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Els alumnes del Ródenas 
estrenen el nou col·legi
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Els alumnes del CEIP Eduardo Martínez Róde-
nas ja han estrenat el nou centre educatiu. 
Després de quasi dos anys estudiant a les aules 

prefabricades habilitades al costat de la Piscina Mu-
nicipal, s’han accelerat els tràmits al màxim perquè 
el curs finalitze a les noves instal·lacions, de manera 
que els alumnes que l’any que ve han de començar 
l’educació secundària puguen estudiar, encara que 
siga per un mes, al nou col·legi.

El nou centre ocupa una superfície de 13.000 metres 
quadrats, alguns dels quals s’han aprofitat de l’anti-
ga estructura. A les aules per a educació primària se 
sumen dos trinquets, un gimnàs amb tot l’equipa-
ment necessari, menjador, pistes esportives, un pati 
molt ampli i tota una ala dedicada a educació infan-
til, amb un pati propi. També s’han habilitat despat-
xos per a direcció, secretaria, psicòleg i AMPA, entre 
d’altres. Tot, per acollir 6 unitats d’educació infantil 
i 12 de primària.

Les obres les ha executat EOC Obras y Servicios per 

3,4 milions d’euros. La finalització de les obres del 

Martínez Ródenas coincideix amb la notícia que el 

curs 2010-2011 els alumnes del CEIP Ángel Esteban 

podrien estrenar també el nou col·legi.

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

maig
dIEs fARmÀCIA

1 Pablo SaStre 
Av. Catalunya, 31

2-3 Maria Pilar San Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

4 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

5 FranCiSCo SantoS 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

6 MaoreS Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

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

8 aMParo CarCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

9-10 Pablo SaStre 
Av. Catalunya, 31

11 ana Maria badeneS 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

12 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

13 FranCiSCo SantoS 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

14 MaoreS Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

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

16-17 aMParo CarCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

18
ConSuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

19 ana Maria badeneS 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

20 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

21 FranCiSCo SantoS 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

22 MaoreS Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

23-24 Mayte Febrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

25 Maria Pilar San Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

26
ConSuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45 (Zona Auditori). 
T. 964 462 277

27 ana Maria badeneS 
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

28 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

29 FranCiSCo SantoS 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

30-31 MaoreS Febrer 
C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

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

Els alumnes del Ródenas 
acabaran el curs 
al nou centre

El centre compta amb un mobiliari completament adaptat a les necessitats dels alumnes i professors

Els alumnes d’educació infantil compten amb una ala 
independent, amb pati de jocs separat dels més grans

Alumnes i professorat van celebrar amb un esmorzar 
el trasllat al nou centre
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El Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament 
ha aprovat la llista provisional d’admesos per 
al sorteig d’adjudicataris dels 36 habitatges de 

protecció pública al Pla Parcial Sant Gregori.

Els interessats poden consultar el llistat al tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament, al web municipal www.
ajuntamentdebenicarlo.org i poden interposar les 
reclamacions pertinents durant el termini de deu 
dies hàbils des de la recepció de la resolució per part 
de l’Ajuntament.

urbanisme aprova el llistat 
provisional d’admesos per 
als habitatges protegits

L’Ajuntament de Benicarló 
ha iniciat l’expedient per a 
la creació de l’Escola Infan-

til Municipal de primer cicle que 
s’ubicarà a l’antiga seu de l’Es-
cola de la Mar Irta. De moment, 
l’Ajuntament ha sol·licitat als 
serveis tècnics un informe per 
determinar les unitats o aules 
que es podran disposar i establir 
les possibles remodelacions que 
s’han de dur a terme a l’edifici 
per complir amb la normativa 
que regeix l’ús d’escoles infantils 
de primer cicle (de 0 a 3 anys).

Recordem que la Fundació Ban-
caixa, propietària de l’edifici, ce-

dirà a l’Ajuntament de Benicarló 
les instal·lacions on s’ubicarà 
l’escola infantil municipal, que 
tindrà cabuda per a uns 180 xi-

quets i xiquetes de Benicarló. 
Està previst que pròximament 
es firme el conveni de cessió en-
tre Bancaixa i l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Benicar-
ló ha decidit suspendre la 
concessió de llicències de 

sepultura dels nínxols que van 
des del número 493 al 760 per 
trobar-se en mal estat. Segons 
un informe dels serveis tècnics 
emés el 21 d’abril de 2009 el de-
teriorament dels nínxols és evi-
dent i en alguns casos fins i tot 
s’ha produït l’enfonsament dels 
mateixos.

L’Ajuntament comunicarà aques-
ta resolució a la Conselleria de 
Sanitat perquè emeta el corres-
ponent informe. Mentrestant, fa 
saber als ciutadans i ciutadanes 

que es troben afectats per la 
suspensió d’aquestes llicències 
que en el cas que s’haja de dur a 
terme la inhumació d’algun cos 

en algun dels nínxols afectats, 
l’Ajuntament oferirà un altre nín-
xol de característiques similars 
en una altra zona del cementeri.

L’Ajuntament inicia 
l’expedient per a 
l’Escola Infantil municipal

governació suspén 
les llicències de nínxols 
en mal estat

L’Escola Infantil municipal s’ubicarà a l’antiga Escola de la mar Irta

un dels nínxols afectats pel deteriorament

L’Oficina Municipal de Normalització Lingüísti-
ca de Benicarló ha posat en funcionament la 
segona edició de la campanya de promoció de 

l’ús del valencià, ‘Benvinguts a casa’. Aquesta cam-
panya consisteix en la distribució entre els futurs 
pares de l’obsequi d’un pitet amb vocabulari del 
nadó i un adhesiu per al cotxe. Els regals es distri-
bueixen al Centre de Salut (classes de preparació al 
part), a les oficines del padró i a l’Oficina de Nor-
malització Lingüística de l’Ajuntament.
‘Benvinguts a casa’ pretén mostrar als pares que 
les decisions lingüístiques que es prenen des que 
naix el seu fill són  importants per al futur del va-
lencià. Concretament, la campanya persegueix els 
següents objectius:

Informar els pares que poden inscriure el nom • 
en valencià del seu fill sense fer cap tràmit admi-
nistratiu especial quan vagen al Registre Civil.
Difondre el lèxic dels nadons en valencià, mitjan-• 
çant un breu recull de mots dibuixats al pitet.
Incidir en la importància de transmetre el valen-• 
cià als nadons.
Fer pública la tasca de l’Oficina Municipal de • 
Normalització Lingüística com a centre d’asses-
sorament i informació, en aspectes com ara els 
noms tradicionals valencians o l’adaptació a la 
nostra llengua de noms estrangers.

Aquesta campanya va nàixer ara fa cinc anys, dins 
del marc de les campanyes que organitza conjunta-
ment la xarxa  d’oficines de promoció del valencià. 

L’Ajuntament de Benicarló és el segon any que par-

ticipa en la iniciativa, atesa la bona acollida assolida 

en l’anterior edició.

Normalització posa 
en marxa la campanya 
‘Benvinguts a casa’
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Informació 
municipal

Acta del ple extraordinari núm. 6/2009, de 2 d’abril
Punt 1r.- Proposta del portaveu del grup municipal popular de canvi del seu repre-

sentant en el Consell Local de Comerç.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 2n.- Dictamen d’aprovació de l’expedient de contractació de les obres d’urba-

nització del Polígon Industrial Sector II-Mercat.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 3r.- Dictamen a la proposta d’inici del procés de constitució del Consell Esco-

lar Municipal.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 4t.- Dictamen a la proposta de donar suport a l’Ajuntament de Càlig per a la 

declaració de Festa d’Interés Turístic l’entrada de bous a l’estil calijó.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 5é.- Dictamen a la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 

de març de 2009, relatiu a la renúncia de l’Ajuntament de Benicarló a ser 
beneficiari del Pla de competitivitat turística atorgat a la Taula del Sénia, 
en l’hipotètic cas de duplicitat en la seua concessió.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 6é.- Dictamen a la proposta de sol·licitud d’ajuda a la Conselleria de Cultura i 

Esport per a millorar les instal·lacions de l’arxiu municipal.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 7é.- Dictamen a la proposta de sol·licitud de suport de l’IES Joan Coromines 

per a la implantació d’un batxillerat en règim nocturn.
 (Aprovat per unanimitat)
Punt 8é.- Dictamen a la proposta d’aprovació de l’annex dels preus descompostos 

quadre de preus núm. 2 del Projecte de rehabilitació de l’antic magatzem 
del mar de Benicarló i de la inclusió de l’esmentat projecte, en el Pla 
especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat 
Valenciana (2009-2011) de la Generalitat Valenciana.

 (Aprovat per 18 vots a favor i 2 en contra –Bloc–)
Punt 9é.- Dictamen a la proposta de declaració de lesivitat als interessos munici-

pals del Decret del tinent d’alcalde delegat d’urbanisme de 14 de novem-
bre de 2008, pel qual es declara l’obtenció de llicència municipal per a la 
instal·lació d’una estació de telefonia mòbil, per silenci administratiu.

 (Aprovat per unanimitat dels assistents)
Punt 10é.- Dictamen a la proposta de declaració de lesivitat als interessos munici-

pals del Decret del tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme de 14 de novem-
bre de 2008, pel qual es declara l’obtenció de llicència municipal per a 
la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la partida de Sanadorlí, 
polígon 11, parcel·la 425, per silenci administratiu.

