
de �8.0�2,09 euros. 
09/07/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de BAR CAFETERIA i emplaçament 
a la pl. del MINISTRE MARCELINO DOMINGO.
09/07/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental per a l’activitat de VENDA AL 
DETALL DE ROBA I COMPLEMENTS al c. DEL DOCTOR FERRÁN.
09/07/08 Concedir llicència de funcionament de l’activitat de CENTRE D’EQUITACIÓ-PI-
CADOR amb emplaçament a la part. de SURRACH.
09/07/08 Requerir que se sol·liciten la preceptiva autorització municipal per a la realitza-
ció de l’obra situada a la part. de Sanadorlí.
10/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de 207.11�,71 euros.
10/07/08 Convocar sessió ordinària de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, núm. 
9/08, per al dia 15/07/08, a les 21 h.
10/07/08 No procedir a pagar a una funcionària les ajudes socials sol·licitades.
10/07/08 Convocar sessió extraordinària núm. 14/08, de la Comissió Informativa d’Econo-
mia i Hisenda, perquè tinga lloc, en primera convocatòria, el dia 14/07/08, a les 21.00 h. 
10/07/08 Aprovar el Plec de càrrecs núm. �2/08, corresponent a les liquidacions núm. del 
10 al 15, practicades pel concepte de multes urbanístiques, pels seus respectius imports i 
un total de 4.101,00 euros. 
10/07/08 Nomenar un agent de la Policia Local interí d’aquest Ajuntament des del dia 15 
de juliol fins al 30 de setembre de 08.
10/07/08 Concedir llicència de funcionament de l’activitat de PUB AMB AMBIENT MUSI-
CAL en el local situat al c. de FRANCISCO PIZARRO.
10/07/08 Requerir que es regularitze la situació de l’activitat de saló d’estètica i bellesa que 
es realitza en el local situat al c. de Peníscola.
10/07/08 Requerir que es regularitze la situació de l’activitat d’oficina immobiliària que es 
realitza en el local situat al c. de Ferreres Bretó.
10/07/08 Requerir que es regularitze la situació de l’activitat d’impremta digital que es 
realitza al local situat al c. del Crist de la Mar.
10/07/08 Requerir que es regularitze la situació de l’activitat d’oficina immobiliària que es 
realitza en el local situat a la pl. del Mercat Vell.
10/07/08 Requerir que es regularitze la situació de l’activitat de venda al detall de llamina-
dures que es realitza en el local situat al carrer del Dr. Ferran.
10/07/08 Requerir que es regularitze la situació de l’activitat d’aparcament de vehicles al 
c. de César Cataldo.
11/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de 7.981,96 euros.
11/07/08 Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2007/11� CA per a obtenir la llicència 
d’activitat de VENDA AL DETALL DE LLAMINADURES amb emplaçament al c. del DOC-
TOR FERRÁN.
11/07/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat d’AMPLIACIÓ INDÚSTRIA MANIPU-
LACIÓ DE VIDRE PLA i emplaçament a l’av. de MAGALLANES.
14/07/08 Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb emplaça-
ment al c. de Joan XXIII.
14/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de 22.767,�7 euros.
14/07/08 Denegar la sol·licitud de llicència d’entrada i sortida de vehicles a l’av. del Papa 
Luna.
14/07/08 Donar de baixa en executiva les liquidacions de la taxa d’escombraries de 2007 
del Port Esportiu per haver-se ingressat en un compte bancari de l’Ajuntament distint al 
que es va indicar en el seu moment.
14/07/08 Aprovar el Plec de càrrecs núm. ��/08, corresponent a la liquidació núm. 1�, prac-
ticades pel concepte d’aprofitament del sòl, subsòl i volada, per import total de 3.641,46 
euros.
14/07/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de sanejament de la façana per des-
preniment de rajoles, en l’edifici situat a la pl. de la Constitució.
14/07/08 Concedir llicència d’entrada i sortida de vehicles a través de les voreres a la pl. 
dels Mestres del Temple, al c. de Bilbao, al c. de Sant Francesc, al c. de la Pau, al c. de Sant 
Francesc, al c. de Severo Ochoa, al c. del Mestre Aurelio Camarero Berganza. 
14 /07/08 Aprovar el Plec de càrrecs núm. �4/08, corresponent a la liquidació núm. 8, 
practicada pel concepte de cànon d’aprofitament urbanístic, per import total de 10.069,36 
euros.
14/07/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de PIZZERIA-RESTAURANT i empla-
çament a l’av. del MARQUÈS DE BENICARLÓ. 
14/07/08 Rectificar error de fet de la Resolució de 10/07/08 en relació a l’exp. 2003/80 
AC.
15/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de 9.656,91 euros.
15 /07/08 Paralitzar immediatament les obres de construcció de 192 nínxols per les 
deficiències detectades pels Serveis Tècnics Municipals.
15/07/08 Aprovar la convocatòria de subvencions per part de l’Ajuntament de Benicarló a 

