
BENICARLÓ
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

BENICARLÓ sE sItuA ENtRE ELs muNICIpIs AmB uNA tAxA dE RECupERACIÓ dE REsIdus 
mAjoR • BENICARLÓ, pREsENt A FItuR • CoNtINuA EL CALENdARI dELs joCs EspoRtIus 
muNICIpALs • EL ComERç LoCAL t’INvItA A dINAR • LA BIBLIotECA pREsENtA LEs 
sEuEs NovEtAts BIBLIogRàFIquEs • EL muCBE ACoLLIRà uNA ExposICIÓ dE mANuEL 
BoIx • toRNA EL CALENdARI soCIAL: FEBRER, mEs dE LA pREvENCIÓ dE LA sALut

www.ajuntamentdebenicarlo.org • Època II • Núm. 28 • Febrer de 2009

L’Ajuntament portarà a terme 18 
projectes a càrrec del Fons d’Inversió
El Fons Estatal d’Inversió Local destinarà 
a la ciutat 4.467,486,43 euros
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El passat mes de gener, el Ple de l’Ajuntament 
va aprovar un total de 18 projectes urbanístics, 
amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local. 

Mitjançant aquest pla, el Ministeri d’Administra-
cions Públiques invertirà 4.467.486,43 euros en la 
ciutat, amb la intenció de fomentar les inversions 
generadores d’ocupació per contribuir a la reactiva-
ció de l’economia en 2009.

Concretament, s’han aprovat projectes com ara la 
remodelació del Casal Municipal, l’ampliació i cons-
trucció de nous nínxols al Cementeri, la reurbanitza-
ció del c. de Francisco Pizarro o la construcció d’una 
pista esportiva de ciclisme. Tots aquests projectes 

es poden consultar a la secció “Urbanisme” de www.
ajuntamentdebenicarlo.org.

Per tant, les empreses que complisquen els requisi-
tos exigits per la Llei de Contractes del Sector Pú-
blic i que estiguen interessades a prendre part en les 
contractacions per portar a terme aquestes obres, 
poden emplenar el model “Sol·licitud d’invitació” 
(també disponible al web) i entregar-lo al Registre 
General de l’Ajuntament, abans del 6 de febrer. Per a 
més informació, també poden posar-se en contacte 
amb el Departament d’Urbanisme (tel. 964 470 050 
o correu.urbanisme@ajuntamentdebenicarlo.org).

telèfons d’interés
serveis municipals
Ajuntament de Benicarló ........964 470 050

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

Brigada Municipal .......................964 470 343

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

Casal Municipal (Bar) ..................964 473 716

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

Centre Ocupacional IVADIS ...964 474 979

Centre Social “La Farola” ..........964 473 968

Club de la Tercera Edat ............. 964 471 304

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

Mercat Municipal ....................... 964 470 328

Oficina de Turisme ...................... 964 473 180

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 .............................. 964 470 335

Centre Cultural Convent 

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

FCC-Oficina Atenció 

al Ciutadà ......................................... 964 461 253

Emergències
Centre de Coordinació 

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

Policia Local ....................................964 475 300

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 ....................................... 964 244 300

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 ..................................... 964 470 341

Repsol butà 

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

SOREA (Servei 

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

SOREA (Avaries) ...........................902 250 370

Altres serveis 

administratius
Contribucions Diputació 

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

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

ITV de Vinaròs ...............................964 401 320

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 .............964 471 936

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

Col·legi Marqués 

de Benicarló ....................................964 471 937

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 .....964 472 355

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 .............964 473 065

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

Febrer
dIEs FARmàCIA

31-1 Francisco santos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

2 amparo carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

3 pablo sastre 
Av. Catalunya, 31

4 maria pilar san Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

5
consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

6 ana maria badenes 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

7-8 JorGe cid 
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

9 mayte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

10 amparo carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

11 pablo sastre 
Av. Catalunya, 31

12 maria pilar san Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

13
consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

14-15 ana maria badenes 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

16 maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

17 mayte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

18 amparo carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

19 pablo sastre 
Av. Catalunya, 31

20 maria pilar san Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

21-22
consuelo González 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

23 Francisco santos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

24 maores Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

25 mayte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

26 amparo carceller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

27 pablo sastre 
Av. Catalunya, 31

28-1 maria pilar san Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

edita: Ajuntament de Benicarló
maquetació i impressió: 4 Colors, Coop. V.
dipòsit leGal: CS-331-2006

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

dibuix de la font que s’instal·larà a la pl. de la Constitució

El ple aprova els projectes 
que es desenvoluparan 
a càrrec del Fons 
d’Inversió Local

projectes aprovats amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local pressupost
Ampliació dels vestuaris del camp de futbol 200.095,28 €
Ampliació i reforma del Centre Social la Farola 589.617,66 €
Construcció d’una rotonda (aljub de la Sotada) 17.197,65 €
Construcció d’una pista esportiva de ciclisme 169.893,35 €
Nou edifici de dependències municipal al c. del Dr. Pera: execució de la distribució interior, revestiment i climatització 664.803,90 €
Nou edifici de dependències municipal al c. del Dr. Pera: electrificació de la baixa tensió 32.179,81 €
Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques (Zona nord) 59.412,47 €
Pla d’eliminació de barreres arquitectòniques (Zona sud-oest) 24.380,75 €
Cambra Agrària: instal·lació d’un ascensor 36.944,21 €
Cementeri Municipal: construcció de 204 nínxols 287.732,66 €
Cementeri Municipal: ampliació 404.726,09 €
Remodelació del Casal Municipal 198.804,28 €
Reurbanització del c. de Francisco Pizarro 741.639,27 €
Plaça de la Constitució: construcció d’una font i d’un passadís central 390.583,34 €
Desviament de la canalització de l’aigua 297.447,72 €
Reparació de desperfectes de la xarxa de sanejament municipal 222,238,60 €
Renovació de la xarxa d’abastiment d’aigua del Polígon industrial 117.654,13 €
Canalització de vàlvules al c. de Vinaròs 32.179,81 €
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Durant el passat any, l’Ajuntament de Benicarló 
va recuperar 1.615.190 quilos d’envasos per al 
seu reciclatge, el que representa un increment 

del 36% sobre els recuperats en 2007, any en què tam-
bé es va incrementar la recollida respecte l’any anteri-
or. Aquestes xifres tan positives són possibles gràcies a 
la conscienciació i col·laboració de tota la ciutadania.

Concretament, per tipus de material, en el 2007 es van 
recuperar de forma selectiva 589.050 quilos de paper i 
cartó en els contenidors, que, juntament amb els dipo-
sitats a l’Ecoparc i la recollida porta a porta dels comer-
ços, sumen una xifra de 931.420 quilos, 266.960 quilos 
més que durant el 2007.

En el cas dels envasos lleugers dipositats en el con-
tenidor groc, es van recuperar 285.850 quilos, 98.255 
quilos més respecte a l’any anterior, el que suposa un 
increment del 52,4%. D’altra banda, el vidre recuperat 
va ascendir a 397.920 quilos, és a dir, un 18,5% més res-
pecte al 2007, en el qual es van separar 335.690 quilos.