 (Aprovat per 18 vots a favor i 2 abstencions —Bloc—)
Punt 11é.- Dictamen a la proposta de desistiment de caducitat de l’adjudicació del 

Programa d’actuació integrada del PRI 3-4 del PGOU, iniciat mitjançant 
acord de Ple de 25 de setembre de 2008.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 12é.- Dictamen a la proposta de constatació de la titularitat municipal dels 

terrenys afectats pel projecte del camí rural de Sant Mateu, per a la seua 
remissió a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

 (Aprovat per unanimitat)
Punt 13é.- Dictamen a la proposta de rectificació del compte detallat de les quotes 

d’urbanització del PAI Corts Valencianes II, quant a la titularitat de l’habi-
tatge situat al c. del Doctor Fléming, 18-2-b.

 (Aprovat per unanimitat)

decrets de març
09/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres d’obertura d’una rasa per a línia 
subterrània de baixa tensió al c. de Sant Joan.

02/03/09. Anular liquidacions de dos finques del c. del Dr. Coll, paralitzar el seu cobra-
ment en via executiva i restablir la seua situació econòmica.

02/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres d’obertura d’una rasa per a línia 
subterrània de baixa tensió al c. de Sant Sebastià.

09/03/02. Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció d’un centre de 
transformació per a dotar de subministrament elèctric l’edifici situat a l’av. del Ma-
estrat.

02/03/09. Determinar que la proposta presentada per una mercantil ha obtingut el 
75% mínim fixat en les bases del Programa d’actuació integrada per al desenvolupa-
ment del Sector 9-A El Palmar de sòl urbanitzable

02/03/09. Determinar que la proposta presentada per una mercantil ha obtingut una 
puntuació en la baremació dels documents d’ordenació superior al 75% del màxim 
en relació a la figura de planejament establida en les bases particulars del Programa 
d’actuació integrada per al desenvolupament de l’àrea especial 2.

02/03/09. Ordenar la demolició de la barbacoa d’obra realitzada il·legalment a l’av. 
de la Mediterrània.

03/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a un clos a una finca amb emplaçament a la ctra. N-340.

03/03/09. Contractar el servei per publicitar el comerç de Benicarló a la revista 7 Dies 
de febrer a desembre, per 945 €.

03/03/09. Aprovar la certificació núm. 3 de les obres d’habilitació de planta baixa per 
a Centre de Dia, per import de 59.083,52 €.
03/03/09. Convocar la sessió de la Junta de Govern Local per al 6 de març.
03/03/09. Aprovar la compensació de les autoliquidacions pel concepte 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, de manera que el 
import a transferir després de la compensació és de 13.269,30 €.
03/03/09. Tenir per desistida una empresa del procediment administratiu per a l’ob-
tenció de llicència municipal    per a construcció d’un edifici al c. de Vinaròs.
03/03/09. Contractar el servei per publicitar el comerç de Benicarló a la revista El 
Dissabte des de febrer a desembre, per import de 1.200 €.
03/03/09. Rectificar el Decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació.
03/03/09. Desestimar un recurs per incompliment dels supòsits prevists en la Llei 
General Tributària.
03/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a la realització de neteja de solars a la part. de Vilaperdig.
03/03/09. Contractar el servei per publicitar el comerç de Benicarló a Ràdio Ulldecona 
des de febrer a desembre, per import de 1.200 €. 
03/03/09. Tenir per desistida una empresa del procediment administratiu per a l’ob-
tenció de llicència municipal per a la construcció d’edificis al c. de Vinaròs, c. de Cas-
telló i c. de la Mare de Déu de Covadonga.
03/03/09. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a diversos habitatges 
amb emplaçament al c. de César Cataldo. 
03/03/09. Convocar sessió ordinària, el dia 5 de març, de la Comissió Informativa de 
Policia, Seguretat I P. Ciutadana. 
03/03/09. Declarar la caducitat de l’expedient núm. 2008/16 iniciat per a obtenir la 
llicència ambiental, per a l’activitat de restaurant a la pl. de l’Emperador Carles I.
03/03/09. Declarar provada la realització d’obres a l’av. de la Mediterrània, sense 
comptar amb la preceptiva autorització municipal i imposar una multa de 946,76 €.
04/03/09. Iniciar procediment sancionador per a depurar les possibles responsabili-
tats com a conseqüència de l’abandó incontrolat de residus. 
04/03/09. Aprovar el Plec de càrrec corresponent a les liquidacions per concepte de 
multa urbanística i la liquidació per entrada de vehicles a través de les voreres, pels 
seus respectius imports i un total de 24.817,43 €.
04/03/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius im-
ports i un total de 29.909,24 €.
04/03/09. Anul·lar les liquidacions per import total de 1.498,69 €, en concepte de les 
quotes d’urbanització Corts Valencianes II i aprovar el Plec de càrrec corresponent a 
les liquidacions practicada per les quotes de la urbanització de Corts Valencianes II, 
pels seus respectius import i un total de 1.498,69 €.
04/03/09. Autoritzar a realitzar diverses cordaes en una gàbia metàl·lica completa-
ment tancada al c. del Ministre Bayarri el 15 i 19 de març.
04/03/09. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de taller reparació d’au-
tomòbils i nàutica amb emplaçament al c. de Castelló.
05/03/09. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a diversos habitatges al 
c. de Vinaròs.
05/03/09. Aprovar la certificació nombre 3 dels obres de reurbanització del carrer de 
Cristóbal Colón, per import de 108.619,06 €.
05/03/2009. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses al 
procés selectiu per a la constitució de borses de treball de professors del Conservatori 
de Música de les especialitats de violoncel i de viola.
05/03/09. Contractar la prestació dels serveis de neteja i consergeria del CEIP Mar-
quès de Benicarló, per un import de 15.517 €.
05/03/09. Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a un immoble situat 
a la part. de les Solades. 
05/03/09. Inscriure l’associació Cocemfe-Vinaròs al Llibre Registre Municipal d’Asso-
ciacions.
05/03/09. Concedir llicència d’obertura de l’activitat del pàrquing de l’edifici situat a 
la pl. del Vi de Carlón.
05/03/09. Inscriure l’Associació Criant als Braços al Llibre Registre Municipal d’As-
sociacions.
05/03/09. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a diversos habitatges de 
la pl. del Vi de Carlón.
05/03/09. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a diversos habitatges del 
c. del Doctor Fléming. 
05/03/09. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per a diversos habitatges del 
c. del Nou d’Octubre. 
05/03/09. Concedir llicència municipal d’activitat de comerç al detall de masses fre-
gides, llaminadures, fruits secs, preparats de xocolata i begudes refrescants a un local 
del c. de Jacinto Benavente.
05/03/09. Concedir llicència municipal d’activitat de locutori telefònic sense Internet 
a un local del c. d’Ulldecona.
05/03/09. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de pàrquing al c. del Vi 
de Carlón.
05/03/09. Atorgar llicència per a segregar dues porcions de terreny de 259’58 m2 i 

El balanç de les campanyes 
que durant el mes d’abril 
han organitzat conjunta-

ment les regidories de Comerç 
i Cultura ha estat molt positiu i 
anima a les dos àrees a continu-
ar col·laborant de cara a pròxi-
mes campanyes. 

De fet, la campanya 'Muda’t que 
anem al teatre', atés l’èxit de la 
primera edició, s’ha fet per sego-
na vegada i enguany ha repartit 
60 entrades dobles per anar al 
teatre als clients dels establi-
ments comercials de Benicarló 
que van fer compres superiors a 
10 euros entre el 2 i el 16 d’abril. 
Tot i que els afortunats només 
han estat 120 persones (els cli-
ents afortunats amb un acompa-
nyant), l’urna del Mercat Central 
va comptabilitzar més de 3.000 
tiquets, la qual cosa demostra 
l’interés dels clients dels comer-
ços en aquesta iniciativa.

D’altra banda, la campanya 'I po-
sa’m un llibre també', que es va 
dur a terme el passat 23 d’abril 
coincidint amb el Dia del Llibre, 
va aconseguir repartir més de 
mil títols editats per l’Ajunta-
ment. Des de les 9 del matí, una 
parada del Mercat especialment 
habilitada per a l’ocasió va re-
partir llibres a tots els clients 
que s’apropaven. Títols de poe-
sia com Sol impossible, Abril en 
tus pupilas o les obres del beni-
carlando Josep Igual Les claria-
nes i els dols i Tríptic, així com els 
reculls del Concurs de Contes 
Carmen Segura, per als més me-
nuts, van ser alguns dels llibres 
que més sortida van tenir.

Les campanyes 
conjuntes de Comerç 
i Cultura aconsegueixen 
un èxit total

Els clients habituals del mercat van ser els primers en emportar-se

La urna del mercat Central va recollir més de 3.000 tiquets de clients dels 
comerços interessats a anar al teatre