associacions esportives que hagen realitzat activitats esportives en esport escolar.
15/07/08 Contractar la subscripció d’una pòlissa de suspensió d’espectacles per fenòmens 
climatològics, per als dies 16, 17, 19 i 20 d’agost de 08, per un import total de �.149,76 
euros. 
15/07/08 Comptabilitzar el dret reconegut per import de 10.064,94 euros, corresponents 
a la subvenció concedida per a la contractació de treballadors aturats per a la realització 
de les obres de rehabilitació i reconstrucció de 15 fites i 6 forns de calç.
15 /07/08 Disposar l’acumulació de la tramitació de l’expedient de reclamació de respon-
sabilitat patrimonial RP 19/08, a l’expedient RP 20/08 i a l’expedient RP �0/08, perquè les 
tres reclamacions han estat causades pel mateix sinistre.
15/07/08 Desestimar el recurs de reposició interposat contra la provisió de constrenyi-
ment, per un import total principal de 12�,�2 euros en concepte de taxa guals del c. de 
Prades, ja que les al·legacions presentades no són motiu d’oposició a la via de constre-
nyiment.
15/07/08 Decretar la convocatòria ordinària de la JGL per al proper 18 de juliol a les 14.00 
h. 
15 /07/ 08 Aprovar el Plec de càrrec núm. �6/08, corresponent a les liquidacions practi-
cades per l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més la 
Taxa per expedició de documents administratius, pels seus respectius imports i un total 
de 26.601,9� euros.
15/07/08 Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per a l’habitatge amb emplaçament 
a l’av. de Joan Carles I núm. 28. 
15/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de �68.595,7� euros.
15/07/08 Contractar la subscripció de les pòlisses de responsabilitat civil i accidents 
d’acord amb el Decret 24/2007, de 2� de febrer, del Consell, pel qual s’aprova el Regla-
ment de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana “Bous al carrer”, per un 
import total de �.120,00 euros. 
15/07/08 Aprovar el Plec de càrrec núm. �5/08, corresponent a les liquidacions practicades 
per les Quotes d’urbanització de Corts Valencianes II, quota núm. �, pels seus respectius 
imports i un total de ��2.940,92 euros.
15/07/0/8 Estimar la sol·licitud formulada i donar de baixa la referència 6542 del padró de 
fem , amb efectes de l’any 2009, corresponent a l’habitatge del c. de Sant Gener.
15/07/08 Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a l’habitatge amb emplaça-
ment a l’av. de Joan Carles I. 
15/07/08 Atorgar llicència urbanística per a la instal·lació d’una grua torre al pg. de Febrer 
i Soriano.
15/07/08 Atorgar llicència urbanística per a la instal·lació d’una grua torre al c. de Sant 
Francesc.
15/07/08 Concedir llicència ambiental per a l’activitat de TENDA DE COMESTIBLES AMB 
CARNISSERIA i emplaçament al c. de SANT FRANCESC.
15/07/08 Expedir el certificat habilitant de l’activitat de SABATERIA al c. d’HERNÁN COR-
TÉS.
16/07/08 Concedir la present llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al 
c. del Puig de la Nau. 
16/07/08 Aprovar la certificació núm. 10 de les obres d’execució d’un edifici administratiu 
i enderrocament de la nau existent, situat al c. del Mestre Serrano amb el c. del Dr. Pera, 
per import de 58.47�,81 euros a favor del contractista adjudicatari.
16/07/08 Prestar conformitat al nomenament en comissió de serveis, per a ocupar el lloc 
de tresorer.
16/07/08 Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys patits el 16 de 
març de 2008 en l’habitatge situat al c. de Santa Llúcia com a conseqüència de l’explosió 
d’un petard.
16/07/08 Concedir llicència municipal d’ocupació per a l’immoble situat al l’av. del Papa 
Luna. 
16/07/08 Cessar com interventora accidental una funcionària.
16/07/08 Concedir la present llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situada 
a c. de l’Alqueria del Poaig. 
16/07/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al c. de Joan 
XXIII. 
16/07/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de reforma i condicionament de local 
per a activitat de pizzeria-restaurant en l’immoble situat a l’av. del Marquès de Benicarló.
16/07/08 Concedir llicència de funcionament de l’activitat de BAR CAFETERIA en el local 
situat a la pl. DEL MERCAT.
16/07/08 Aplicar el silenci administratiu a la petició, entenent-se atorgada de forma pre-
sumpta en relació amb l’expedient d’activitat 2004/61 AC, per a l’exercici de l’activitat de 
magatzem d’hivernatge d’embarcacions, situat al camí de San Mateu.
16/07/08 Requerir a l’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada del Sector 
10 A Povet del PGOU, perquè que presente el corresponent estudi d’integració paisat-
gística.
16/07/08 Requerir que s’aclarisca i resolga la documentació omesa en el Pla de reforma 
interior que integra l’alternativa tècnica presentada per a participar en el concurs d’apro-
vació i adjudicació del Programa d’Actuació Integrada de l’Àrea Especial 2 (PECAD-2) del 
PGOU.
17/07/08 Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per a l’immoble situat al c. del Crist 
de la Mar. 
17/07/08 Concedir llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al c. d’Euska-
di.
17/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de 221.576,�2 euros.
17/07/08 Aprovar una generació de crèdit per import de 10.064,94 euros, amb motiu de 
procedir a la contractació de treballadors desocupats per a la realització dels obres de 
rehabilitació de 15 fites i 6 forns de calç. 
17/07/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat a l’av. del 
Papa Luna. 
17/07/08 Aprovar una transferència de crèdit per import de 6.528,00 euros, amb la fina-
litat de procedir al pagament a la SGAE per la celebració dels espectacles de les Festes 
Patronals de 2008.
17/07/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al c. d’Her-
nán Cortés. 
17/07/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al c. de 
Joan XXIII. 