Les dades de recollida selectiva situen Benicarló entre 
els municipis de major sensibilització i taxa de recupe-
ració, tant a nivell de la Comunitat Valenciana com de 
l’Estat, ja que en ambdós casos la ciutat se situa per 
sobre de la mitjana de recuperació per habitant. Així 
doncs, s’hi recuperen 15,8 quilos per habitant enfront 
de la mitjana estatal, que són de 14,5 kg/hab. Igualment 
ocorre amb els envasos lleugers, ja que s’hi recullen 11,3 
kg/hab i en el paper i cartó, 36,9 kg/hab.

Aquest augment en la recollida selectiva ha permès 
absorbir l’increment poblacional registrat el 2008. És 
a dir, mentre la generació total de residus urbans ha 
passat de 14.260.683 quilos a 14.326.591 quilos/any, la 
quantitat de residus no recuperats i amb destinació a 
abocador ha passat de 12.713.926 quilos a 12.238.910, el 
que representa una reducció del 3,7%.

No obstant les bones dades anteriors, el Departament 
de Medi Ambient encoratja a incrementar els esforços 
envers el reciclatge, ja que la mitjana del percentatge 
de residus reciclables recuperats sobre els generats al 
domicilis se situa en un 30%, una xifra, però, amb clara 
tendència a l’alça.

El reciclatge 
d’envasos 
augmenta el 36 % 
respecte a 2007

Benicarló ha participat una 
vegada més en la Fira In-
ternacional de Turisme 

(FITUR), que enguany ha tingut 
lloc del 28 de gener a l’1 de fe-
brer a Madrid. Així doncs, fins a 
Ifema, es van desplaçar l’alcalde 
de Benicarló, Marcelino Domin-
go, la regidora delegada de Turis-
me, M. Carmen Iruretagoyena, 
així com el president de l’Esta-
ció Nàutica Benicarló-Peníscola, 
Francisco Carvajal.

Al mostrador de Benicarló, in-
clòs dins de l’estand del Patro-

nat Provincial de Turisme Costa 
Azahar, els visitants van tingut al 
seu abast l’oferta nàutica, d’allot-
jament, gastronòmica i cultural 
de la ciutat. Ara bé, l’acte més 
important de la darrere edició 
va tenir lloc el dijous 29, dia 
dedicat a la Comunitat Valenci-
ana. Per a este dia Benicarló va 
proporcionar 100 kg de Carxofa 
Denominació d’Origen al Centre 
de Turisme de València, perquè, 
a la recepció organitzada per la 
Presidència de la Generalitat 
Valenciana, es pugueren oferir 

diversos plats cuinats amb Car-
xofa de Benicarló per a tots els 
assistents.

Benicarló també ha estat pre-
sent a l’estand de l’Associació 
d’Estacions Nàutiques (AEEN), 
que ha presentat en esta edició 
de FITUR’09 les seues 25 destina-
cions especialitzades en esports 
de la mar i tota la seua oferta 
complementària que composen 
esta model vacacional basat en 
el turisme actiu, i entre les quals, 
s’hi troba Benicarló.

El Ple ha aprovat firmar un 
conveni de col·laboració 
entre la Taula del Sènia i 

l’Ajuntament de Benicarló per tal 
de desenvolupar el projecte de 
georeferenciació del Pla Avan-
za, subvencionat pel Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç. 

Mitjançant aquest projecte la 
Mancomunitat de la Taula del 
Sènia es beneficiària de dos sub-
vencions per desenvolupar una 
guia ciutadana, via web i mòbil 
i un gestor d’incidències via dis-
positiu mòbil.

El Pla Avanza pretén contribuir 

a la recuperació econòmica del 
país a través de les noves tecno-
logies de la informació i de Ia co-
municació. Així doncs, s’estructu-
ra a través d’ajudes que cerquen 
l’increment de la competitivitat i 
la productivitat, a més d’afavorir 
la igualtat d’oportunitats.

Benicarló, present a Fitur

L’Ajuntament 
desenvoluparà una guia 
ciutadana via web i mòbil

La consellera i la secretària autonòmica de turisme van visitar l’estand de Beniarló a Fitur
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Informació 
municipal

sessió plenària ordinària núm. 17/2008 
de 27 de novembre
Punt 1r.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària ex-

traordinària i urgent núm.16/2008, de 14 de novembre.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 2n.- Ratificació del Decret d’Alcaldia de data 12 d’agost 

de 2008, pel qual es resol exercitar el dret de defen-
sa en el procediment contenciós administratiu núm. 
1/285/2008.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 3r.- Ratificació del Decret d’Alcaldia de data 4 de juny de 

2008, pel qual es resol interposar un recurs d’apel·-
lació en el procediment contenciós administratiu núm. 
2/2006/0184.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 4t.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança 

núm. 1 de l’OACSE, reguladora del preu públic per l’es-
tada i allotjament en la Residència de Sant Francesc.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 5é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’ordenança 

núm. 2 de l’OACSE, reguladora del preu públic per es-
tada i allotjament en la Residència i Centre de Dia del 
Collet

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 6é.- Dictamen a l’expedient de modificació de l’Ordenança 

núm. 3 de l’OACSE, reguladora del preu públic per es-
tada i allotjament en el Centre Geriàtric Assistencial.

 Aprovat per unanimitat)
Punt 7é.- Dictamen a la proposta de distinció al Sr. Vicent Mese-

guer Folch.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 8é.- Dictamen a la proposta de distinció al Sr. Joan Brusca 

Beltrán.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 9é.- Dictamen a la proposta de distinció al Sr. José Palan-

ques Estellé.
 (Aprovat per 14 vots a favor i 7 abstencions -grup soci-

alista-)
Punt 10é.- Dictamen a la proposta de normalització de l’ús del 

castellà.
 (Aprovat per 12 vots a favor i 9 en contra -grup socialis-

ta i BLOC-)
Punt 11é.- Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de la modifi-

cació puntual del PGOU, sobre aclariment dels articles 
69 i 79.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 12é.- Dictamen a la proposta d’aprovació inicial del conveni 

amb IFF Benicarló, SA per al desenvolupament del Pla 
parcial de millora del sector 11 “Collet II” del PGOU.

 (Aprovat per 12 vots a favor i 9 en contra -grup socialis-
ta i BLOC-)

Punt 13é.- Dictamen a la proposta de desestimació del recurs de 
reposició interposat per Francisco Mañá Forés contra 
l’acord del Ple de 29 de maig de 2008, pel qual s’aprova 
definitivament el projecte d’expropiació per a l’execu-
ció del pg. Marítim Sud.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 14é.- Dictamen a la proposta de rectificació de la relació de 

béns i drets afectats pel procediment d’expropiació per 
a l’obertura del c. de Sant Elm.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 15é.- Dictamen a la proposta de rectificació del compte de-

tallat de les quotes d’urbanització del Programa d’actu-

ació integrada Corts Valencianes II, aprovat pel Ple de 
la corporació el 13 de febrer de 2006, quant a la titulari-
tat de la finca situada al c. del Dr. Fléming, núm. 18-2n.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 16é.- Dictamen a la proposta de ratificació del conveni de 

cessió gratuïta de terrenys per a l’ampliació de la ctra. 
de Benicarló a Càlig, CV-135, subscrit amb M. de las 
Mercedes Tena Soriano (polígon 22 parcel·la 140).