Alumnes del CEIp Ángel Esteban es van apropar al mercat com una activitat 
escolar del dia del Llibre
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356’42 m2 de superfície.
06/03/09. Atorgar llicència per a segregar una porció de terreny de 6.410 m2, d’una 
finca matriu de 16.410 m2 de superfície, situada a la part. del Puig.
05/03/09. Declarar l’incompliment de l’ordre de restauració de la legalitat urbanística 
a la part. del Mas del Rei i imposar una multa per import de 1.000 €.
06/03/09. Concedir la present llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges 
amb emplaçament al c. del Doctor Coll, pl. del Vi de Carlón i c. del Nou d’Octubre. 
06/03/09. Aprovar la certificació núm. 16 de les obres de construcció d’un edifici ad-
ministratiu i enderrocament de la nau existent, situat al c. de Mestre Serrano, per 
import de 21.710,30 €.
06/03/09. Contractar el subministrament del material de difusió dels exposicions al 
Mucbe durant el 2009.
06/03/09. Contractar el servei de manteniment de les campanes de l’església de Sant 
Bartomeu per import de 1.500,00 €.
06/03/09. Concedir la present llicència municipal de 1ª ocupació per als habitatges 
del c. del Ministre Bayarri. 
06/03/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius im-
ports i un total de 108.211,54 €.
06/03/09. Contractar el servei de manteniment del rellotge ubicat al carrer de Valèn-
cia, per import de 280,00 €.
06/03/09. Concedir la present llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble 
del c. de Ferreres Bretó.
06/03/09. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a les obres 
realitzades a la c. de Francisco Pizarro.
06/03/09. Incoar expedient sancionador a les persones que responsables de realitzar 
obres a la part. del Surrach.
06/03/09. Desestimar el recurs extraordinari de revisió contra l’acord de la Junta de 
Govern, pel qual es desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret del 
tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Urbanisme, de data 11/09/08.
09/03/09. Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència de gual i el seu canvi d’em-
plaçament que passa del c. del Port al c. d’Isaac Albéniz i l’ampliació de la llicència 
de 2 m a 3 m.
09/03/09. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import de 9.015,18 €, corres-
ponents a la subvenció concedida per FUNDAR, en concepte de col·laboració per al 
funcionament del Centre del Voluntariat, durant l’exercici 2008.
09/03/09. Autoritzar el tir d’espectacles pirotècnics a la pl. de la Constitució el dia 
17 de març.
09/03/09. Imposar una sanció per import de 150€, de conformitat amb la diligència 
denúncia instruïda per la Policia local.
09/03/09. Concedir llicència ambiental per a l’activitat de sucursal bancària a l’av. 
del Papa Luna.
09/03/09. Concedir llicència ambiental per a l’activitat d’ampliació de restaurant a l’av. 
del Marquès de Benicarló.
09/03/09. Declarar la caducitat de l’expedient per a obtenir la llicència de funciona-
ment de l’activitat de magatzem de maquinària i eines per a la construcció en el local 
al Polígon Industrial.
10/03/09. Acceptar la renúncia a la llicència urbanística concedida per a les obres de 
construcció d’un edifici al c. del Maestro Aurelio Camarero.
10/03/09. Declarar la caducitat del procediment de reincorporació d’un funcionari al 
seu lloc de treball.
10/03/09. Iniciar el procediment sancionador per a depurar les possibles responsabili-
tats en què es poguera haver incorregut com a conseqüència de l’abandó incontrolat 
de residus.
10/03/09. Aprovar el Plec de càrrec corresponent a les liquidacions practicades per 
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més la Taxa per 
expedició de documents administratius, per un total de 16.849,71 €.
10/03/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble situat al 
c. de Sant Francesc.
10/03/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius im-
ports i un total de 14.643,77 €.
10/03/09. Concedir les ajudes proposades per la Comissió de Valoració de Prestacions 
Econòmiques 
10/03/09. Iniciar el procediment sancionador per depurar les possibles responsabili-
tats en què es poguera haver incorregut com a conseqüència de l’abandó incontrolat 
de residus
10/03/09. Concedir la llicència municipal de segona ocupació per al immoble situat 
a la Partida Solaes.
10/03/09. Iniciar procediment sancionador per depurar les possibles responsabilitats 
en què es poguera haver incorregut com a conseqüència de l’abandó incontrolat de 
residus.
10/03/09. Concedir la llicència municipal de segona ocupació per a un immoble a l’av. 
de la Llibertat.
10/03/09. Arxivar la denúncia efectuada per la Guàrdia Civil per no ser d’aplicació 
en aquest cas la legislació en matèria d’animals qualificats com potencialment pe-
rillosos.
10/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a l’activitat de restaurant-braseria.
10/03/09. Imposar una sanció de 150€, de conformitat amb la diligència denúncia ins-
truïda per la Policia local.
10/03/09. Concedir la llicència municipal per a la tinença i gaudi d’animal potencial-
ment perillós.
10/03/09. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’activitat de bar cafe-
teria a l’av. de Mallorca.
10/03/09. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’activitat d’oficina 

postal a la pl. de Sant Joan.
10/03/09. Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de cafeteria en el local de la 
pl. del Mercat Vell.
10/03/09. Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de cafeteria d’una tassa en un 
local del c. del Doctor Fléming.
11/03/09. Denegar llicència urbanística per a les obres amb emplaçament a la part. 
del Collet.
11/03/09. Aprovar les bases corresponents al XXV Concurs de Fotografia Premi Festes 
Patronals Ciutat de Benicarló.
11/03/09. Concedir llicència d’entrada i sortida de vehicles a través de les voreres de 4 
m, a c. de Castelló; de 3 m, al c. del Crist de la Mar; de 3 m, al c. de Sant Francesc; i de 
3 m, al c. de Cèsar Cataldo.
11/03/09. Anticipar l’import de 36.000,00 €, que correspon al 50 % de la subvenció 
prevista per a la Junta Local Fallera, per a sufragar els despeses urgents i necessàries 
que té l’entitat.
11/03/09. Denegar llicència urbanística per a les obres a l’av. de la Mediterrània.
11/03/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius im-
ports i un total de 36.000,00 €.
11/03/09. Aprovar les bases del XVI Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura.
11/03/09. Concedir llicència municipal de 1ª ocupació per a diversos habitatges del c. 
de Cabanes. 
11/03/09. Donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants les persones que es relaci-
onen en l’annex, que comprèn    altes per naixement, canvi de residència i omissió 
fins al 28 de febrer.
11/03/09. Contractar la realització dels serveis de prevenció i control de legionel·la per 
un període màxim d’un any, per un import de 7.455 €.
11/03/09. Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de centre d’educació infantil a 
un de la part. de les Solades.
11/03/09. Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de basar a un local del c. de 
València.
11/03/09. Declarar provada la realització d’obres al Polígon Industrial sense comptar 
amb la preceptiva autorització municipal i imposar una sanció de 13.462,64 €.
12/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
per a la construcció d’una tanca amb al c. de la Magdalena.
12/03/09. Autoritzar l’ampliació de la llicència de gual situada al c. del Puig de la Nau, 
que passa de 2 m a 3 m.
12/03/09. Comptabilitzar el reconeixement de drets per import total de 14.797,09 €, 
dels mesos de novembre i desembre de 2008, de recollida d’envasos lleugers i de 
paper/cartó en iglú.
12/03/09. Ampliar el termini per a la presentació de la documentació requerida a tra-
vés de l’escrit registre de sortida 2.286, de 9 de febrer fins al 20 de març.
12/03/09. Sol·licitar a totes les entitats financeres a participar de les condicions d’in-
versió de la punta de Tresoreria a què l’Ajuntament vol obtenir-ne rendibilitat.
12/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a la construcció d’una tanca a la ctra. de Benicarló-Càlig. 
12/03/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius im-
ports i un total de 189.964,17 €.
12/03/09. Canviar de titularitat la llicència de gual amb emplaçament al c. del Pou.
12/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per al farciment i explanació d’una finca de la part. de Surrach.
12/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres de condicionament d’un local 
comercial, per a l’activitat de restaurant, a l’av. del Marquès de Benicarló.
12/03/09. Iniciar procediment sancionador simplificat a un ciutadà i nomenar-ne ins-
tructor i secretari.
12/03/09. Iniciar procediment sancionador simplificat a un ciutadà domiciliat al c. 
Major.
12/03/09. Iniciar procediment sancionador simplificat a un ciutadà amb domicili al c. 
del Pintor Sorolla i nomenar-ne instructor i secretari.
12/03/09. Admetre a tràmit la petició de llicència ambiental de l’activitat de rentat 
manual i venda d’accessoris per a l’automòbil al c. de Joan XXIII.
12/03/09. Declarar provada la realització d’obres en la partida dels Clotals, que NO són 
legalizables i imposar una multa per import de 57.737, 50 €.
12/03/09. Requerir a una mercantil que regularitze la situació de l’activitat d’oficina 
d’assessorament i exposició de sistemes d’aire condicionat, que s’exerceix sense auto-
rització municipal a l’av. de Iecla i iniciar procediment sancionador per a depurar les 
possibles responsabilitats en què es poguera haver incorregut.
12/03/09. Requerir a una mercantil que regularitze la situació de l’activitat de magat-
zem de ferreteria, que s’exerceix sense autorització municipal al Polígon Industrial i 
iniciar procediment sancionador per a depurar les possibles responsabilitats en què 
poguera haver incorregut.
12/03/09. Incoar expedient sancionador a les persones que responsables de realitzar 
obres a la part. de Vilaperdig, sense la preceptiva llicència municipal.
12/03/09. Requerir a una mercantil que regularitze la situació de l’activitat d’oficina 
de gestió, que s’exerceix sense autorització municipal al c. de del Dr. Ferran i iniciar 
procediment sancionador.
13/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a la construcció de tanca a la part. del Palmar.
13/03/09. Designar els membres del Tribunal per a la selecció d’un oficial d’obres dels 
preseleccionats pel SERVEF i convocar els aspirants per realitzar una prova pràctica.
13/03/09. Denegar la llicència urbanística per a les obres de reparació d’una teulada 
a la part. de Sanadorlí.
13/03/09. Concedir audiència als propietaris afectats pel document presentat per 
l’agent urbanizador, rectificatiu del Projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució 
núm. 4 del Sector 8-A Collet.