17/07/08 Concedir la llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al c. de 
Joan XXIII. 
17/07/08 Concedir la present llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al 
c. de Joan XXIII.
17/07/08 Atorgar llicència municipal per a la realització d’una rasa per a la canalització 
subterrània d’una línia elèctrica trifàsica en mitja tensió, per a subministrament d’energia 
elèctrica a centre de transformació en edifici d’altres usos a través del carrer del Nou 
d’Octubre.
17/07/08 Atorgar llicència municipal per a la realització d’una rasa per a la canalització 
subterrània d’una línia elèctrica trifàsica en mitja tensió, per a subministrament d’ener-
gia elèctrica a centre de transformació en edifici d’altres usos a través del c. del Nou 
d’Octubre.
17/07/08 Atorgar llicència municipal per a la instal·lació d’un centre de transformació de 
400 KVA en edifici d’altres usos (planta baixa) per a subministrament d’energia elèctrica 
en el c. del Nou d’Octubre.
17/07/08 Atorgar llicència municipal per a la realització de les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió en 2�0 V, per a subministrar energia elèctrica a l’estació de protecció catòdica 
per corrent imprès, situada al costat de l’armari de regulació a l’av. de Magallanes.
17/07/08 Atorgar llicència urbanística per a la legalització d’una cambra al terrat de l’habi-
tatge situat al c. de Santa Càndida.
17/07/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de reforma i condicionament d’edifici 
per a local comercial i emplaçament al c. d’Olivella.
17/07/08 Atorgar llicència urbanística per a l’enderrocament de naus industrials situades 
a la CN-�40.
17/07/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres d’instal·lació d’un bar-cafeteria, situ-
ada a la pl. Ministre Marcelino Domingo.
17/07/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres de reforma i condicionament de local 
per a oficina bancària, situat a la pl. del Mercat.
17/07/08 Admetre a tràmit la sol·licitud de llicència ambiental per a l’activitat de SUCUR-
SAL BANCÀRIA al c. de SANT JOAN.
17/07/08 Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de COMERÇ AL DETALL 
DE CALÇAT.
18/07/08 Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges amb emplaçament 
al c. de Morella. 
18/07/08 Concedir la instal·lació d’una terrassa de 12 m² al c. MAJOR; la instal·lació d’una 
terrassa de 18 m² a l’av. de JOAN CARLES; l’ampliació d’una terrassa a 24 m² a l’av. de JOAN 
CARLES I; la instal·lació d’una terrassa de 9 m² al c. del DOCTOR FLÉMING; la instal·lació 
d’una terrassa de 9 m² a la pl. DE LA COMUNITAT VALENCIANA; la instal·lació d’una 
terrassa de � m² al c. de. DE FERRERES BRETÓ; la instal·lació d’una terrassa de 15 m² al c. 
de. D’HERNÁN CORTÉS.
18/07/08 Cessar un agent de la Policia local de carrera d’aquest Ajuntament
18/07/08 Contractar el subministrament de 2 servidors HP Proliant DL�20G5P per import 
de 1678,50 euros.
18/07/08 Abonar en la nòmina del mes de juliol, les prestacions socials i ajudes, als fun-
cionaris i personal laboral de l’Ajuntament, pels seus respectius imports i un total de 
10.926,20 euros. 
18/07/08 Rectificar el Decret de data 14/07/08 que ha que ha de dir donar de baixa els 
recàrrecs i interessos que s’hagen originat.
18/07/08 Autoritzar el canvi d’emplaçament de la llicència de gual situat al pg. Marítim i 
l’ampliació de la llicència de gual de 2 m a � m.
18 /07/08 Contractar el subministrament de 12 impressores per import de 5542,�4 euros.
18/07/08 Aprovar la facturació que conté els contribuents beneficiaris del Servei de sub-
ministrament d’aigua potable, corresponent al segon trimestre de 2.008, l’import total del 
qual ascendeix a 204.068,67 euros i posar al cobrament aquesta facturació, establint com 
a període de cobrança del 21 de juliol fins el 21 d’agost de 2008.
18/07/08 Expedir el certificat habilitant per a l’activitat de VENDA AL DETALL DE MOBLES 
al C. D’HERNÁN CORTÉS.
21/07/08 Contractar el subministrament d’un compressor d’aire condicionat, la neteja de 
la canonada d’aire condicionat i càrrega de gas R-22 per al Mercat Central per import de 
�.897,60 euros. 
21/07/08 Convocar la sessió EXTRAORDINÀRIA núm. 10/08 de la COMISSIÓ INFORMA-
TIVA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia 
24 /07/08, a les 20.00 h.
21/07/08 Concedir llicència d’entrada i sortida de vehicles a través de les voreres al c. 
d’Ulldecona, al c. de Severo Ochoa, al c. d’Alcalà de Xivert, a la part. de les Solades, al c. de 
la Tossa de Llevant i al c. del Crist de la Mar.
21/07/08 Aprovar una transferència de crèdit per import de 5.000,00 euros, amb la finali-
tat d’atendre els despeses de publicitat de Festes de 08.
21/07/08 Aprovar una transferència de crèdit per import de 7.605,71 euros, amb la finalitat 
de realitzar les activitats culturals de 08.
21/07/08 Aprova una transferència de crèdit per import de 3.897,60 euros, amb la finalitat 
de realitzar el canvi del compressor de l’aire condicionat del Mercat municipal.
21/07/08 Concedir la llicència de funcionament de l’activitat de LLOC DE GELATS DES-
MUNTABLE amb ubicació a la PLATJA DEL MORRONGO
21/07/08 Sotmetre a examen l’estudi d’integració paisatgística del projecte de construcció 
d’un habitatge unifamiliar aïllat a la part. d’Aiguadoliva.
22/07/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de sanejament de la façana del dar-
rere i el seu pintat, en l’habitatge situat al c. de Vinaròs.
22/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de 26.218,46 euros.
22/07/08 Donar de baixa, la llicència de gual amb efectes del dia �0 de juny de 08, i pro-
cedir a la devolució de la part proporcional del rebut que corresponga al c. de Sant Isidre.
22/07/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 18.000,00 euros, sub-
venció concedida per a la celebració de la FESTA DE LA CARXOFA 08.
22/07/08 Contractar el servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i líquid 
d’una cabina propietat de l’Ajuntament instal·lada en la platja de la Mar Xica per import 
de 716,00 euros.
22/07/08 Declarar el desestiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial per 
danys patits en el seu vehicle, com a conseqüència d’una mala col·locació d’una tapa de 
clavegueram situada en una via del Polígon Industrial el Collet. 
22/07/08 Estimar el recurs de reposició corresponent a una infracció urbanística, per exer-
cir una activitat sense la llicència, per import de 1050 euros.
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El pròxim diumenge 28 de 
setembre tindrà lloc, a la 
plaça de Constitució, la 