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 17é.- Dictamen a la proposta de ratificació del conveni de 

cessió gratuïta de terrenys per a l’ampliació de la carre-
tera de Benicarló a Càlig, CV-135, subscrit amb Francis-
co Tena Gargallo (polígon 22 parcel·la 157).

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 18é.- Dictamen a la proposta de ratificació del conveni de 

cessió gratuïta de terrenys per a l’ampliació de la ctra. 
de Benicarló a Càlig, CV-135, subscrit amb M. Rosario 
Villarroya Tena (polígon 22 parcel·la 150).

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 19é.- Dictamen a la proposta de ratificació del conveni de 

cessió gratuïta de terrenys per a l’ampliació de la ctra. 
de Benicarló a Càlig, CV-135, subscrit amb Montserrat 
Viñes Martell (polígon 22 parcel·la 187).

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 20é.- Dictamen a la proposta de ratificació del conveni de 

cessió gratuïta de terrenys per a l’ampliació de la ctra. 
de Benicarló a Càlig, CV-135, subscrit amb Juan Roberto 
Monforte Monterde i M. Pilar Martínez Martínez (polí-
gon 22 parcel·la 193).

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 21é.- Dictamen a la proposta de ratificació del conveni de 

cessió gratuïta de terrenys per a l’ampliació de la carre-
tera de Benicarló a Càlig, CV-135, subscrit amb Arman-
do Tafalla Borràs (polígon 22 parcel·la 190).

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 22é.- Dictamen a la proposta de ratificació del conveni de 

cessió gratuïta de terrenys per a l’ampliació de la carre-
tera de Benicarló a Càlig, CV-135, subscrit amb Arman-
do Tafalla Borràs (polígon 22 parcel·la 196).

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 23é.- Dictamen a la proposta de ratificació del conveni de 

cessió gratuïta de terrenys per a l’ampliació de la ctra. 
de Benicarló a Càlig, CV-135, subscrit amb Sandor Que-
rol Ruiz (polígon 22 parcel·la 194).

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 24é.- Dictamen a la proposta de modificació de l’informe 

emés pel Ple el 4 de setembre de 2008, sobre la sol-
licitud de declaració d’interés comunitari de Benito 
Caldés Lluch, per a la instal·lació de pistes de tenis a la 
part. del Riu, pol·lígon 19, parcela 18.

 (Aprovat per 19 vots a favor i 2 en contra -BLOC-)
Punt 25é.- Dictamen a la proposta d’aprovació del Pla parcial i 

del Programa d’actuació integrada per al desenvolupa-
ment del sector 7 de sòl urbanitzable del PGOU, per a 
la seua gestió directa.

 (Aprovat 19 vots a favor i 2 abstencions -BLOC-)
Punt 26é.- Dictamen a la proposta d’aprovació i adjudicació del 

Programa d’actuació integrada per al desenvolupa-
ment del sector 8-b el Collet, del PGOU per a la seua 
gestió indirecta

 (Aprovat per 12 vots a favor i 9 en contra -grup munici-
pal socialista i BLOC-)

Punt 27é.- Prèvia declaració d’urgència, acordada amb el vot favo-
rable dels vint-i-un membres assistents: Dictamen per 

L’edició 2009 de les Jorna-
des Gastronòmiques de la 
Carxofa es complementarà, 

per quart any consecutiu, amb 
la campanya de la Regidoria de 
Comerç, T’invitem!. La campa-
nya sortejarà entre els clients 
del Mercat Central i d’alguns es-
tabliments de la ciutat un total 
de 80 menús-degustació per a 
provar gratuïtament, de dilluns 
a divendres, els plats dels 11 res-
taurants de Benicarló i comarca 
que participen en les jornades.

Així doncs, es premiarà la fide-
litat dels clients dels comerços 
amb el sorteig diari, durant 8 
dies (entre el 26 de gener i el l’11 
de febrer, excepte el cap de set-
mana), de 3 invitacions dobles 
i al mateix temps augmentarà 
la difusió de les jornades de la 
carxofa. Aquesta campanya, que 

ja en anteriors edicions va tenir 
una molt bona acollida entre 
comerciants i clients, busca po-
tenciar el comerç local i, a nivell 
dels restaurants, consolidar les 
jornades com una cita important 

en el món de la gastronomia.

Els menús i les dades de contac-
te dels restaurants participants 
poden consultar-se a la web mu-
nicipal www.ajuntamentdebeni-
carlo.org.

El passat mes de gener, l’Ajun-
tament va rebre la visita dels 
alumnes d’intercanvi del Collège 

Lemière de Caen (Normandia). L’inter-
canvi estava organitzat pels departa-
ments de Francés i Filosofia de l’IES 
Ramon Cid.

Així doncs, el tinent d’alcalde, Antonio 
Cuenca, en representació de tota la 
corporació, va obsequiar els joves amb 
una bossa amb material promocional 
de la ciutat. Alhora, els representants 
de l’institut francés van entregar diver-
sos productes típics de la seua zona).

El comerç local t’invita a les 
jornades gastronòmiques

L’Ajuntament rep un grup 
d’alumnes del Collège 
Lumière de França

La regidora de Comerç i algunes venedores del mercat en el primer sorteig

Els alumnes d’intercanvi francesos, el dia de la recepció
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declarar desert el procediment obert per a la contra-
ctació de la concessió de la gestió indirecta del servei 
d’estacionaments vigilats de vehicles en la via pública 
amb limitació horària.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 28é.- Moció del grup municipal socialista, sobre la situació 

sanitària del municipi.
 (Rebutjat per 9 vots a favor i 12 en contra -grup popu-

lar-)
Punt 29é.- Mocions amb motiu del Dia Internacional de la Violèn-

cia de Gènere, del grup municipal popular i del grup 
municipal socialista.

 (Aprovades per unanimitat)
Punt 30é.- Moció del BLOC, amb motiu del 25 aniversari de la Llei 

d’Ús i Ensenyament del Valencià.
 (Aprovada per unanimitat)
Punt 31é.- Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia i 

Tinències d’Alcaldia delegades des del 16 d’octubre de 
2008 al 15 de novembre de 2008.

 (La corporació en resta assabentada)
Punt 32é.- Dació de compte de sentències de diversos ordres ju-

risdiccionals.
 (La corporació en resta assabentada)
Punt 33é.- Precs i preguntes.

decrets de desembre
01/12/08. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramita-
ció de la llicència per a la construcció d’un edifici de serveis en el Pla 
Parcial Sector Terciari Ciutat Sènior.

01/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus 
respectius imports i un total de 1.333,85 euros.

01/12/08. Desestimar un recurs de reposició de per extemporani.