13/03/09. Concedir una ampliació del termini atorgat mitjançant la Resolució de data 
16 de febrer de 2009 per a formular al·legacions a l’inici del procediment sanciona-
dor.
16/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a moviment de terres a diverses parcel·les de la part. del Bovalar.
16/03/09. Autoritzar l’obertura del Mercat Central per als dies 18 de març i 9 d’abril, 
de 8.00 h a 13.30 h.
16/03/09. Aprovar la certificació núm. 3 de liquidació de les obres de reurbanització 
del c. del Crist de la Mar, 3ª fase per 148.427,82 €.
16/03/09. Contractar el servei del manteniment del enllaços wifi existent als diferents 
dependències de l’Ajuntament, per import de 3.708 €.
16/03/09. Imposar a un ciutadà domiciliat en la part. de Surrach, una sanció per import 
de 150 €, de conformitat amb la diligència-denúncia instruïda per la Policia local.
16/03/09. Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de parc infantil amb bar cafete-
ria en un local del c. de la Sequieta.
16/03/09. Ordenar a una mercantil el cessament immediat de l’ús de l’antena de tele-
fonia mòbil no subjecta a projecte d’obres, que està situada a la part. del Collet.
16/03/09. Requerir que es regularitze la situació de l’activitat d’oficina bancària, que 
s’exerceix sense autorització municipal al c. de Sant Joan.
16/03/09. Procedir a la clausura de l’activitat de bar-restaurant-hostal que s’exerceix a 
l’av. de Juan Sebastián Elcano, sense comptar amb la preceptiva llicència municipal.
17/03/09. Concedir la instal·lació d’una terrassa de 9 m², al c. del Doctor Fléming; una 
de 18 m², a l’av. del Marquès de Benicarló; i una de 9 m² a la pl. del Ministre Marcelino 
Domingo.
17/03/09. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2008.
17/03/09. Convocar la sessió de la Junta de Govern Local extraordinària per al 23 de 
març.
17/03/09. Aprovar la incorporació de romanents de Crèdit de l’exercici 2008.
17/03/09. Delegar substitut de la Presidència del Consell Local de Comerç.
17/03/09. Atorgar a una mercantil llicència urbanística per a la instal·lació d’una grua 
torre a la pl. de la Constitució.
17/03/09. Sol·licitar a la Conselleria d’Educació l’ajuda econòmica per a retolació en 
valencià (1.345,60 €), per a campanyes promoció de l’ús del valencià (2.000,00 €) i per 
al personal de l’Oficina de Promoció de l’Ús del Valencià (43.860,88 €).
17/03/09. Concedir audiència a la propietària d’un habitatge situat a c. del Vi de Car-
lón, perquè formule les al·legacions i present els documents que considere oportuns.
17/03/09. Dictar l’incompliment del Decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea d’Ur-
banisme, pel qual s’ordenava el tancament de l’activitat d’impremta digital que s’exer-
ceix al c. del Crist de la Mar sense comptar amb la preceptiva autorització municipal i 
ordenar a la Policia que en procedisca a la clausura.
18/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres d’enderrocament d’una caseta 
al c. de Mossén Lajunta.
18/03/09. Reconéixer els triennis a personal laboral de l’Ajuntament. 
18/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres en un habitatge situat al carrer 
de Sant Josep.
18/03/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius im-
ports i un total de 140.058,60 €.
18/03/09. Suspendre la tramitació d’un expedient disciplinari fins que es resolga la 
situació d’incapacitat temporal.
18/03/09. Reconéixer els triennis a funcionaris de carrera que perfeccionen trienni 
durant l’any 2009.
18/03/09. Requerir que es regularitzen la situació de l’activitat de bar-cafeteria, que 
s’exerceix sense autorització municipal a l’av. de Iecla.
18/03/09. Declarar que una mercantil reuneix els requisits  exigits en les bases ge-
nerals per a l’adjudicació, desenvolupament i execució de programes d’actuació in-
tegrada mitjançant gestió indirecta, així com en les bases particulars que regulen la 
convocatòria del procediment de concurs per a l’aprovació i adjudicació del Programa 
d’actuació integrada de la unitat d’execució núm. 18 del PGOU.
18/03/09. Declarar que una mercantil reuneix els requisits exigits en les bases generals 
per a l’adjudicació, desenvolupament i execució de programes d’actuació integrada 
mitjançant gestió indirecta, així com en les bases particulars que regulen la convoca-
tòria del procediment de concurs per a l’aprovació i adjudicació del Programa d’actua-
ció integrada de la unitat d’execució obertura de l’av. de la Llibertat.
18/03/09. Suspendre l’execució subsidiària del Decret del tinent d’alcalde delegat de 
l’àrea d’Urbanisme de 6 d’octubre de 2008 i concedir a una mercantil un termini im-
prorrogable d’un mes, perquè procedisca pels seus propis mitjans a la neteja de les 
finques de la seua propietat, situades a la part. de Vilaperdig.
20/03/09. Concedir les ajudes proposades per la Comissió de Valoració de Prestaci-
ons Econòmiques Individuals d’Acolliment en Família Extensa o Afí.
23/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres en el vestíbul d’un edifici del 
c. del Doctor Coll.
23/03/09. Procedir a tornar la garantia provisional, dipositada per a prendre part en el 
concurs per a l’adjudicació de llicències d’explotació a les platges de Benicarló durant 
la temporada estival 2007.
23/03/09. Aprovar la suspensió temporal del subministrament als abonats relacionats 
per Sorea, SA, per tenir rebuts pendents de pagament.
23/03/09. Delegar la Presidència del Consell Escolar Municipal per al dia 23 de març.
23/03/09. Desestimar la sol·licitud de baixa-anul·lació del deute per l’Impost de vehi-
cles de tracció mecànica.
23/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres d’un habitatge del c. del Doctor 
Ferrán.
23/03/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius im-
ports i un total de 27.642,83 €.
23/03/09. Requerir a una entitat bancària que efectue l’ingrés de l’aval, que una mer-

cantil té dipositat en la Tresoreria de l’Ajuntament.
23/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres d’uns blocs situats al c. de Ja-
cinto Benavente.
23/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres d’una locals comercials, per a 
l’activitat de centre de teràpies naturals i escola de ioga a la part. de les Solades.
23/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres de rehabilitació d’un habitatge 
del c. de Mossèn Lajunta.
23/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a la instal·lació d’una tanca metàl·lica a la part. de Povet.
23/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a un clos d’una parcel·la al c. de Santa Magdalena.
23/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per al condicionament d’un local del c. de Peníscola.
23/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a obres al c. de Clapisa. 
23/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres d’un habitatge situat al c. de 
Colón.
23/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres de condicionament d’un local 
del c. de Rei en Jaume.
23/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres en un habitatge del c. de Pu-
bill.
23/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres de reforma d’una cuina al c. 
de Pius XII.
23/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a fer un envà al c. de César Cataldo.
23/03/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a un immoble del c. 
del Vi de Carlón.
23/03/09. Desistir de l’activitat de locutori amb Internet al c. de la Mare de Déu del 
Carme.
23/03/09. Concedir llicència de canvi de titularitat de l’activitat de bar cafeteria i ubi-
cació a la pl. de Sant Bartomeu.
23/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció d’una línia aèria 
de baixa tensió, a la part. del Puig.
23/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres en un local del c. d’Hernán 
Cortés.
23/03/09. Declarar provada la realització d’obres no legalitzables al c. de Juan Sebas-
tián Elcano, sense comptar amb la preceptiva autorització municipal, i imposar una 
multa  de 628,20 €.
25/03/09. Ordenar la demolició d’un clos, realitzat il·legalment a la part. de Sanadorlí.
24/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a substituir el canal d’aigües pluvials d’una façana al c. Major. 
24/03/09. Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència de gual al c. de Manuel Al-
var.
24/03/09. Comptabilitzar el dret reconegut per import de 2.670,76 € corresponents a 
la subvenció concedida per l’Institut Provincial de l’Esport.
24/03/09. Tornar de l’aval en concepte de garantia per a respondre de les obligacions 
de pagament de la liquidació de multa urbanística fins a l’import de 93.896,25 €.
24/03/09. Denegar la llicència urbanística per a les obres al Polígon 6.
24/03/09. Aprovar el Padró Fiscal de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, cor-
responent a l’exercici 2009, per import total de 1.669.576,00 € i fixar-ne el període de 
cobrament de l’1 de maig al 30 de juny.
24/03/09. Declarar provat l’exercici de l’activitat de sucursal bancària a un local situat 
al c. del Nou d’Octubre, sense comptar amb la preceptiva llicència de funcionament o 
obertura, imposar una multa de 1.000 € i ordenar el tancament de l’activitat.
24/03/09. Iniciar procediment sancionador per depurar les possibles responsabilitats 
en què poguera haver incorregut una mercantil, per exercir l’activitat de gestor de 
residus no perillosos al Polígon Industrial, sense el preceptiu instrument d’intervenció 
ambiental.
25/03/09. Requerir a la mercantil adjudicatària de la condició d’agent urbanitzador del 
Programa d’actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d’execució núm. 
6 del PGOU, que en el termini màxim de 5 dies hàbils, acredite la constitució de la 
garantia definitiva.
25/03/09. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència d’una gual al c. de València.
25/03/09. Declarar provat el fet d’abandó d’un vehicle a motor, en un lloc no habilitat a 
aquest efecte i en fase de desballestament i imposar una sanció de 3.001 €.
25/03/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius im-
ports i un total de       770.395,14 €.
25/03/09. Declarar provat el fet d’abandó d’un vehicle a motor, en un lloc no habilitat a 
aquest efecte i en fase de desballestament, i imposar una sanció de 3.001 €. 
25/03/09. Contractar el servei de redacció de l’estudi d’impacte ambiental, de l’estudi 
d’integració paissatgística i realització de 4 infografies en terrenys de la part. de Sana-
dorlí, Pla Especial Corts Valencianes, per import de 3.660 €.
25/03/09. Declarar provat el fet d’abandó d’un vehicle a motor a la part. de les Cova-
telles i imposar una sanció de 3.001 €.
24/03/09. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per diversos habitatges del c. 
del Maestro Miguel García Ochoa.
25/03/09. Autoritzar la col·locació de 2 contenidor de càrrega al c. del Crist de la Mar, 
amb una freqüència de recollida diària, de propietat, manteniment i neteja dels conte-
nidors de titularitat municipal, amb inici de prestació del servei de l’1 d’abril.
25/03/09. Autoritzar la col·locació de 2 contenidors a l’av. del del Papa Luna, amb una 
freqüència de recollida diària, de propietat, manteniment i neteja dels contenidors 
de titularitat del titular de l’activitat, amb inici de prestació del servei efectiu de l’1 
de gener .
25/03/09. Autoritzar la col·locació de 13 contenidors amb una freqüència de recollida 
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3v/sem, de propietat, manteniment i neteja dels contenidors de titularitat municipal, 
amb inici de prestació del servei efectiu de l’1 de gener.