VI Mostra d’Entitats Culturals. 
La Mostra, que començarà a les 
11.00 h i es podrà visitar al llarg 
del matí, pretén ser un dia de 
convivència i festa. De fet, s’hi 
podrà gaudir d’actuacions de 

ball i de xicotets concerts, així 
com dels treballs exposats oferts 
per les diferents associacions. A 
més, la Regidoria de Cultura farà 
un avanç de la seua programació 
tant teatral com musical per als 
mesos de tardor i hivern.

La Mostra d’Entitats va néixer 

ara fa sis anys amb l’objectiu 
de donar a conèixer les activi-
tats que ofereixen les entitats 
culturals de la ciutat. D’aquesta 
forma els ciutadans coneixen de 
primera mà totes les possibili-
tats culturals i d’oci que les dife-
rents entitats presenten al llarg 
de l’any.

La Regidoria de Cultura 
organitza una nova edició 
de la Mostra d’Entitats

22/07/08 Aprovar una generació de crèdit per import de 9.000,00 euros, amb la finalitat 
de la celebració de la Festa de la Carxofa de 08.
22/07/08 Contractar el subministrament de jocs infantils, per import de 4.404,00 euros.
22 /07/08 Convocatòria sessió extraordinària núm. 11/08, de la CI de Policia, Seguretat i 
Participació Ciutadana per al dia 24/07/08.
22/07/08 Denegar la llicència d’ocupació de la via pública amb una prestatgeria i caixes al 
c. d’Alcalà de Xivert.
22/07/08 Expedir el certificat habilitant de l’ activitat d’EXPOSICIÓ I VENDA AL DETALL 
DE MARCS D’ALUMINI I PVC al C. DE VINARÒS
22/07/08 Concedir llicència de funcionament de l’activitat d’EXPOSICIÓ I VENDA AL DE-
TALL DE MOBLES DE CUINA al C. D’ALACANT
22/07/08 Concedir audiència perquè durant el termini de deu dies, des de la notificació 
d’aquesta resolució, al·legue i presente els documents que consideren oportuns.
22/07/08 Resoldre concedir la utilització de l’Auditori municipal per al dia 19 de desembre 
de 2008.
22/07/08 Concedir la utilització de l’Auditori municipal, per als dies 17 i 18 de desembre 
de 08. 
22/07/08 Resoldre contractar el subministrament d’un equip d’aire condicionat per a 
l’emissora municipal, per import de 880,00 euros. 
2�/07/08 Contractar el subministrament de tòner per a les diferents impressores de l’Ajun-
tament per import de �461,40 euros.
23/07/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per l’import de 358,18 
euros, amb la finalitat de realitzar la compra de mobiliari per a un circuit esportiu.
2�/07/08 Convocar la sessió extraordinària núm. 8/08 de la Comissió Informativa de Ben-
estar Social, perquè tinga lloc en primera convocatòria el dia 25/07/08.
2�/07/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen sense llicència a 
la part. del Bovalar. 
2�/07/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen sense la preceptiva 
autorització municipal a la part. del Puig.
2�/07/08 Requerir que es desallotge un immoble.
2�/07/08 Ordenar la immediata suspensió de les obres que es realitzen sense la preceptiva 
autorització municipal a la part. del Riu.
24/07/08 Atorgar llicència municipal per a la realització de l’escomesa de gas des de la 
xarxa general de gas fins a la fàbrica situada a la carretera de Benicarló-Sant Mateu.
24/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de 5.924,77 euros.
24/07/08 Aprovar la primera pròrroga del contracte relatiu a la prestació del servei de 
manteniment, neteja i rec dels zones enjardinades de Benicarló, per un període d’un any, 
amb efectes des de l’1 de setembre de 2008 fins el 31 d’agost de 2009.