01/12/08. Iniciar procediment sancionador per depurar les possibles 
responsabilitats com a conseqüència de l’abandó incontrolat de re-
sidus en la Urbanització la Tossa; nomenar instructor i secretària 
de l’expedient.

01/12/08. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels 
danys patits en la capota del cotxe de xiquet com a conseqüència 
de l’espectacle organitzat per la Comissió de Festes.

01/12/08. Resoldre l’execució de la Sentència núm. 158/14.05.2008 
dictada pel Jutjat Constenciós Administratiu núm. 1 de Castelló. 

01/12/08. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de trami-
tació de la llicència sol·licitada per a la construcció d’un conjunt 
de 192 i 164 habitatges, aparcament i urbanització interior en el Pla 
Parcial Sector Terciari Ciutat Sènior.

01/12/08. Aprovar la revisió de preus sol·licitada en relació amb el 
contracte relatiu a la prestació del servei de assessorament, infor-
mació i divulgació sobre dret familiar, dona i estrangeria.

01/12/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
interposada pels danys patits en el vehicle per un contenidor d’es-
combraries situat al c. d’Olivella.

02/12/08. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramita-
ció de la llicència sol·licitada per a la construcció d’un hotel en el Pla 
Parcial Sector Terciari Ciutat Sènior.

02/12/08. Contractar el subministrament d’un armari i del cablejat 
de Serveis Socials per import de 4333,60 euros, IVA no inclòs.

02/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels 
seus respectius imports i un total de 27.209,36 euros

02/12/08. Convocar la Junta de Govern Local ordinària per al dia 5 
de desembre.

02/12/08. Aprovar el Plec de càrrec corresponent a les liquidacions 
practicades per l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, per import de 10.566,87 euros, més la Taxa per 
expedició de documents administratius, per import de 68,39 euros.

02/12/08. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental per a 
l’activitat de fusteria a la ctra. de Sant Mateu.

02/12/08. Incoar l’expedient sancionador a les persones responsa-
bles dels següents fets: falta del cartell indicatiu de l’existència de 
fulls de reclamacions, la falta d’aquestes o la negativa a facilitar-les; 
no exposar la llicència o autorització; falta de cartell en lloc clara-
ment visible que prohibisca l’entrada a menors; falta de cartell on 
conste l’horari d’obertura i tancament del local o establiment.

03/12/08. Contractar l’execució de l’obra de reurbanització al c. dels 
Pescdors per import de 36.590,39 euros, IVA no inclòs.

03/12/08. Iniciar procediment sancionador per a depurar les possi-
bles responsabilitats com a conseqüència de l’abandó incontrolat 
de residus en la partida de Vilaperdig; nomenar instructor i secre-
tària de l’expedient.

03/12/08. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramita-
ció de la llicència per a la construcció d’una caseta de ferramentes 
i l’autorització per a subministrament elèctric amb emplaçament a 
la part. del Bobalar. 

03/12/08. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de trami-
tació de la llicència sol·licitada per a clos de finca a la part. del Bo-
balar. 

03/12/08. Contractar l’execució de l’obra d’instal·lació elèctrica de 
baixa tensió en el pàrquing de la pl. de la Constitució per import de 
14.869,03 euros, IVA no inclòs.

04/12/08. Contractar l’execució de l’obra d’instal·lació elèctrica en 
BT per import de 20.873,18 euros, IVA no inclòs.

03/12/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de serveis fi-
nancers i jurídics al c. de Sant Francesc.

03/12/08. Declarar l’incompliment del Decret, pel qual s’ordenava al 
seu titular el tancament de l’activitat de bar-restaurant-hostal que 
s’exerceix a l’av. de Juan Sebastián Elcano, sense comptar amb la 
preceptiva llicència municipal; ordenar a la Policia Local que proce-
disca a la clausura de l’activitat.

03/12/08. Ordenar la demolició de les obres realitzades il·legalment 
a la part. del Riu. 

03/12/08. Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il·legalment 
a la part. de Surrach. 

03/12/08. Ordenar el tancament de l’activitat d’impremta digital 
que s’exerceix al local situat al c. del Crist de la Mar.

03/12/08. Ordenar a la propietària del solar situat al c. de la Mare de 
Déu del Roser que procedisca a la neteja del solar per deixar-lo en 
les degudes condicions de salubritat i ornat.

04/12/08. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de trami-
tació de la llicència sol·licitada per a la construcció d’un edifici de 
44 habitatges per a la 3ª edat, amb emplaçament en el Pla Parcial 
Sant Gregori II.

04/12/08. Contractar el subministrament de 10 switchos per a la sala 
de servidors de l’Ajuntament per import de 2639,29 euros, IVA no 
inclòs.

04/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels 
seus respectius imports i un total de 65.852,78 euros

04/12/08. Aprovar la certificació núm. 1 dels obres de reurbanització 
del c. de Cristóbal Colón, per import de (207.967,12) euros.

04/12/08. Ordenar el canvi de titularitat de la llicència de gual de la 
placa núm. 705, amb emplaçament al c. de Toledo.

04/12/08. Contractar el servei de prevenció de riscos laborals.

04/12/08. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial in-
terposada pels danys patits en el vehicle com a conseqüència de la 
caiguda d’un cable d’enllumenat de propietat municipal en l’encre-
uament del c. del Puig de la Nau amb la CN-340 municipal sobre el 
citat vehicle.

04/12/08. Atorgar llicència municipal per a la realització d’una rasa 
per a la canalització subterrània, d’una línia elèctrica trifàsica fins al 

CGP del c. de Mossén Lajunta.

04/12/08. Contractar el subministrament d’un portàtil HP 550 per 
import de 400,8 euros, IVA no inclòs.

04/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels 
seus respectius imports i un total de 230.723,49 euros.

04/12/08. Autoritzar el canvi d’emplaçament de la llicència de gual 
núm. 984, situat al c. de la Mare de Déu de Lourdes i l’ampliació de 
2 m a 3 m.

04/12/08. Contractar el servei de vigilància de la salut.

04/12/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
interposada pels danys soferts en un abric com a conseqüència d’un 
espectacle organitzat per la Comissió de Festes.

04/12/08. Contractar el subministrament de la llicència d’actualit-
zació Multibase per a l’actualització del Gespol per import de 536,03 
euros, IVA no inclòs.

04/12/08. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de centre 
d’educació infantil a la part. de les Solades.

04/12/08. Decretar la baixa de la llicència municipal de canvi de 
titularitat de l’activitat de restaurant al c. de Jacinto Benavente.

04/12/08. Admetre a informació pública la petició de llicència am-
biental de l’activitat de bar restaurant a l’av. de Juan Sebastián El-
cano.

04/12/08. Declarar provada la construcció d’un xalet en la part. del 
Collet sense la preceptiva llicència municipal i imposar una sanció 
de 22.104 euros.

04/12/08. Suspendre el procediment sancionador per a depurar les 
possibles responsabilitats per una presumpta infracció urbanística 
consistent en la construcció de dues edificacions en la part. del Riu, 
sense comptar amb la preceptiva llicència municipal.