25/03/09. Autoritzar la col·locació d’1 contenidor a l’av. de Felipe Klein, amb una  fre-
qüència de recollida diària, de propietat, manteniment i neteja dels contenidors de 
titularitat municipal, amb inici de prestació del servei efectiu de l’1 de gener.

25/03/09. Autoritzar la col·locació de 1 contenidor al c. de Mendez Núñez, amb una 
freqüència de recollida diària, de propietat, manteniment i neteja dels contenidors 
del titularitat municipal i 1 contenidor en règim d’ús exclusiu, amb una freqüència 
de recollida de 1v/setmana, de propietat municipal, amb inici de prestació del servei 
efectiu de l’1 de gener.

25/03/09. Autoritzar la col·locació de 3 contenidors al Poligono Industrial, amb una 
freqüència de recollida diària, de propietat, manteniment i neteja dels contenidors del 
titularitat titular activitat, amb inici de prestació del servei efectiu de l’1 de gener.

25/03/09. Autoritzar la col·locació de 2 contenidors al Polígon Industrial, amb una 
freqüència de recollida diària, de propietat, manteniment i neteja dels contenidors de 
titularitat titular de l’activitat, amb inici de prestació del servei efectiu de l’1 de gener.

25/03/09. Autoritzar la col·locació de 6 contenidors al c. del Dr Fléming, amb una 
freqüència de recollida diària, de propietat, manteniment i neteja dels contenidors de 
titularitat municipal, amb inici de prestació del servei efectiu de l’1 de gener.

25/03/09. Autoritzar la col·locació de 1 contenidor a l’av. del Papa Luna, amb una fre-
qüència de recollida diària, de propietat, manteniment i neteja dels contenidors de 
titularitat municipal, amb inici de prestació del servei efectiu de l’1 de gener.3

25/03/09. Autoritzar la col·locació de 4 contenidors al c. del Mestre Serrano, amb una 
freqüència de recollida diària, de propietat, manteniment i neteja dels contenidors de 
titularitat municipal, amb inici de prestació del servei efectiu de l’1 de gener.

25/03/09. Autoritzar la col·locació de 1 contenidor a l’av. del Maestrat, amb una fre-
qüència de recollida diària, de propietat, manteniment i neteja dels contenidors de 
titularitat municipal, amb inici de prestació del servei efectiu de l’1 de gener.

25/03/09. Autoritzar la col·locació de 2 contenidors a l’av. del Papa Luna, amb una 
freqüència de recollida diària, de propietat, manteniment i neteja dels contenidors de 
titularitat municipal, amb inici de prestació del servei efectiu de l’1 de gener.

25/03/09. Autoritzar la col·locació de 10 contenidors al Centre Comercial, amb una 
freqüència de recollida diària, de propietat, manteniment i neteja dels contenidors de 
titularitat municipal, amb inici de prestació del servei efectiu de l’1 de gener.

25/03/09. Requerir a la mercantil adjudicatària de la condició d’agent urbanitzador del 
Programa d’actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d’execució núm. 
6 del PGOU, que en el termini màxim de 5 dies hàbils, acredite la constitució de la 
garantia definitiva.

25/03/09. Aprovar el projecte d’urbanització del Programa d’actuació integrada de la 
unitat d’actuació núm. 22 del PGOU, amb una sèrie de condicionaments i modifica-
cions de caràcter tècnic.

25/03/09. Aprovar el projecte de reparcel·lació, àrea reparcel·lable núm. 1, de la unitat 
d’execució núm. 12 del Programa d’actuació integrada Papa Luna.

26/03/09. Denegar llicència urbanística per a obrir un buit en una tanca per a col-
locar una porta, així com la reforma de l’habitatge amb emplaçament a la part. de 
Sanadorlí.

26/03/09. Contractar un educador social per al Centre del Voluntariat per un període 
de sis mesos.

26/03/09. Anul·lar els drets reconeguts per renúncia de l’Ajuntament a la subvenció 
per import de 50.000,00 €, corresponents a la subvenció concedida per la Conselleria 
d’Indústria, Comerç i Innovació, per a les obres de reurbanització de l’av. de Catalunya 
i per import de 200.000,00 €, corresponents a la subvenció concedida per la mateixa 
Consellería, per a les obres de reurbanització de l’av. de Catalunya, exercici 2009.

26/03/09. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial in-
terposada per danys patits a causa de la humitat originada pel trencament d’un tub de 
subministrament d’aigua propietat de l’Ajuntament, situat entre el local Afanias.

26/03/09. Col·locar el fons d’inversió local en diverses entitats financeres, a l’interès 
de l’Euribor semestral + 1,50, amb les condicions de seguretat i liquiditat assenyalades 
en la Llei reguladora de les Hisendes Locals i amb diverses condicions generals.

26/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a reformar una planta baixa del c. de Navarra.

26/03/09. Nomenar un funcionari de carrera per a ocupar la plaça d’inspector d’Obres 
i Medi Ambient

26/03/09. Minorar dels drets reconeguts en la quantitat de 21.788,70 €, no justificats 
per l’Ajuntament, corresponents a la subvenció concedida per la Conselleria de Terri-
tori i Habitatge, per als treballs de condicionament del paratge zona Estació, exercici 
2007.

26/03/09. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial in-
terposada per danys en un vehicle com a conseqüència de la caiguda d’una tanca a 
l’av. de Catalunya.

26/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicèn-
cia sol·licitada per a canviar una màquina exterior i una canonada frigorífica al c. de 
Mallorca.

26/03/09. Declarar el desistiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial in-
terposada per danys ocasionats a un vehicle aparcat al c. de Sant Francesc.

26/03/09. Declarar la caducitat i l’arxiu del procediment de tramitació de la llicència 
sol·licitada per a construir un habitatge unifamiliar entre mitgeres al c. de Pubill.

26/03/09. Declarar el desestiment de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
interposada com a conseqüència d’una torcedura de turmell a causa d’una rasa mal 
tapada a l’av. de Iecla.

26/03/09. Denegar llicència urbanística per a reparar unes goteres a la part. de la 
Cervellona.

27/03/09. Concedir la llicència municipal de 1ª ocupació per a diversos habitatges al 
c. de Mossén Lajunta. 

27/03/09. Donar de baixa la titular d’una parada el mercat del Dimecres per haver su-

perat els 4 dies consecutius sense assistir al mercat ni presentar justificació i declarar 
vacant la parada.

27/03/09. Aprovar la certificació núm. 17 de les obres de construcció d’un edifici ad-
ministratiu i enderrocament de la nau existent, situat al c. del Mestre Serrano per 
import 22.149,00 €.

27/03/09. Assignar als treballadors de l’Ajuntament el complement de productivitat 
corresponent al mes de març. 

27/03/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius im-
ports i un total de 447.814,81 €.

27/03/09. Declarar vacant una parada del mercat no sedentari de productes no ali-
mentaris a la zona del c. Dr. Fleming i av. València. 

27/03/09. Donar de baixa els rebuts d’IVTM d’un vehicle.

27/03/09. Imposar una sanció per import de 150€, de conformitat amb la diligència-
denúncia instruïda per la Policia local.

27/03/09. Imposar una sanció de 150€, de conformitat amb la diligència-denúncia ins-
truïda per la Policia local.

27/03/09. Sobreseure el procediment iniciat a un ciutadà, domiciliat al c. de la Mare de 
Déu de Fàtima, de conformitat amb la proposta de l’instructor de l’expedient.

30/03/09. Estimar el recurs de reposició interposat per un ciutadà i declarar la caduci-
tat de l’expedient sancionador, d’urbanisme i l’arxivament de les actuacions.

30/03/ 09. Autoritzar l’ús de l’Auditori al Conservatori Professional de Música Mestre 
Feliu, els dies 6, 7 i 8 d’abril.

30/03/09. Autoritzar l’ampliació de la llicència de gual situada al c. de Cristobal Colon, 
que passa de 2 m a 3 m.

30/03/09. Contractar el subministrament de subministrament d’un escànner per im-
port de 996,82 €.

30/03/09. Declarar provat el fet d’abandó al camí dels Moliners d’aquest terme muni-
cipal, d’un vehicle a motor i imposar-li una sanció de 3.001 €.

30/03/09. Convocar sessió extraordinària de Ple el dia 2 d’abril.

30/03/09. Aprovar el Plec de càrrec, corresponent a la liquidació núm. 8, per concepte 
de multa urbanística, per import total de 4.076,49 €.

30/03/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a l’immoble del c. de 
la Pau.

30/03/09. Contractar el subministrament de subministrament d’un Care Pack de 3 
anys per import de 140,04 €.

30/03/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a un immoble del c. 
del Doctor Coll.

30/03/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a un immoble del c. 
de Francisco Pizarro.

30/03/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a un immoble del c. 
dels Sants Màrtirs Abdó i Senén.

30/03/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a un immoble del c. de 
la Mare de Déu de Montserrat.