24/07/08 Estimar la sol·licitud d’inclusió d’un informe jurídic en l’expedient de legalització 
d’obres 172/1994 d’urbanisme i considerar que les obres situades en el polígon industrial 
de la CN-�40, estan consolidades i patrimonialitzades.
24/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de 279.679,22 euros.
24/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de �.�18,98 euros.
24/07/08 Declarar la baixa de l’ACTIVITAT de GIMNÀS amb EMPLAÇAMENT al C. D’EN 
PERE DE THOUS.
24/07/08 Concedir llicència de funcionament de l’activitat de LLOC DE BEGUDES I GE-
LATS DESMUNTABLE amb ubicació a la PLATJA DE LA CARACOLA.
24/07/08 Expedir el certificat habilitant de la activitat d’EXPOSICIÓ I VENDA AL DETALL 
DE PRODUCTES NÀUTICS amb EMPLAÇAMENT al PORT ESPORTIU.
24/07/08 Expedir el certificat habilitant de l’activitat de CENTRE DE FORMACIÓ amb EM-
PLAÇAMENT a l’av. de DE MÉNDEZ NÚÑEZ.
24/07/08 Expedir el certificat de habilitant de l’activitat d’OFICINA AL SERVEI D’UNA 
EMPRESA D’ALARMES amb EMPLAÇAMENT al POLÍGON INDUSTRIAL MERCAT D’ABAS-
TAMENTS.
24/07/08 Desistir de l’activitat de COMERÇ AL DETALL PECES VESTIR I TOCAT amb EM-
PLAÇAMENT al C. DE MALLORCA.
24/07/08 Ordenar que es procedisca al repicat de tot el revestiment de la façana d’un 
edifici que es troba esquerdat, susceptible de desprendre’s de la façana.
24/07/08 Declarar provat que s’ha exercit l’activitat de perruqueria al c. del Crist de la Mar 
sense comptar amb la preceptiva llicència de funcionament de l’activitat.
24/07/08 Ordenar la revocació de les obres realitzades sense llicència municipal al c. de 
Juan Sebastián Elcano. 
24/07/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a la part. dels Clotals. 
25/07/08 Atorgar llicència municipal per a la realització d’una rasa, per al pas d’una línia 
subterrània d’una línia trifàsica de mitja tensió a 20 KV, des de suport existent 7079 de la 
línia L-Peníscola de la ST Benicarló.
25/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de 20.505,2� euros.
25/07/08 Arxivar l’exp. núm. 150/2001 del Negociat de Contractació.
25 /07/08 Denegar la sol·licitud d’ocupació de la via pública per a la celebració del festival 
de la cervesa típic d’Alemanya, així com la instal·lació d’una caseta de fusta, del 8 al 12 
d’octubre de 08.
25/07/08 Pròrroga de la comissió de serveis d’un funcionari pel període d’un any.
25/07/08 Contractar la compra de 2800 packs de tres borses per a la separació de residus, 
per import de 10.��2,00 euros.
25/07/08 Procedir a la substitució de l’aval núm. de referència 8094, per un import de 
1.622,7� euros en concepte de garantia per a respondre de les obres d’urbanització corres-
ponents a la construcció d’una nau a la ctra. CS-850.
25/07/08 Atorgar llicència municipal per a la realització d’una rasa per al pas d’una línia 
subterrània de baixa tensió, per a alimentar l’edifici d’habitatges situat a l’av. de les Corts 
Valencianes.
25/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de �.189,44 euros.
25/07/08 Arxivar l’exp. núm. 51/2005 del Negociat de Contractació.
25/07/08 Denegar la sol·licitud per a celebrar una festa en l’espai públic a l’av. de les Corts 
Valencianes a partir de les 19.00 h i fins a les 22.00 h els caps de setmana d’agost. 
25/07/08 Autorització comissió de serveis d’un agent de Policia Local a l’Ajuntament de 
Mislata pel període d’un any.
25/07/08 Atorgar llicència urbanística per a les obres d’instal·lació del Centre de Transfor-