04/12/08. Declarar incomplida per segona vegada l’ordre de restau-
ració de la legalitat urbanística per la qual s’ordenava la demolició 
de les edificacions realitzades sense llicència municipal a la part. del 
Collet i imposar de 600 euros, per aquest incompliment.

04/12/08. Declarar l’incompliment de l’ordre de restauració de la le-
galitat urbanística imposada per la qual s’ordenava la restauració de 
la legalitat urbanística infringida en la part. de Sanadorlí i imposar 
una multa de 1.000 euros, per aquest incompliment.

05/12/08. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als ha-
bitatges amb emplaçament al c. dels Germans dels Escoles Cris-
tianes.

05/12/08. Aprovar la certificació núm. 1 dels obres de reurbanització 
del c. d’Hernán Cortés, per import de 252.843,23 euros.

05/12/08. Abonament a auxiliars d’ajuda a domicili la corresponent 
indemnització per la utilització dels seus vehicles particulars en els 
desplaçaments realitzats per raó del servei de juliol el setembre de 
2008.

05/12/08. Aprovar la compensació de les autoliquidacions pel con-
cepte de Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials 
constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor de les 
empreses explotadores de serveis públics.

05/12/08. Atorgar llicència municipal per a la realització d’una rasa 
per a la connexió d’aigües residuals d’un local comercial a la xarxa 
general, de l’edifici situat al c. de Sant Sebastià.

05/12/08. Nomenar una funcionària interina per a desenvolupar 
tasques d’auxiliar administrativa als Serveis Públics municipals.

05/12/08. Otorgar llicència urbanística per als treballs de realització 
d’una rasa per a escomesa de l’edifici situat al c. de César Cataldo.

05/01/08. Denegar llicència urbanística per als treballs d’instal·lació 
de plaques solars per al subministrament d’aigua calenta sanitària 
en locals comercials del Port Esportiu.

05/12/08. Atorgar llicència urbanística per als treballs de pintat de 
la façana en l’immoble situat al c. de Sant Jaume.

05/12/08. Atorgar llicència urbanística per als treballs a l’immoble 
situat al c. d’Hernán Cortés.

05/12/08. Atorgar llicència urbanística per als treballs de condicio-
nament d’un servici en un magatzem en la planta baixa per a minus-
vàlids al pg. de Febrer Soriano.

05/12/08. Atorgar llicència urbanística per a les obres del local co-
mercial situat al c. del Rei en Jaume.

05/12/08. Tenir per desistit la sol·licitud de llicència municipal per a 
la construcció d’un edifici en la prolongació de Joan XXIII.

09/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels 
seus respectius imports i un total de 461.528,35 euros.

09/12/08. Contractar un oficial electricista mitjançant un contracte 
d’interinitat per a substituir a un treballador amb dret a reserva.

09/12/08. Aprovar el Plec de càrrecs corresponent a la liquidació 
per concepte de multa, per import total de 600,00 euros.

09/12/08. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de bar 
restaurant a l’av. del Papa Luna.

09/12/08. Ordenar que es procedisca a la reparació de les esquerdes 
existents en la paret mitgera d’aquest edifici situada al c. de Sant 
Gener, per trobar-se en una situació de perill de despreniment.

10/12/08. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habi-
tatges amb emplaçament a l’av. de les Corts Valencianes.

10/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus 
respectius imports i un total de 10.073,90 euros

10/12/08. Concedir les ajudes proposades per la Comissió de Valo-
ració de Prestacions Econòmiques Individuals.

10/12/08. Donar de baixa les llicències de gual amb efectes del dia 
31 de desembre de 2008 al c. de la Mare de Déu del Roser, a l’av. de 
Magallanes, al c. de Pere Bretó, al c. de Cèsar Cataldo, al c. de Sever 
Ochoa, a l’av. del Maestrat, al c. de Sant Francesc, al c. del Comerç 
i al c. de Tarragona.

10/12/08. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
interposada per danys patits al caure en l’encreuament del carrer de 
Joan XXIII amb el c. de Colón pel mal estat de la vorera.

10/12/08. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habi-
tatges amb emplaçament al c. de la Mare de Déu de Montserrat. 

10/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus 
respectius imports i un total de 227.938,04 euros

10/12/08. Autoritzar a la realització dels espectacles pirotècnics en 
els voltants de la Fira de Sant Antoni el 10 de gener, la crema de 
la foguera Sant Antoni el 16 de gener i una mascletà a la pl. de la 
Constitució el 17 de gener.

10/12/08. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habi-
tatges amb emplaçament al carrer de Miguel de Cervantes. 

10/12/08. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per als habi-
tatges amb emplaçament a la part. de les Solades.

11/12/08. Contractar el servei de subministrament de 20 faristols, 10 
metrònoms i 6 afinador per import de 579,53 euros, IVA no inclòs.

11/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus 
respectius imports i un total de 1.907,76 euros.

11/12/08. Aprovar la composició del Jurat Qualificador per a valorar 
els treballs presentats al XIII Concurs del Cartell anunciador de la 
Festa de la Carxofa 2009.

11/12/08. Convocar la sessió extraordinària de la Comissió Infor-
mativa de Contractació i Patrimoni, perquè tinga lloc el dia 15 de 
desembre.

11/12/08. Nomenar interinament un agent de policia local per a ocu-
par un lloc de treball fins la reincorporació del funcionari propietari 
de la plaça.

11/12/08. Contractar el subministrament de 6 pistoles per a dotació 
dels agents, per un import 3.375,00 € IVA inclòs.
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Un grups dels alumnes del 
taller Terra d’encontres II, 
organitzat per la Taula del 

Sènia, va visitar la Biblioteca mu-
nicipal. Concretament, eren els 
alumnes de la especialitat de ajuda 
a domicili, que s’esta impartint a 
Benicarló fins al maig de 2009 a la 
seu d’AMICS. A banda de conéixer 
les instal·lacions, van estar cercant 
informació sobre temes relacionats 
amb el seu curs, com ara l’atenció a 
la gent gran.

Són diversos els col·lectius que or-
ganitzen visites guiades a les instal-
lacions de la Bibioteca. Per això, les 
persones interessades a realitzar 
una activitat d’aquest tipus, només 
han des posar-se en contacte amb 
el personal i concertar una visita 
(tel 964 475 660 i correu.bibliote-
ca@ajuntamentdebenicarlo.org).

Els alumnes del taller 
'terra d’encontres' visiten 
la Biblioteca

11/12/08. Remetre immediatament al Jutjat del Contenciós Admi-
nistratiu núm. 1 de Castelló, l’expedient relatiu a la reclamació for-
mulada contra el Decret d’Alcaldia de data 6 d’agost de 2008, en 
virtut de la qual es desestima el recurs de reposició interposat per 
CSI-CSIF contra l’acord de la Mesa General de Negociació.

11/12/08. Aprovar el Plec de càrrecs corresponent a les liquidacions 
practicades per concepte de taxa per recollida d’escombraries, pels 
seus respectius imports i un total de 470,68 euros.