30/03/09. Concedir llicència municipal de segona ocupació per a un immoble situat 
al c. d’Hernán Cortés.

31/03/09. Atorgar llicència urbanística per a les obres de construcció d’una nau per a 
magatzem agrícola, situada a la part. de Vilaperdig.

31/03/09. Abonar una funcionària les diferències retributives entre les retribucions 
bàsiques del subgrup C1 i les assignades al subgrup A2, amb efectes de l’11 de no-
vembre de 2007.

31/03/09. Convocar sessió extraordinària de la Comissió Informativa d’Economia I Hi-
senda, per al 2 d’abril.

31/09/09. Declarar provat el fet que es van va dipositar residus domèstics directament 
fora del contenidor a la part. del Riu i imposar una sanció de 602 €.

31/03/09. Convocar sessió ordinària de Junta de Govern Local el 3 d’abril.

31/03/09. Procedir a tornar els 4,53 € indegudament ingressats a un ciutadà.

31/03/09. Ordenar la despesa i pagament que es relaciona, pels seus respectius im-
ports i un total de 200.562,92 €.

31/03/09. Encomanar a un lletrat la defensa dels interessos de l’Ajuntament, a l’efecte 
de procedir a la interposició d’un recurs de lesivitat. 

31/03/09. Anul·lar els rebuts fins a l’any 2008 a nom d’una empresa i emetre les noves 
liquidacions corresponents aquests anys a nom d’una altra, que a pesar de no haver 
obtingut la llicència de funcionament d’activitat fins al 29 de gener de 2009 exercir 
l’activitat de bar cafeteria. 

31/03/09. Encomanar a un lletrat la defensa dels interessos de l’Ajuntament, a l’efecte 
de procedir a la interposició d’un recurs de lesivitat. 

31/03/09. Convocar sessió extraordinària de la Comissió Informativa de Policia, Segu-
retat i Participació Ciutadana, per al 2 d’abril

31/03/09. Imposar una sanció de 100 €, de conformitat amb la diligència-denúncia 
instruïda per la Policia local.

31/03/09. Expedir el certificat habilitant de l’activitat d’assessoria comptable, fiscal i 
laboral al c. de Càlig.

31/03/09. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de serveis tècnics d’enginyeria a 
la pda. de les Solades.

31/03/09. Requerir a l’agent urbanitzador del Programa d’actuació integrada de l’OA 11 
del PGOU que revise les escomeses de sanejament que connecten amb el col·lector 
de l’av. Méndez Núñez, i les adeqüe convenientment.

L’Ajuntament de Benicarló ja ha enviat als 354 
xiquets i xiquetes nascuts l’any 2006 la carta 
informativa perquè puguen escolaritzar-se als 

centres escolars de la ciutat per al curs 2009-2010. 
La presentació de les sol·licituds d’admissió serà del 
6 al 14 de maig a qualsevol dels centres d’educació 
infantil i primària de Benicarló. 

La documentació que cal aportar és una sol·licitud 
degudament emplenada, sense oblidar de relacio-
nar altres centres de la seua preferència en els quals 
també se sol·licita plaça, i la documentació justifi-
cativa assenyalada en la sol·licitud, depenent dels 
diferents casos. 

El calendari que seguirà el procés d’escolarització 
serà el següent: 

1. Publicació als centres de les llistes provisionals 
d’alumnes admesos i no admesos: L’1 de juny.

2. Termini per a reclamar davant del consell esco-
lar del centre la baremació efectuada: Del 2 al  4 
de juny

3.Publicació en els centres de les llistes definiti-
ves d’admesos i no admesos: El 9 de juny.

4. Termini per a reclamar davant la Comissió Mu-
nicipal d’Escolarització: Les reclamacions contra 
les llistes definitives, quan la plaça sol·licitada siga 
per a centres públics, es formularan en el termini 
de 2 dies hàbils des de la seua publicació davant la 
Comissió d’Escolarització. Contra esta resolució els 
interessats podran interposar recurs d’alçada davant 

del director territorial corresponent en el termini 
d’un mes.

L’alumnat que sol·licite plaça en centres privats con-
certats podrà interposar davant de les llistes definiti-
ves d’admesos una denúncia davant la Direcció Terri-
torial corresponent, segons allò que s’ha preceptuat 
en l’article 38.5 de l’Ordre de 27 d’abril del 2007.

5. Formalització de la matrícula al centre on ha 
estat admès l’alumne: Del 15 al 23 de juny. Si no es 
formalitzara la matrícula en aquest termini, s’enten-
drà que es renuncia a la plaça concedida.

6.Termini per a la formalització de matrícula per 
cobrir les places vacants per renúncia o exce-
dents:  Fins al 30 de juny.

Resum de places vacants de 3 anys i característi-
ques dels centres

CENtRE pÚBLIC
EduCACIÓ INfANtIL 3 ANys

sERvEI
pEv pIp

CEIP Francesc 
Catalán

1 aula Menjador

CEIP E. Martínez 
Ródenas

2 aules Menjador

CEIP Marqués de 
Benicarló

3 aules Menjador

CEIP. Número 4 2 aules Menjador

CENtRE CoNCERtAt

C. Consolació 2 aules 2 aules Menjador

PEV: Programa d’Ensenyament en Valencià
PIP: Programa d’Incorporació Progressiva

Comença l’escolarització 
per al curs 2009-2010

ESCOLA DE VELA 
DE BENICARLÓ

L’escola municipal de vela està integrada dins de les Escoles de la Mar que gestiona el Consell Valencià de l’Es-

port.

Enguany, dins la campanya ‘A la mar 2009’ s’oferiran les places en les diferents escoles de tota la Comunitat Valen-

ciana. Benicarló disposarà de 32 places setmanals en les modalitats de vela lleugera, windsurf i piragua.
Dates: des del 22 de Juny del 2009 fins el 6 de setembre del 2009. 

Activitats de cap de setmana, setmana, o dia. En serveis addicionals de menjador o internat.

Matrícula: a partir del dia 13 de maig a les 10.00 h. ON LINE

Per a mes informació:  www.escolesdelamar.com

També podeu adreçar-vos a l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Benicarló
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Benicarló és la primera ciutat de la costa medi-
terrània que ha instal·lat una livecam per pro-
mocionar la ciutat. Es tracta d’una aplicació 

que permet visionar imatges digitals d’alta qualitat 
en temps real que contenen una vista panoràmica 
amb un angle d’imatge de 360 graus i que permet 
veure en directe des del port esportiu i pesquer fins 
a la platja del Morrongo o la façana marítima de la 
ciutat.

Els 25 milions de píxels de resolució que tenen les 
imatges, que s’actualitzen cada 15 minuts, són preci-
sament el que diferencien la livecam de les webcam 
convencionals, la qual cosa també permet ampliar i 
reduir les imatges per explorar tot tipus de detalls i 
fins i tot gravar pel·lícules animades amb les foto-

grafies obtingudes durant un cert període. La live-
cam, que es troba ubicada al terrat de l’edifici de la 
llotja del peix, pot gravar fins a dos anys d’imatges 
fixes, el que dóna un resultat total de més de 70.000 
vistes panoràmiques de la ciutat emmagatzemades 
en un sol lloc web.

Les aplicacions que té són múltiples, però s’orien-
taran bàsicament a la promoció turística de la ciu-
tat, sense suposar cap despesa per a l’Ajuntament, 
ja que seran les empreses que s’anuncien a la web 
les que finançaran la instal·lació i manteniment de 
la livecam. 

Es pot accedir a la livecam a través de www.livecam-
benicarlo.com

Livecam, una nova 
manera de promocionar 
Benicarló

La setmana passada va tin-
dre lloc la primera reu-
nió d’enguany de l’Òrgan 

Gestor de Platges, l’organisme 
que gestiona i controla totes les 
activitats relacionades amb les 
platges de la nostra ciutat, tant a 
nivell de serveis com de qualitat 
i de medi ambient.

En la reunió es van apuntar els 
principals objectius de cara a la 
temporada estival que ara co-
mença, que seran bàsicament la 
millora en la neteja de les plat-
ges així com la renovació dels 
certificats ISO 9001, ISO 14001 
i emas.

Precisament per renovar el cer-
tificat emas, un dels més reco-
neguts a nivell internacional i 
molt exigent en els aspectes 
mediambientals, l’any passat ja 

es va reduir significativament el 
consum d’aigua canviant les tra-
dicionals dutxes per rentapeus i 
es va millorar notablement l’im-

pacte visual amb el nou disseny 
dels xiringuitos. Per a enguany, 
un dels objectius serà la millora 
en la gestió dels residus.

L’Ajuntament comença 
a preparar la temporada 
de platges

L’Òrgan gestor de platges gestiona totes les activitats relacionades amb les 
platges de la ciutat

Anunci de licitació
L’Ajuntament de Benicarló informa 

que s’ha obert el termini per 
a la presentació de les proposicions 

per explotar els serveis de temporada 
de platges (2009 a 2012).