mació d’intempèrie de 50 KVA, la fi del qual és subministrar energia elèctrica en BT a sen-
gles bombes d’extracció de pou, habitatge unifamiliar i enllumenat de caseta de bombes.
25/07/08 Acceptar la renúncia presentada per l’auxiliar d’informació turística, amb efectes 
del dia 28 /07/08.
25/07/08 Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de BAR CAFETERIA en el local amb 
emplaçament al C. DE SANT FRANCESC.
25/07/08 Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment a la part. del Riu.
28/07/08 Decretar la baixa de de l’ACTIVITAT de VENDA AL DETALL DE BIJUTERIA I JOIE-
RIA al CENTRE COM. COSTA FLOR DE AZAHAR.
28/07/08 Arxivar l’expedient RP- �8/2007 del Departament de Patrimoni.
28/07/08 Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria, en l’emplaçament situat 
entre el c. del Crist de la Mar amb l’av. del Marquès de Benicarló.
28/07/08 Aprovar la productivitat dels treballadors de l’Ajuntament corresponent al mes 
de juliol de 2008.
28/07/08 Convocar el Ple ordinari per al proper �1 de juliol a les 21.00 h.
28/07/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’ACTIVITAT de CONSTRUC-
CIÓ I REPARACIÓ D’EMBARCACIONS FIBRA I FUSTA amb EMPLAÇAMENT al CAMÍ DE 
SANT MATEU
28/07/08 Autoritzar el cobrament anticipat de les quotes d’urbanització provisionals cor-
responents a l’obra de modificació de la xarxa de energia elèctrica de l’àmbit, amb la instal-
lació d’un nou transformador i l’extensió de noves línies de baixa tensió, per un import 
total de 2�0.212,02 euros.
28/07/08 Aprovar la modificació del Projecte d’urbanització del Polígon Industrial Sector II 
Mercat del PGOU, amb una sèrie de puntualitzacions.
29/07/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs d’aïllament tèrmic de 45m2 coberta 
plana amb planxes de poliestiré extrudit i acabat de grava en l’habitatge situat a la pl. dels 
Mestres del Temple.
29/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de 45�.880,40 euros.
29/07/08 Contracta el servei d’ensenyament nàutic per 10799,72 euros.
29/07/08 Autoritzar l’ocupació de la via pública així com tancar al tràfic el tram comprès 
entre el c. de Mossén Lajunta i el c. de Tarragona, entre les 10.00 h i les 18.00 h. del diu-
menge 28 de setembre, per celebrar les tradicionals paelles populars.
29/07/08 Prorrogar la comissió de serveis d’un funcionari per a seguir ocupant el lloc d’au-
xiliar de Recursos Humans des del dia 30/07/08 fins al 29/07/08.
29/07/08 Comptabilitzar el dret reconegut per import de 2.481,00 euros corresponents a la 
subvenció destinada a la celebració dels XXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
29/07/08 Aprovar la baixa de rebuts corresponents a l’Impost de vehicles de tracció mecà-
nica per haver-se detectat diversos errors materials.
29/07/08 Encomanar a un lletrat la representació i defensa de l’Ajuntament en el recurs 
de cassació per a la unificació de doctrina núm. 225/08, contra la decisió de la sentència 
1816/08, de � de juny, de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana. Així mateix, encomanar la representació de l’Ajuntament en aquest mateix 
procediment a un procurador.
29/07/08 Atorgar llicència urbanística per als treballs de reforma en el bany i la cuina, amb 
canvi d’enrajolat en l’habitatge situat al carrer del Ministre Bayarri.
29/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de 1.�44,40 euros.
29/07/08 Autoritzar l’estacionament l’autobús CLIMABÚS el �0 d’agost de 08, des de les 
10.00 h fins a les 20.00 h a la pl. de la Constitució.
29/07/08 Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, per import de 89,79 
euros, amb la finalitat de procedir al pagament d’algunes gratificacions al personal muni-
cipal en la nòmina del mes de juliol.
29/07/08 Declarar que s’ha obtingut la llicència municipal d’obres (expedient HO 4�/08 
d’Urbanisme), per a l’obertura d’una rasa per a subministrament d’aigua potable a la nau 
industrial situada al camí dels Mallols.
29/07/08 Concedir llicència per a la venda de globus, del 15 al 24 d’agost.
29/07/08 Substituir la numeració existent en l’edifici situat al c. de la Sequieta i que actu-
alment té els núm. 2 a 12.
�0/07/08 Concedir la present llicència municipal de 2ª ocupació per a l’immoble situat al 
c. dels Sants Màrtirs. 
�0/07/08 Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal, per al dia 18 d’octubre de 2008.
�0/07/08 Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’ACTIVITAT d’EXPOSICIÓ I 
VENDA DE CASES PREFABRICADES amb EMPLAÇAMENT a la CN �40.
�0/07/08 Declarar la baixa de l’activitat de VENDA AL DETALL ELECTRODOMÈSTICS al 
C. DE FERRERES BRETÓ.
�1/07/08 Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius imports i 
un total de 70.480,20 euros.
�1/07/08 Aprovar l’expedient de contractació núm. 20/08, per a l’adquisició, per import de 
�6.508,46 euros, IVA exclòs, elements informàtics.
�1/07/08 Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal, per al dia 17 d’octubre.
�1/07/08 Ampliar a �5 hores setmanals de la jornada laboral de l’auxiliar d’informació turís-
tica del punt d’informació habilitat a la platja del Morrongo
�1/07/08 Convocar sessió ordinària numere 15/08, de la Comissió Informativa d’Economia i 
Hisenda, perquè tinga lloc, en primera convocatòria, el dia 4 d’agost, a les 21.00 hores.
31/07/08 Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per import de 4.547,32 
euros, per a respondre de les obligacions derivades del contracte referent al servei de 
conservació i restauració de les pintures murals del presbiteri de l’església del Convent 
de Sant Francesc.
�1/07/08 Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal, per als dies 10 i 11 d’octubre.
�1/07/08 Comptabilitzar el reconeixement de drets per import total de 520.000,00 euros, 
corresponent a la subvenció per a les obres de reurbanització de l’av. de Catalunya.
�1/07/08 Autoritzar la utilització de l’Auditori Municipal, per als dies 10 i 11 d’octubre.
�1/07/08 Comptabilitzar els drets reconeguts de 50.000,00 euros, exercici 08 i 200.000,00 
euros, exercici 2009, corresponents a la subvenció per a les obres de reurbanització de l’av. 
de Catalunya; 121.�94,50 euros, exercici 08 i la mateixa quantitat exercici 2009, correspo-
nents a la subvenció per a les obres de reurbanització del c. Cristóbal Colón; 125.000,00 
euros, exercici 08 i la mateixa quantitat per al 2009, corresponents a la subvenció per a les 
obres de reurbanització del c. d’Hernán Cortés. 
31/07/08 Modificar la previsió inicial de la partida 3808.755000 (D.G. Comunitat Autòno-
ma) en l’import de �.200,00 euros, i generar crèdit pel mateix import, en càrrec a la sub-
venció per a les obres de reurbanització de l’av. de Catalunya.