11/12/08. Remetre immediatament al Jutjat del Contenciós Adminis-
tratiu núm. 2 de Castelló, l’expedient relatiu a la reclamació contra 
el Decret desestimatori de la sol·licitud de legalització d’obres.

12/12/08. Concedir una pròrroga de 12 mesos de la llicència atorga-
da per a acabar les obres de construcció d’un edifici al c d’Eivissa.

12/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus 
respectius imports i un total de 85.557,20 euros.

12/12/08. Concedir una pròrroga de 12 mesos de la llicència ator-
gada per a acabar les obres de construcció d’un edifici al c. de For-
mentera.

12/12/08. Contractar les obres de la reparació del tram del c. de la 
Mare de Déu de la Mar, per import de 12.872,21 euros, IVA no in-
clòs.

12/12/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’oficina i ma-
gatzem al servei d’empresa constructora a l’av. de la Llibertat.

12/12/08. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de venda al de-
tall de productes dietètics al c. d’Hernán Cortés.

15/12/08. Atorgar llicència urbanística per a la instal·lació d’una grua 
torre al c. de Sant Joaquim.

15/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus 
respectius imports i un total de 109.302,77 euros.

15/12/08. Concedir llicència per a la instal·lació d’una xurreria a l’em-
plaçament situat a la pl. de la Constitució, durant els dies 13, 14, 20, 
21, 27 i 28 de desembre.

15/12/08. Atorgar complement de productivitat de 270 euros bruts 
mensuals addicionals un treballador.

15/12/08. Atorgar llicència d’obres per a la construcció d’un habitat-
ge unifamiliar aïllada, a la part. del Mas del Rei.

15/12/08. Revocar la llicència de gual de 3 m per a l’emplaçament 
situat al c. d’Ulldecona.

15/12/08. Atorgar llicència urbanística per a les obres de condici-
onament del local per a escola d’educació infantil a la part. de les 
Solades.

16/12/08. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per als ha-
bitatges amb emplaçament al c. del Vi de Carlon i c. del Nou d’Oc-
tubre.

16/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus 
respectius imports i un total de 259.159,49 euros.

16/12/08. Reconéixer triennis a un funcionari interí.

16/12/08. Anul·lar la liquidació per import de 88,90 euros en con-
cepte de la quota 3 urbanització de les Corts Valencianes i emetre 
una nova pel mateix import, i modificant correctament el primer 
cognom.

16/12/08. Concedir llicència de 1ª ocupació per a l’habitatge situat a 
la partida de les Solades.

16/12/08. Reconéixer triennis a una funcionària interina.

16/12/08. Reconéixer triennis a una treballadora laboral

16/12/08. Desistir de l’activitat de comerç al detall de mobles, ma-
talassos, somiers i complements de decoració per a la llar a l’av. de 
Magallanes

17/12/08. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferència, 
per import de 13.091,05 euros, amb la finalitat de procedir al paga-
ment de la nòmina del mes de desembre al personal municipal.

17/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus 
respectius imports i un total de 18.645,10 euros.

17/12/08. Nomenar una tresorera accidental durant el període com-
près entre el 22 de desembre de 2008 i el 7 de gener de 2009.

18/12/08. Aprovar la suspensió temporal del subministrament als 
abonats relacionats per Sorea, SA, per rebuts pendents de paga-
ment.

18/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus 
respectius imports i un total de 741.660,67 euros.

18/12/08. Assignar als treballadors de l’Ajuntament el complement 
de productivitat corresponent al mes de desembre.

18/12/08. Aprovar la memòria valorada de renovació de la xarxa de 
proveïment d’aigua potable al c. de Miguel de Cervantes de Benicar-
ló, el pressupost del qual ascendeix a 30.332,91 euros, IVA inclòs.

18/12/08. Resoldre la discrepància formulada en l’expedient d’apro-
vació de la liquidació del compte per la venda d’entrades de Tea-
tre de Tardor 2008 i que se seguisca el procediment per a la seua 
aprovació.

18/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus 
respectius imports i un total de 90.040,27 euros.

18/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus 
respectius imports i un total de 415.980,61 euros.

22/12/08. Aprovar la baixa en la titularitat dels parades núm. 65 i 66 
del Mercat Central i declarar-les vacants.

22/12/08. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus 
respectius imports i un total de 4.640,00 euros.

22/12/08. Aprovar la devolució de l’aval en concepte de garantia 
provisional, per import de 3.232,48 euros, per concórrer a la licitació 
de la concessió de la gestió indirecta del servei d’estacionaments 
vigilats de vehicles en la via pública amb limitació horària en règim 
de concessió. 

23/12/08. Sol·licitar a la Conselleria de Benestar Social una subven-
ció per a prestacions, econòmiques individuals per acolliment fa-
miliar simple o permanent en família extensa o afí, per import de 
14.000,00 euros.

23/12/08. Autoritzar la realització dels espectacles pirotècnics a la 
pl. de Sant Bartomeu el 31 de desembre i el 5 de gener.

26/12/08. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’ac-
tivitat de cafeteria a l’av. de Méndez Núñez.

29/12/08. Resoldre la discrepància quant a la devolució de l’IBI per 
import de 429,24 euros, per una finca cadastral corresponent a l’any 
2007, així com l’anul·lació de la liquidació de l’IBI corresponent a 
l’any 2008, per import de 467,06 euros, i que se seguisca el proce-
diment corresponent.

29/12/08. Estimar la reclamació, anul·lar les liquidacions 789/2008 i 
790/2008 i emetre una nova liquidació per import de 37,76 euros.

29/12/08. Prorrogar el contracte subscrit amb l’educador social del 
centre del voluntariat per un període de tres mesos.

29/12/08. Comptabilitzar el Reconeixement de drets per import de 
741,69 euros, corresponents a la facturació de la recollida d’envasos 
de vidre durant el mes d’octubre de 2008.

30/12/08. Aprovar la baixa en la titularitat dels parades núm. 107,119 
i 120 i el lloc del soterrani núm. 3 del Mercat Central i declarar-les 
vacants.

30/12/08. Anul·lar els drets reconeguts de l’impost sobre béns im-
mobles de naturalesa urbana, de naturalesa rústica i de l’impost 
sobre activitats econòmiques, de diversos exercicis.

30/12/08. Anul·lar les liquidacions per import de 16,21 euros i per im-
port de 31,32 euros, en concepte d’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, i emetre una nova liquidació; 
aprovar el Plec de càrrecs núm. 61/2008, corresponent a la liquida-
ció per concepte d’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana, per import total de 37,76 euros. 

30/12/08. Concedir llicencia ambiental per a l’activitat de bar cafe-
teria i emplaçament en la pl. del Mercat Vell.