El contracte inclou la temporada d’estiu 
de l’any 2009 (de l’1 de juny al 

15 de setembre) i des de Setmana 
Santa fins al 15 de setembre per 

als anys 2010, 2011 i 2012.
Podeu consultar tota la informació 

al web de l’Ajuntament de Benicarló 
www.ajuntamentdebenicarlo.org 

a la secció “Perfil del contractant”.
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Agenda Cultural
Maig
 Exposició temporal al voltant del món agrari “Bona 

terra bona collita”
 Lloc: planta baixa del Mucbe
 Organitza: Mucbe
 Col·labora: IFF, Ashland i Ruralcaixa

 Exposició permanent “tresors arqueològics, tro-
balles ibèriques de Benicarló”

 Lloc: planta baixa del Mucbe
 Organitza: Mucbe
 Col·labora: IFF, Ashland i Caixa Rural Benicarló

 Exposició “manuel Boix, obra gràfica i impresa” 
(fins al 3 de maig)

 Lloc: primera i segona planta del Mucbe
 Organitza: Mucbe
 Col·labora: IFF, Ashland i Ruralcaixa

 Exposició fotogràfica “20é. Aniversari de la pro-
tecció de les Illes Columbrets” (fins al 3 de maig)

 Lloc: Claustre del Mucbe
 Organitza: Mucbe
 Col·labora: IFF, Ashland i Ruralcaixa

divendres 1
12.00 h xxIx Cicle de Concerts de primavera. Tradicional 

concert al Centre Geriàtric de Benicarló a càrrec de 
la Banda Juvenil Ciutat de Benicarló. Organitza: Re-
gidoria de Cultura.

dissabte 2
10.30 h x trofeu Ciutat de Benicarló. Piscina Municipal. 

Organitza: Club de Natació Benicarló i Federació de 
Natació de la Comunitat Valenciana.

diumenge 3
10.00 h xxIII mostra Local del Llibre (fins a les 20.00 h). 

Pg. de Ferreres Bretó. Organitza: Regidoria de Cultu-
ra. II Mostra de Teatre Jove. Del divendres 8 al diu-
menge 10

divendres 8
22.00 h Inauguració de la II mostra de teatre jove. 

Representació de l’obra Diario de la Patricia (hoy 
heroínas despechadas), a càrrec del grup Ipso Facto 
de l’IES Jose Vilaplana dirigit per Charo de la Haba 
Molina i Jesús Gracia Artal. Auditori. Entrada gratuï-
ta. Organitza: Regidoria de Cultura.

dissabte 9
18.00 h II mostra de teatre juvenil. Representació de 

l’obra La ratita presumida (versión moderna), a càrrec 
del grup de teatre L’Escenari. Auditori. Entrada gra-
tuïta. Organitza: Regidoria de Cultura.

18.30 h II mostra de teatre juvenil. Representació de 
l’obra Cenicienta Siglo XXI, a càrrec del grup de teatre 
L’Escenari. Auditori. Entrada gratuïta. Organitza: Re-
gidoria de Cultura.

22.30 h II mostra de teatre juvenil. Representació de 
l’obra L’amor és més fort de Rafel Santapau, a càrrec 
del grup de teatre La Escalera. Després de l’obra hi 
haurà una xerrada col·loqui amb l’autor, Rafel San-
tapau. Auditori. Entrada gratuïta. Obra en valencià. 
Organitza: Regidoria de Cultura.

diumenge 10
10.00 h vII jornades Esportives municipals. C. del Doc-

tor Fléming. Organitza: Unió Ciclista Benicarló.
18.00 h II Mostra de Teatre Juvenil. Representació de l’obra 

La ratita presumida (versión moderna), a càrrec del 
grup de teatre L’Escenari. Auditori. Entrada gratuïta. 
Organitza: Regidoria de Cultura.

18.30 h II mostra de teatre juvenil. Representació de 
l’obra Cenicienta Siglo XXI, a càrrec del grup de teatre 
L’Escenari. Auditori. Entrada gratuïta. Organitza: Re-
gidoria de Cultura.

20.30 h II mostra de teatre juvenil. Representació de 
l’obra L’amor és més fort de Rafel Santapau, a càr-
rec del grup de teatre La Escalera. Auditori. Entrada 
gratuïta. Obra en valencià. Organitza: Regidoria de 
Cultura.

dimarts 12
11.00 h Inauguració de l’exposició “Les arrels de la Terra”, 

a càrrec del comissari de l’exposició, Joaquín Araújo 
(fins al 28 de juny) Mucbe. Organitza: Regidoria de 
Cultura–Mucbe. Patrocina: Obra Social Caja Madrid

dimecres 13
10.00 h Calendari social, mes de la discapacitat. jorna-

da de portes obertes de la Residència i Centre de 
Dia El Collet (de 10.00 h a 12.00 h i de 17.00 h a 18.00 
h). Pda. El Collet, 122. Organitza: Residència i Centre 
de Dia El Collet.

19.00 h Inauguració i entrega de premis del xvI Con-
curs de primavera de dibuix i pintura. Mucbe. 
Organitza: Mucbe i Regidoria de Cultura.

dijous 14
19.00 h Inauguració de la x Exposició d’Art Infantil (fins 

al 17 de maig). Claustre del Mucbe. Organitza: Col-
legis de Benicarló

19.30 h Calendari social, mes de la discapacitat. xerra-
da informativa Educació vial i discapacitat: Un pro-
blema de tots. Mucbe. Organitza: COCEMFE Baix 
Maestrat i Ateneu Benicarló.

dissabte 16
9.00 h xv jornada d’Esport Escolar. Handbol. Annex del 

Pavelló Poliesportiu. Organitza: Regidoria d’Esports. 
Col·labora: Club Handbol Benicarló

15.00 h xxxvI Ronda Ciclista al maestrat. Sortida des 
de la pl. de la Constitució. Organitza: Unió Ciclista 
Benicarló.

19.00 h Inauguració de l’exposició “El món submarí, un 
mar de sensacions” (fins al 7 de juny). Lògia del Muc-
be. Organitza: Centre Social del Bussejador

19.00 h Acte d’acomiadament de la Reina i Dames de la Cort 
d’Honor de les Festes Patronals 2008 i elecció de 
la Reina de les festes 2009. Auditori. Organitza: 
Comissió de Festes.

20.00 h Concurs de pesca. Categoria sènior. Mar Xica. Or-
ganitza: Club de Pesca Esportiva El Mero.

diumenge 17
9.00 h v jocs Esportius municipals. Pistes d’Atletisme. 

Organitza: Club d’Atletisme Baix Maestrat.
13.00 h xxxvI Ronda Ciclista al maestrat. Arribada. Ca-

sal Municipal. Organitza: Unió Ciclista Benicarló.

dilluns 18
19.00 h presentació del curs pla de millora empresarial. 

Ajuntament de Benicarló. Organitza: Cambra de Co-
merç.

dimarts 19
10.00 h Calendari social, mes de la discapacitat. jor-

nades de portes obertes de la Residència Sant 
Francesc (de 10.00h a 12.00 h i de 17.00 h a 18.00 h). 
C. de Sant Francesc, 96. Organitza: Residència Sant 
Francesc.

19.00 h Curs pla de millora empresarial. Ajuntament de 
Benicarló. Organitza: Cambra de Comerç.

19.30 h Calendari social, mes de la discapacitat. xar-
rada sobre risoteràpia i abraçadateràpia, a càrrec 
d’Esther Navarro López, psicòloga humanista i tera-
peuta de la rissa. Centre del Voluntariat (C. de Sant 
Francesc, 94 ). Organitza: Residència i Centre de dia 
El Collet.

dimecres 20
18.00 h Audicions de cambra a càrrec d’alumnes del Con-

servatori. Auditori. Organitza: Conservatori Munici-
pal de Música.

19.00 h Curs pla de millora empresarial. Ajuntament de 
Benicarló. Organitza: Cambra de Comerç.

dijous 21
11.00 h Calendari social, mes de la discapacitat. xar-

rada informativa sobre el Pla Integral d’Ocupació 
(PIE) per als empresaris i entitats de la zona, a càrrec 
de tècnics d’Ivadis Castelló. Mucbe. Organitza: Dele-
gació Provincial Ivadis-Castelló i Centre Ocupacio-
nal El Maestrat.

17.00 h Audicions de cambra a càrrec d’alumnes del Con-
servatori. Auditori. Organitza: Conservatori Munici-
pal de Música.

19.00 h Inauguració de l’exposició de fotografies i didàc-
tica “Trencant barreres” (fins al 7 de juny). Claustre 
del Mucbe. Organitza: Cocemfe Baix Maestrat i Àrea 
de Benestar Social

19.00 h Curs pla de millora empresarial. Ajuntament de 
Benicarló. Organitza: Cambra de Comerç.

divendres 22
22.30 h teatre primavera. Representació de l’obra Cyti/

Simcyti, a càrrec de la companyia Flayhard. Auditori. 
Preu: 5€. Espectacle en valencià. Organitza: Regido-
ria de Cultura. Col·labora: Teatres de la Generalitat.

dissabte 23
9.00 h III Competició Comarcal de judo. Tatami del Pa-

velló Poliesportiu. Organitza: Club de Judo Benicar-
ló.

19.00 h xvI jornada d’Esport Escolar. Futbol Sala. Annex 
del Pavelló Poliesportiu. Organitza: Regidoria d’Es-
ports. Col·labora: FS Baix Maestrat.

18.00 h vII moviment de la diàstole per la Integració. 
Integració a ritme d’esport. Platja del Morrongo. 
Organitza: Regidoria de Participació Ciutadana i 
Consell de Necessitats Socials.

18.00 h Concurs de pesca. Categoria aleví/infantil/juvenil. 
Escullera del Port. Organitza: Club de Pesca Esporti-
va El Mero.

19.30 h xxIx Cicle de Concerts de primavera. Con-
cert a càrrec de Clara Novakova (flauta) i Tim 
Lissimore(piano). Auditori. Organitza: Regidoria de 
Cultura. Col·labora: IVM.

diumenge 24
8.00 h Concurs de pesca. Roquer de Benicarló. Organitza: 

Club de Pesca Esportiva El Mero.

dimarts 26
9.30 h Bus Caixa Catalunya sobre gaudí i la pedrera 

(fins a les a 13. 30 h i de 15.30 h a 19.30 h). Pl. de la 
Constitució. Organitza: Obra Social Caixa Catalu-
nya.

19.00 h Curs pla de millora empresarial. Ajuntament de 
Benicarló. Organitza: Cambra de Comerç.