La pl. de la Constitució acollirà la sisena Mosta d’Entitats

Matrícula de la Universitat 
Nacional d’Educació a 
Distància (UNED)

Matrícula per Internet: De l’1 de setembre al �1 d’octubre a www.uned.es

Matrícula presencial: Del 22 de setembre al �1 d’octubre a la pl. de l’Ajuntament (Àrea de Cultura), de 
dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

Informació: Pl. de l’Ajuntament (Àrea de Cultura), de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h 
Tel. 964 470 050 (ext. 0106)
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El Calendari Social dedica el 
mes de setembre als joves, 
amb l’objectiu de donar a 

conèixer els recursos i les actu-
acions que l’àrea desenvolupa 
envers la franja d’edat més vul-
nerable d’aquest col·lectiu que 
representa el 6,98% de la ciuta-
dania (12 a 18 anys).

Les actuacions dels serveis soci-
als, en relació a aquests adoles-
cents, se centren a possibilitar 
que tinguen les condicions fami-
liars i de l’entorn adequades per a 
un normal procés de creixement 
i desenvolupament personal i 
social. Per això, des del Centre 
Social La Farola es despleguen 
actuacions que consisteixen, 
d’una banda, en la informació, 
orientació i assessorament en 
matèries pròpies i en recursos 
d’altres àmbits i, d’altra, en la co-
bertura de les necessitats bàsi-
ques, la prevenció i la detecció i 
intervenció en situacions de risc 
social o abandonament.

Especial esment mereix la línia 
de prevenció i inserció social, on 
es persegueixen com a objectius 
mediar en conflictes paternofi-
lials i afavorir que els seus pro-
tagonistes establisquen les vies 
adients per a la seva superació, 

fomentar l’adquisició d’habili-
tats socials per part de l’adoles-
cent en conflicte i promoure una 
adequada utilització de l’oci i un 
estil de vida saludable.

Finalment, el Programa d’execu-
ció de mesures judicials en medi 
obert i el Servei Especialitzat 
d’Atenció a la Família i la Infàn-

cia, quant a intervenció indivi-
dual, i el TAPIS, a nivell grupal, 
completen la xarxa de serveis 
municipals de l’Àrea de Benes-
tar Social, en coordinació amb 
altres àrees municipals, especi-
alment les de Cultura i Esports, i 
amb altres recursos locals (edu-
catius, sanitaris, ocupacional, de 
lleure, etc.).

Setembre, mes dels joves

Del 18 de setembre a l’11 
d’octubre, es podrà visi-
tar al Mucbe l’exposició 

Espais capturats de l’artista Pilar 
Jovaní.

Pilar Jovaní va nàixer a Benicarló, 
tot i que es va formar a l’Escola 
d’Arts i Oficis de Saragossa amb 
importants mestres, com ara 
Albiac i Albareda. Ara fa quasi 
quinze anys, va reprendre amb 
força la seua gran vocació, mai 
oblidada del tot, per emprendre 
una fecunda carrera pictòrica 
de la mà d’Aurora Charlo i Joan 
Valldellou.

En aquesta exposició que ara vi-
sita Benicarló, la Natura s’ofereix 
generosa a aquell disposat a con-
templar-la. Pilar Jovaní ens pre-

senta espais capturats, instants 
de llum i matisos únics, perquè 
la Natura està viva, en constant 
canvi. L’artista tracta així de re-

conciliar-nos amb aquelles sen-
sacions d’antany rutinàries i avui 
ofegades entre tràfic, formigó i 
pantalles d’ordinador.

El Mucbe acull una 
mostra de l’obra pictòrica 
de Pilar Jovaní

Els joves representen el 6,98 % del total de la població benicarlanda

Els instants de Natura, protagonistes d’Espais capturats

Proves de la Junta 
Qualificadora de 
Coneixements de Valencià

L’Oficina Municipal de Normalització Lingüística us re-
corda que del 15 al �0 des setembre podeu matricular-
vos a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixe-
ments de Valencià. Si us vau matricular durant el primer 
període de matrícula (mes d’abril), no cal que us torneu 
a matricular. Al mes de novembre tindran lloc les pro-
ves, durant els següents dies:

Coneixements orals: 8 de novembre a les 9.�0 h.
Grau elemental: 15 de novembre a les 9.�0 h.
Grau mitjà: 22 de novembre a les 9.�0 h.
Grau superior: 29 de novembre a les 9.�0 h.
Llenguatge als mitjans de comunicació: 15 de no-
vembre a les 10.00 h.
Llenguatge administratiu: 22 de novembre a les 
10.00 h.

•
•
•
•
•

•

Correcció de textos: 29 de novembre a les 10.00 h.
A Vinaròs, a l’IES Leopold Querol (Av. Gil d’Atrocillo, 
22), us podeu examinar de les proves de Coneixements 
orals, Grau elemental, Grau mitjà i Grau superior.
La resta de les proves es realitzen a València, a la Uni-
versitat Politècnica (Camí de Vera, s/n).

Tota la informació relativa a les proves (models d’exa-
men, preguntes més freqüents, etc.) és a la pàgina web 
de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 
(http://www.cult.gva.es/jqcv). Per a obtindre més 
informació, també podeu dirigir-vos a l’Oficina de Nor-
malització Lingüística (C. de Ferreres Bretó, 10/ tel. 964 
470050) o escriure’ns un correu electrònic (correu.
normalitzacio@ajuntamentdebenicarlo.org).

•

Activitats del Calendari 
Social de Setembre: Joves

Tallers de prevenció del consum de drogues amb l’alumnat 

 de primer cicle d’ESO. Col·labora PATIM.

II Mundialito Benicarló. Inscripcions durant la segona quinzena 

de setembre a l’Àrea d’Esports.

Inici del curs i Jornada de Portes Obertes al TAPIS.
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Reportatge

Des del passat mes de 
maig, l’Ajuntament de 
Benicarló ofereix un Ser-

vei de Mediació Intercultural en 
l’Agència de Mediació per a la 
Integració i la Convivència Soci-
al (AMICS) en col·laboració amb 
Creu Roja Castelló. Aquest ser-
vei es desenvolupa gràcies a dos 
mediadors interculturals, d’orí-
gens àrab i romanés, que atenen 
aquelles persones que ho neces-
siten tots els dimarts de 9.00 a 
17.00 h a la seu d’AMICS, al c. de 
Sant Francesc, 94.

La mediació intercultural és un 
procés que contribueix a millo-
rar la comunicació, la relació i 
la integració intercultural entre 
persones o grups presents en un 

territori, i que pertanyen a una o 
diverses cultures. Aquest treball 
es realitza mitjançant una inter-
venció que compren tres aspec-
tes fonamentals: facilitar la co-
municació, fomentar la cohesió 
social i promoure l’autonomia i 
inserció social de les minories.