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

Dos gardenias para tí•	  – Daniel Arenas – Ed. Brosquil
La llave que te dí •	 – Agustín Santos. Ed. Brosquil
Atracos S.L. y otros relatos•	  – Luis Valera – Ed. Bros-
quil 
Oro, veneno, puñal•	  – Virginia Vidal – Ed. Brosquil
Amando•	  – María J. Adelantado – Ed. Brosquil
El perro faldero•	  – Herme Cerezo – Ed.  Brosqui
Epitafio•	  – Kristinn R. Olafsson  - Ed. Brosquil
Asesinos sin remedio•	  – Luis Valera – Ed. Brosquil
Frases cortas, vida mia•	  – Perriette Fleutiaux – Ed. 
Brosquil 
Amores altamente peligrosos •	 – Walter Riso -Ed. Pla-
neta
Deja que la vida llueva sobre mi•	  -  Nuria Amat – Ed 
Lumen
El caso Medina Sidonia•	  – Íñigo Ramirez de Haro – Ed. 
La esfera de los libros

Biblio
teca

municipal
Novetats

dos alumnes del taller durant la visita
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Del 27 de febrer al 5 de maig, el Mucbe acollirà 
una mostra de l’obra gràfica i impresa de l’ar-
tista Manuel Boix. Aquest artista de l’Alcúdia 

està considerat com un dels grans creadors valenci-
ans contemporanis. La seua obra és ben versàtil, ja 
que abasta les diferents vessants de la plàstica: pin-
tura, escultura, calcografia, serigrafia, cartellística, 
bibliofília, il·lustració de llibres i de premsa escrita, 
etc.

Ara, aquesta exposició del Mucbe pretén aglutinar 
justament tota la seua ampla, diversa i dispersa obra, 
menys coneguda en la seua globalitat que la pictòrica 
i l’escultòrica, però no menys excelsa. A més, per a la 
inauguració, el 27 de febrer, la companyia de teatre 
Copia Izquierda oferirà diverses perfomances a partir 
d’un dels gravats del Tirant lo Blanc de Boix. A través 

d’aquest espectacle, titulat Les perspectives ocultes, els 
espectadors podran experimentar un canvi de mirada 
i vore tot allò que les dos dimensions li amagaven.

Un total de 166 grups es-
colars de la comarca han 
participat en els tallers 

que va organitzar el Mucbe du-
rant el 2008. Concretament, 
3.642 xiquets van particpar en 
les activitats al voltant de les 
exposicions Tresors arqueològics, 
Una, dola, tela, catola..., jocs i jo-
guets d’antany i Bona terra, bona 
collita.

Actualment, el Mucbe ofereix als 
centres educatius la possibilitat 
de participar en taller didàctic 
Estrats	superficials,	on els xiquets 
aprenen quines són les diverses 
capes de la terra en què actuen 
el llauradors, a més de familiarit-
zar-se amb els tipus de cultius 

de la comarca i les èpoques de 

sembra. Per participar-hi, cal po-

sar-se en contacte amb el Muc-

be per concertar una visita (tel. 

964 460 448 i correu.mucbe@

ajuntamentdebenicarlo.org).

Les il·lustracions i 
gravacions de manel Boix, 
al mucbe

més de 3.000 xiquets han 
passat pels tallers del 
mucbe

El passat mes de gener, 
l’Ajuntament de Benicarló 
oferia una recepció oficial 

al pilot benicarlando José M. Pe-
llicer, qui s’acabava de proclamar 
vencedor del Rally Àfrica Race.

En la recepció, envoltat de nom-
brosos familiars, amics i aficio-
nats de l’esport, el pilot va ex-
plicar el treball, cansament i, de 
vegades, sofriment que suposa 
córrer els 7.500 km de què cons-
ta la carrera. L’alcalde i el regidor 
d’Esports van aprofitar l’ocasió 
per felicitar-lo pel seu èxit i alho-
ra agrair-li el fet de portar l’esport 
benicarlando als llocs més alts de 
les competicions mundials.

L’Ajuntament reconeix 
l’èxit de pellicer en 
l’àfrica Race

L’exposició s’inaugurarà amb una representació de 
teatre a partir d’un gravat de l’autor

Alumnes del CEIp manuel Foguet de vinaròs en el taller Estrats

Amb el transcurs del curs escolar, va conso-
lidant-se la competició comarcal dels Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana. En la 

lliga Castelló Nord, equips d’entitats i col·legis de 
Benicarló, Vinaròs, Peníscola, Santa Magdalena, Ca-

net i Torreblanca han anat jugant els diversos partits 
previstos d’handbol, futbol sala i bàsquet a les dife-
rents localitats.

Per tant, la lliga escolar continua d’acord amb el se-
güent calendari:

Continuen les 
competicions escolars 
comarcals

Nombrosos amics i aficionats esperaven Pellicer a la porta de l’Ajuntament 
el dia de la recepció
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Desprès de l’experiència positiva del seu pri-
mer any de funcionament, la Regidoria de 
Benestar Social aposta de nou  pel projecte 

Calendari Social. Com l’any anterior, el Calendari So-
cial continua la seua funció informativa i de sensibi-
lització, a més d’afavorir el contacte, la coordinació i 
la cooperació entre les diverses entitats i agents que 
promouen l’acció social a Benicarló.

A l’igual que l’any passat, el Calendari té previst de-
dicar cada mes a una temàtica social. Així doncs, 
s’ha editat un calendari de taula on s’informa del 
projecte i, cada mes, s’oferirà un programa d’activi-
tats obertes a tota la població.

El mes de febrer, el Calendari Social el dedica a la 
prevenció de la salut, ja que a Benicarló són nom-
broses les associacions socials i els serveis públics 
que treballen de manera específica la prevenció de 
la salut, amb un alt nivell d’experiència i professio-
nalitat. Aquest treball es reflecteix en les diferents 
campanyes i programes dirigits a sectors específics 

de població (escolar, col·lectius de risc, etc.) o a tra-
vés de actuacions d’informació i sensibilització ciu-
tadana.

Agenda Cultural
Febrer
Exposicions
 Exposició temporal al voltant 

del món agrari Bona terra bona 
collita. Mucbe. Organitza: Muc-
be. Col·labora: IFF, Ashland i 
Ruralcaixa.

 Exposició permanent Tresors 
arqueològics, troballes ibèriques 
de Benicarló. Mucbe. Organit-
za: Mucbe. Col·labora: IFF, Ash-
land i Caixa Rural Benicarló.

 El Museu del Temps (fins el 
29 de març). Mucbe. Organit-
za: Regidoria de Cultura. Col-
labora: Ashland.

 Exposició del guanyador del 
XXXI Certamen de Pintura Ciu-
tat de Benicarló, Quarta dèca-
da, de Jerónimo Uribe Clarín 
(fins el 22 de febrer). Mucbe. 
Organitza: Mucbe. Col·labora: 
IFF, Ashland i Ruralcaixa.

 Exposició Instal·lació i obra grà-
fica,	 de Francesco Geronazzo 
(fins el 24 de febrer). Mucbe. 
Col·labora: IFF, Ashland i Rural-
caixa.

diumenge 1
12.00 h Presentació de la Falla de la Bar-

raca. Auditori.

dimecres 4
17.00 h Calendari social: febrer, mes de la 

prevenció de la salut. Revisió de 
la pell. Campanya de prevenció 

del melanoma (fins a les 19.00 
h). Seu de l’AECC. Organitza: 
Associació Espanyola Contra el 
Càncer de Benicarló.

dijous 5
22.00 h I Cicle de Cinema (cinema i mú-

sica). Projecció de la pel·lícula 
Mein Name ist Bach de domi-
nique de Rivaz. Introducció a 
càrrec de juanjo villarroya. 
Seu de l’Associació Diabolus 
(c. del Botànic Cavanilles, 8). 
Organitza: Assoc. Cultural Di-
abolus.

divendres 6
21.00 h pregària pel tercer món. 