19.00 h Curs Com parlar en públic. Mucbe. Organitza: 
Cambra de Comerç.

19.00 h Audicions de vent-fusta a càrrec d’alumnes del 
Conservatori. Auditori. Organitza: Conservatori Mu-
nicipal de Música.

dimecres 27
9.30 h Bus Caixa Catalunya sobre gaudí i la pedrera 

(fins a les a 13. 30 h i de 15.30 h a 19.30 h.). Pl. de 
la Constitució. Organitza: Obra Social Caixa Catalu-
nya.

19.00 h Curs pla de millora empresarial. Ajuntament de 
Benicarló. Organitza: Cambra de Comerç.

19.00 h Curs Com parlar en públic. Mucbe. Organitza: 
Cambra de Comerç.

18.00 h Audicions de vent a càrrec d’alumnes del Conser-
vatori. Auditori. Organitza: Conservatori Municipal 
de Música.

dijous 28
10.00 h II jornada d’Esport Adaptat. Annex del Pavelló 

Poliesportiu. Organitza: Àrea de Benestar Social i 
Entitats Socials de Benicarló.

19.00 h Curs pla de millora empresarial. Ajuntament de 
Benicarló. Organitza: Cambra de Comerç.

19.00 h Curs Com parlar en públic. Mucbe. Organitza: 
Cambra de Comerç.

20.30 h Calendari social, mes de la discapacitat. Confe-
rència taller Els beneficis terapèutics dels massatges 
aplicats a les persones amb discapacitat, a càrrec de 
Javier Bosch quiromassatgista i osteòpata. Mucbe. 
Organitza: AFARE.

divendres 29
19.00 h Inauguració dels treballs de final de curs de l’Asso-

ciació de la dona (fins al 7 de juny). Mucbe Orga-
nitza: Associació de la dona i Mucbe.

20.00 h Concert fi de curs a càrrec de la Coral sambori. 
Auditori. Organitza: CEIP Marqués de Benicarló.

dissabte 30
10.00 h fi de curs de l’Esport Escolar. Pavelló Poliesportiu. 

Organitza: Regidoria d’Esports.
19.00 h Concurs de pesca. Categoria sènior. Escullera del 

Port. Organitza: Club de Pesca Esportiva El Mero.
20.00 h xxIx Cicle de Concerts de primavera. Concert 

a càrrec d’Inés Borràs (piano) i Toni Comes (tenor). 
Auditori. Organitza: Regidoria de Cultura.

22.30 h musical amb cançons del grup Mecano, a càrrec de 
la Coral Kilix. Auditori. Organitza: Coral Polifònica 
Benicarlanda.

20.30 h Concurs de pesca. Platja Mar Xica. Organitza: Club 
de Pesca Esportiva El Mero.

diumenge 31
10.00 h fi de Curs de la Campanya Esportiva d’hivern. 

Poliesportiu. Organitza: Regidoria d’Esports.
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La Regidoria de Benestar 
Social, a través del Centre 
del Voluntariat i amb la col-

laboració de diverses entitats 
socials de Benicarló, ha preparat 
un complet programa d’actes 
per a aquest mes de maig, que 
el Calendari Social dedica a la 
discapacitat.

Tots els actors implicats en 
l’organització dels actes han 
coincidit a assenyalar la im- 
portància d’unir esforços entre 
institucions i entitats socials 
en favor no només de la divul- 
gació, sinó també de la inte- 
gració social i laboral dels dis- 
capacitats. I un dels exem-

ples més visibles d’aquesta 
col·laboració serà la signatura, 
aquest mateix mes, d’un conve-
ni entre l’Ajuntament i el Centre 
Ocupacional Ivadis Maestrat, 
a través del qual s’impulsarà la 
integració laboral dels disca-
pacitats a les dependències de 
l’Ajuntament.

gran quantitat 
de propostes per al 
mes de la discapacitat

Activitat: “Un jardín de sensaciones”, visita dels usuaris/àries del Centre 
Ocupacional IVADIS – el Maestrat al Jardí Botànic de València.

 dijous, 7 de maig.
 Organitza: Centre Ocupacional Ivadis–el Maestrat/Gabinet de Di-

dàctica Universitat de València.
Activitat: Programa de suport i respir familiar. Sortida de cap de setmana al 

Delta de l’Ebre.
 del 8 al 10 de maig.
 Organitza: Afanías Benicarló, centre d’oci.
Activitat: Presentació pública de la nova web de l’Organisme Autònom de 

Centres Socials Especialitzats de Benicarló–OACSE.
 dilluns, 11 de maig, a les 10 hores, al saló d’actes del muCBE
 Organitza: OACSE.
Activitat: Jornades de Portes obertes de la Residència de discapacitats psí-

quics profunds i Centre de dia El Collet (Partida Collet, 122).
 dimecres, 13 de maig, de 10 a 12 h i de 17 a 18 h.
 Organitza:  Residència i Centre de dia El Collet.
Activitat: Acte de signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Benicarló i Ivadis en pro de la inserció laboral.
 dijous, 14 de maig, a les 12 h.
 Organitza: Ajuntament de Benicarló i Ivadis.
Activitat: Xerrada informativa “Educació vial i discapacitat: Un problema de 

tots”.
 dijous, 14 de maig, a les 19.30 h. Al saló d’actes del muCBE.
 Organitza: COCEMFE Baix Maestrat i Ateneu Benicarló.
Activitat: Jornades de Portes obertes de la Residència de discapacitats psí-

quics autònoms Sant Francesc (c. de Sant Francesc, 96).
 dimarts, 19 de maig, de 10 a 12 h. i de 17 a 18 h.
 Organitza: Residència Sant Francesc
Activitat: Xarrada sobre risoteràpia i abraçadateràpia a càrrec d’Esther Na-

varro López, psicòloga humanista i terapeuta de la rissa.
 dimarts, 19 de maig, a les 19.30h, al Centre del voluntariat ( 

C. de sant francesc, 94 )
 Organitza: Residència i Centre de dia El Collet.
Activitat: Xarrada informativa a càrrec de tècnics d’Ivadis Castelló sobre el 

Pla Integral d’Ocupació (PIE) per als empresaris i entitats de la 
zona.

 dijous, 21 de maig, a les 11 hores, al saló d’actes del muCBE.
 Organitza: Delegació provincial Ivadis - Castelló i Centre Ocupaci-

onal el Maestrat.
Activitat: Exposició fotogràfica i didàctica “Trencant barreres, una ciutat per 

a tothom”.
 Adreçada especialment a escolars de 5è i 6è de primària. Campa-

nya escolar en horari de matí, la resta  obert al públic en general.
 del 21 de maig al 7 de juny. Inauguració, dijous, 21 de maig, a 

les 19 h, al Claustre del muCBE.
 Organitza: COCEMFE Baix Maestrat.
Activitat: Conferència, a càrrec de la psicòloga d’Ivadis–Castelló, Cinta Esca-

lera, sobre “Sexualitat i Discapacitat”.
 divendres 22 de maig, a les 19.30 hores, al saló d’actes del 

muCBE.
 Organitza: Centre ocupacional Ivadis–el Maestrat.
Activitat: VII Moviment de Diàstole per la Integració. Integració a ritme d’es-

port.
 dissabte, 23 de maig, per la vesprada, a la platja del morron-

go.
 Organitza: Consell de Necessitats Socials de l’Agenda 21 de l’Àrea 

de Participació Ciutadana.
Activitat: Visita del Bus de Caixa Catalunya sobre Gaudí i la Pedrera.
 dimarts, 26 de maig, a les 11.45 hores a la plaça de la Consti-

tució.
 Organitza: Centre Ocupacional Ivadis–el Maestrat.
Activitat: II Jornada d’Esport Adaptat.
 dijous, 28 de maig, pel matí, a l’annex del pavelló poliespor-

tiu.
 Organitza: Residència i Centre de dia El Collet, Residència Sant 

Francesc , Centre Ocupacional Ivadis -el Maestrat i COCEMFE 
Baix Maestrat.

Activitat: Conferència taller “Els beneficis terapèutics dels massatges apli-
cats a les persones amb discapacitat”, a càrrec de Javier Bosch, 
quiromassatgista i osteòpata.

 dijous, 28 de maig, a les 20.30 h al saló d’actes del muCBE.
 Organitza: AFARE Benicarló.
Activitat: Cercle de percussió; cloenda del Taller de psicomusicoterapia.
 dijous, 28 de maig, per la vesprada, als locals d’afanias.
 Organitza: Afanías Benicarló, Centre d’oci.
Activitat: Acte de lliurament d’equipament informàtic donació de Caixa Be-

nicarló.
 divendres, 29 de maig, a les 12 h al Centre ocupacional Iva-

dis–El maestrat.
 Organitza: Centre Ocupacional Ivadis – el Maestrat.

CooRdINA I pRomou:
Àrea de benestar social de l’Ajuntament de Benicarló.• 
OACSE.• 

pARtICIpEN:
Residència i Centre de Dia el Collet• 
Residència de Sant Francesc• 
Centre Ocupacional Ivadis  el Maestrat• 
AFANIAS Benicarló, centre d’oci per a persones amb discapacitat intelectual• 
AFARE, Associació de Familiars de Residents amb Discapacitat de Benicarló• 
COCEMFE, Associació de persones discapacitades físiques del Baix Maestrat• 
ATENEU, Associació de dany cerebral sobrevingut de Benicarló• 
AFDMM, Associació de familiars per als drets dels malalts mental Baix Maestrat Ports • 
Consell Necessitats Socials de l’Agenda 21 de l’Àrea de Participació Ciutadana• 
Centre del Voluntariat de Benicarló• 

Programació
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