Així doncs, des d’aquest servei 
es realitzen activitats de sensi-
bilització, xerrades informatives 
sobre els recursos de la ciutat di-
rigides a les persones nouvingu-
des i es dóna suport en la reso-
lució de confl ictes generats per 
situacions de multiculturalitat. 
També, es treballa en els àmbits 
sanitari i educatiu, acompanyant 
els usuaris als recursos, donant 
suport als professionals, tradu-

int documents i informant sobre 
el sistemes educatiu i sanitari 
espanyol.

Finalment, des del servei es dóna 
suport a personal de l’Ajunta-
ment, ja que s’hi ofereixen aju-
des a la interpretació i traducció 
de documents, la mediació entre 
usuaris i professionals i suport 
en la resolució de confl ictes. En 
defi nitiva, el Servei de Mediació 
Intercultural treballa en el dia a 
dia perquè tots tinguem les ma-
teixes oportunitats i contribuir 
així a la construcció d’una socie-
tat capaç d’integrar la diversitat 
i comprendre-la com la seua mi-
llor riquesa.

Agenda Cultural
EXPOSICIONS
 Exposició del XXXIV Certamen de Pintura 

Ciutat de Benicarló. Fins el 14 de setembre. 
Lloc: Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura 
i Mucbe 

 Exposició de pintura “El color de la llum” de 
Lluís Santapau. Fins el 28 de setembre. Lloc: 
Mucbe. Organitza: Mucbe 

 Exposició permanent “Bona terra, bona colli-
ta”, envers el món de l’agricultura a Benicarló 
i la comarca del Baix Maestrat de principis 
del segle XX. Lloc: Mucbe - Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Organitza: Ajun-
tament de Benicarló. Patrocina: Ajuntament 
de Benicarló i IFF. Col·labora: Ashland.

Setembre 2008
Divendres 2
11.00 h i 12.00 h
 Visita guiada a l’església de Sant Ber-

tomeu. Inscripcions per a grups: Mucbe. Or-
ganitza: Mancomunitat de la Taula del Sénia i 
Mucbe.

20.00 h Visita pel casc històric. La història medie-
val de Benicarló. Lloc d’inici: Ajuntament. Ins-
cripcions: Mucbe. Organitza: Mucbe i Man-
comunitat de la Taula del Sénia.

Dimecres 3
11.00 h i 12.00 h
 Visita guiada a l’església de Sant Ber-

tomeu. Inscripcions per a grups: Mucbe. Or-
ganitza: Mancomunitat de la Taula del Sénia i 
Mucbe.

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Ber-
tomeu. Inscripcions per a grups: Mucbe. Or-
ganitza: Mancomunitat de la Taula del Sénia i 
Mucbe.

19.00 h Visita guiada de la història del Convent 
de Sant Francesc. Inscripcions: Mucbe Or-
ganitza: Mucbe i Mancomunitat de la Taula 
del Sénia.

Dijous 4
11.00 h i 12.00 h
 Visita guiada a l’església de Sant Ber-

tomeu. Inscripcions per a grups: Mucbe. Or-
ganitza: Mancomunitat de la Taula del Sénia i 
Mucbe.

20.00 h Visita pel casc històric. La història medie-
val de Benicarló. Lloc d’inici: actual Ajunta-

ment. Inscripcions: Mucbe. Organitza: Muc-
be i Mancomunitat de la Taula del Sénia. 

Dissabte 6
18.00 h Art al Carrer (fi ns a les 22.00 h). Pl. de Sant 

Bertomeu. Organitza: Associació Benicarló 
Art.

Dissabte 13
20.00 h Concert de l’Associació Musical Ciutat de 

Benicarló i la Banda Artística Nulense. Pl. de 
l’Ajuntament. Organitza: Associació Musical 
Ciutat de Benicarló. En cas de pluja l’acte es 
traslladarà a l’Auditori.

Dijous 18
19.00 h Inauguració de l’exposició de pintura Es-

pais capturats, de Pilar Jovaní. Fins a l’11 d’oc-
tubre. Lloc: Mucbe. Organitza: Mucbe.

 
Divendres 26
22.30 h Teatre. Canvi Climatic Circus, un monòleg de 

Xavi Castillo. Auditori. Preu: 12 €. Organitza: 
Penya els Amics.

Dissabte 27
18.00 h  Art al Carrer (fi ns a les 22.00 h). 

Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Associació 
Benicarló Art.

19.00 h Visita guiada a l’exposició “Bona terra, 
bona collita”. Lloc: Mucbe. Organitza: Muc-
be 

22.00 h Concert a càrrec dels cors Da Capo Benicarló 
i Cor Montegaleto de Bussolengo (Verona). 
Auditori. Organitza: Cor da Capo Benicarló.

22.00 h III Concert Solidari A Consciència. Pl. de 
la Constitució. Organitza: Assoc. A concien-
cia.

Diumenge 28
11.00 h VI Mostra d’Entitats Culturals. Pl. de la 

Constitució. Organitza: Regidoria de Cultu-
ra.

20.00 h Festival Club Madison. Auditori. Organitza: 
Club Madison.

Octubre 2008
Dissabte 4
20.00 h Celebració del XX Aniversari de la Casa 

d’Andalusia. Auditori. Organitza: Casa de 
Andalucía.
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L’Ajuntament de Benicarló 
ja compta amb un Servei de 
Mediació Intercultural

Dos mediadors d’origen àrab i romanés atenen els ciutadans que es dirigeixen al Servei de Mediació Intercultural
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