Parròquia de Sant Bertomeu. 
Organitza: Mans Unides.

dissabte 7
18.30 h Presentació de la Falla del 

mercat vell. Auditori.
19.30 h xarrada Col·loqui a càrrec de 

Serafin Suarez, missioner a Zim-
bawe. En acabar, sopar de la 

fam. Cambra agrària. Organit-
za: Mans Unides.

21.00 h I Cicle de Cinema (cinema i mú-
sica). Projecció de la pel·lícula 
Bird de Clint Eastwood. Intro-
ducció a càrrec de Leo tejedor. 
Seu de l’Associació Diabolus (c. 
del Botànic Cavanilles,8). Orga-
nitza: Assoc. Cultural Diabolus.

diumenge 8
12.00 h Presentació de la Falla del grill. 

Auditori.
12.00 h Cadena Solidaria. Pl. De Sant 

Bertomeu. Organitza: Mans 
Unides.

dissabte 14
18.30 h Presentació de la Falla de la Car-

rasca. Auditori.

diumenge 15
12.00 h Presentació de la Falla del Ca-

duf. Auditori.

del dimarts 17 
al divendres 20
 Calendari social: febrer, mes de 

la prevenció de la salut. Setmana 
de realitats humanes. xerrades 

preventives sobre l’alcoholisme 
dirigides a alumnes de 2n i 3r 
d’ESO. IES Ramón Cid. Orga-
nitza: IES Ramón Cid – Grup 
d’Alcohòlics Anònims de Beni-
carló.

dijous 19
16.30 h Calendari social: febrer, mes de la 

prevenció de la salut. Conferència 
a càrrec del podòleg Agustí Al-

biol Llorach. Per què fan mal els 
peus: Mal a l’avantepeu, Hallux 
Valgus (pòmul unflat), peu di-
abètic. Casal Municipal. Orga-
nitza: Associació de la Dona.

22.00 h I Cicle de Cinema (cinema i ar-
quitectura). Projecció de la 
pel·lícula En construcción de 
josé Luis guerin. Introducció a 
càrrec d’Anna Fonollosa. Seu de 
l’Associació Diabolus (c. del Bo-
tànic Cavanilles, 8). Organitza: 
Associació Diabolus.

divendres 20
19.00 h Calendari social: febrer, mes de 

la prevenció de la salut. xarrada 
tècnica i informativa sobre la 
fibromialgia. Saló d’actes del 
Mucbe. Organitza: Associació 
Afivina.

dissabte 21
18.30 h Presentació de la Falla dels Cre-

mats. Auditori.

diumenge 22
12.00 h Presentació de la Falla de la 

paperina. Auditori.

dijous 26
11.00 h Calendari social: febrer, mes de 

la prevenció de la salut. Carpa 
d’intercanvi de Salut: tabac per 

salut, endolceix-te la vida (fins 
les 13.00 h). Accés del Mercat 
Municipal. Organitza: Associa-
ció PATIM.

22.00 h I Cicle de Cinema (cinema i ar-
quitectura). Projecció de la pel-
lícula El vientre del arquitecto de 
peter greenaway. Introducció a 
càrrec d’Anna Fonollosa. Seu de 
l’associació Diabolus (c. del Bo-
tànic Cavanilles, 8). Organitza: 
Assoc. Cultural Diabolus

divendres 27
19.00 h Inauguració de l’exposició Ma-

nuel	Boix,	Obra	gràfica	i	impre-
sa (fins al 3 de maig). La compa-
nyia de teatre Copia izquierda 
oferirà diversos performances 
a partir d’un dels gravats del 
Tirant lo Blanc de Manuel Boix. 
Mucbe. Organitza: Mucbe. Col-
labora: IFF, Ashland i Ruralcai-
xa.

20.30 h Crida de les Falles 2009. 
Ajuntament. Organitza: Junta 
Local Fallera.

dissabte 28
23.30 h Concert. x Cremats Rock amb 

la participació de the Happi-
ness Project, The Crayfish 
Band i Calumnia. Pista del 
IES Joan Coromines. Organit-
za: Falla dels Cremats. Entrada 
gratuïta.
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torna el Calendari social: 
febrer, mes de la prevenció 
de la salut

El Calendari social pretén apropar tothom als recursos 
i serveis relacionats amb la salut

Febrer, mes de la prevenció de la salut
programa d’activitats

4 de febrer
De 17 a 19 hores, a la seu de l’AECC:
Revisió de la pell. Campanya de Prevenció del Melanoma.
Organitza: Associació Espanyola Contra el Càncer de Benicarló.

17, 18, 19 i 20 de febrer
A l’IES Ramón Cid:
Setmana de realitats humanes. Xerrades  preventives sobre l’alco-
holisme dirigides als alumnes de 2n i 3r d’ESO.
Organtiza: IES Ramón Cid – Grup d’Alcohòlics Anònims de Beni-
carló.

19 de febrer
A les 16.30 h, al Casal Municipal:
Conferència a càrrec del podòleg Agustí Albiol Llorach. Per què fan 
mal els peus: Mal a l’avantepeu, Hallux Valgus (pòmul unflat), peu 
diabètic.
Organitza: Associació de la Dona.

20 de febrer
A les 19.00 h, al Saló d’actes del MUCBE:
Xerrada tècnica i informativa sobre la fibromialgia.
Organitza: Associació Afivina.

26 de febrer
D’11.00 a 13.00 h, a l’accés del Mercat Municipal de Benicarló:
Carpa d’Intercanvi de Salut: Tabac per Salut, endolceix-te la vida.
Organitza: Associació PATIM.

5 de març
A les 18.30 h, al Centre de Dia de Malalts d’Alzheimer de Vinaròs:
Escola de famílies. Alteracions a nivell sanitari en estadis més avan-
çats de la malaltia d’Alzheimer i pautes a seguir. Activitat formativa 
oberta a tothom (àmbit comarcal).
Organitza: Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer.

Altres activitats
Presentació de la campanya formativa per a la educació vial No te 
la jugues. Dirigida als alumnes de 5è i 6è de Primària. Organitza: 
Conselleria d’Educació i Federació Valenciana de Municipis i Pro-
víncies.
Presentació prèvia del programa Xerrades educatives sobre l’ús de 
material pirotècnic, realitzat per la Unitat Peypac (Policia Escolar i 
Participació Ciutadana).
Inauguració del Parc Biosaludable, a la pl. dels Mestres de Temple.
Adhesió de l’Ajuntament de Benicarló i tots els seus centres a la 
campanya Centres sense fum de la Conselleria de Sanitat.



www.ajuntamentdebenicarlo.org

FET EN PAPER 
RECICLAT


