Desde el Partido Popular de Benicarló, iniciamos con ilusión y
experiencia una nueva etapa de gestión pública municipal. Con la
participación de todos, continuaremos trabajando, con honradez y
transparencia, para seguir construyendo “el Benicarló que queremos”.

Des del Partit Popular de Benicarló, iniciem amb il·lusió i experiència,
una nova etapa de gestió pública municipal. Amb la participació de
tots, continuarem treballant, amb honradesa i transparència, per
seguir construint “el Benicarló que volem”.

Nuestra prioridad es el empleo

La nostra prioritat és l’ocupació

Crearemos las condiciones necesarias para generar puestos
de trabajo, junto a los sectores productivos de Benicarló:
industrial, agrícola, pesquero, comercial y turístico.

Crearem les condicions necessàries per generar llocs de treball,
al costat dels sectors productius de Benicarló: industrial,
agrícola, pesquer, comercial i turístic.

Estamos a disposición de los sectores agrícola y pesquero para
mejorar su actividad, defender sus intereses y promocionar sus
productos.

Estem a disposició dels sectors agrícola i pesquer per millorar la
seua activitat, defensar els seus interessos i promocionar els seus
productes.

Potenciaremos la formación colaborando con las empresas, pymes
y autónomos, adaptándola a sus necesidades.

Potenciarem la formació col·laborant amb les empreses, pymes i
autònoms, adaptant-la a les seues necessitats.

El turismo de calidad será un
motor económico fundamental
de Benicarló

El turisme de qualitat serà un
motor econòmic fonamental
de Benicarló

Un Plan Estratégico, que interrelacione sectores como el
comercio, la gastronomía, la cultura, las fiestas y el deporte,
marcará nuestras acciones.

Un Pla Estratègic, que interrelacione sectors com el comerç,
la gastronomia, la cultura, les festes i l’esport,
marcarà les nostres accions.

• Fomentaremos un comercio activo y atractivo, basado en una
estrategia comercial. Convertiremos a Benicarló en ciudad
gastronómica de excelencia, junto a nuestros restauradores,
promocionando los productos de nuestra tierra y mar.

• Fomentarem un comerç actiu i atractiu, basat en una estratègia
comercial. Convertirem a Benicarló en ciutat gastronòmica
d’excel·lència, junt als nostres restauradors, promocionant els
productes de la nostra terra i mar.

• Pondremos en valor nuestra cultura, historia y patrimonio y los
difundiremos a nivel educativo e institucional.

• Posarem en valor la nostra cultura, història i patrimoni i els
difondrem a nivell educatiu i institucional.

• Nuevas actividades e instalaciones deportivas completarán
nuestra oferta y nos aportarán un nuevo turismo relacionado
con el mundo del deporte.

• Noves activitats i instal·lacions esportives completaran la
nostra oferta i ens aportaran un nou turisme relacionat amb el
món de l’esport.

• Promoveremos nuestras fiestas y tradiciones, de la mano de
nuestras asociaciones.

• Promourem les nostres festes i tradicions, de la mà de les
nostres associacions.

Modernització informàtica integral de l’Ajuntament,
per avançar en la participació i atenció ciutadana.
Construcció d’un espai multifuncional i polivalent
de gran aforament.

Aprobaremos el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)

Aprovarem el Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU)

Su aprobación permitirá mejorar nuestras comunicaciones,
creará suelo industrial y ordenará la franja litoral.

La seua aprovació permetrà millorar les nostres comunicacions,
crearà sòl industrial i ordenarà la franja litoral.

Dinamizaremos el casco antiguo, desde el punto de vista
urbanístico, comercial, cultural y de servicios, para convertirlo en
un espacio de calidad.

Dinamitzarem el casc antic, des del punt de vista urbanístic,
comercial, cultural i de serveis, per a convertir-lo en un espai de
qualitat.

Nuevas medidas fiscales y ayudas a la rehabilitación de los edificios,
nos permitirán conseguirlo.

Noves mesures fiscals i ajudes en la rehabilitació dels edificis, ens
ajudaran a conseguir-ho.

Queremos un Benicarló sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Volem un Benicarló sostenible y respectuós amb el medi ambient.

Porque nos importan las personas

Perquè ens importen les persones

Pla Especial del Casc Antic.

Continuaremos trabajando para mejorar la calidad de vida de
nuestros mayores, niños y jóvenes.

Continuarem treballant per millorar la qualitat de vida dels
nostres majors, xiquets i joves.

Remodelació de l’antic Centre de Salut,
que es destinarà a seu de les entitats socials del municipi.

Nuestros servicios sociales, generales y especializados, continuarán
siendo un referente.

Els nostres serveis socials, generals i especialitzats, continuaran
sent un referent.

Mantendremos las políticas de igualdad, el apoyo al voluntariado y
seguiremos estando al lado de las entidades sociales.

Mantindrem les polítiques d’igualtat, el suport al voluntariat i
seguirem estant al costat de les entitats socials.

Dotació d’un nou camp de futbol de gespa artificial i
millora de les instal·lacions esportives.

Las personas con discapacidad y los colectivos en riesgo de
exclusión social seguirán siendo prioritarias.

Les persones amb discapacitat i els col·lectius amb risc d’exclusió
social continuaran sent prioritàries

Construcció d’una nova Biblioteca Municipal.
Construcció d’un nou edifici cultural i formatiu,
seu de la Universitat Popular i de l’Arxiu Municipal.
Instal·lació d’un sistema de vídeo-vigilància en
tot l’àmbit rural.
Pla Estratègic de Turisme.
Pla Estratègic de Comerç.
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Depuradora municipal

Llum de les Imatges

Nou Centre de Salut Pública
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Sant Antoni

Casa Santa Càndida
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26. Adequació de camins rurals
Sant Gregori i Camí del Puig /
262.537€
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Festa de la Carxofa

Demostració gastronòmica

Falles
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Setmana Santa
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28. Adquisició de maquinària per a la 		
neteja de camins /25.000€

Festes Patronals
Nadal i Reis

29. Tramitació del tancat del recinte
portuari

Altres festes populars
/ 1.102.500€

Subvencions i activitats
Promoció dels productes de la nostra
terra i mar / Festa Carxofa i Promoció
Peix i Polp / 224.000€

Hem treballat #AlTeuCostat

Rodolfo fotógrafos

Festa de Sant Antoni

27. Reforma i adequació Càmera Agrària
/ 88.630,04€
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Sant Gregori

Nou Parc Comarcal de Bombers

Festa de la Carxofa
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Nou col∙legi Ángel Esteban

Rodolfo fotógrafos

Rodolfo fotógrafos

Rodolfo fotógrafos

En els últims 4 anys hem treballat per estar al costat de la gent dels diferents sectors
del nostre poble i fer créixer Benicarló en tots els àmbits.
Hem aconseguit moltes coses bones, però encara queda camí per seguir millorant i fer realitat,
tots junts, “el Benicarló que volem”.

Falles

Promoció dels nostres productes

Jornades del Peix i el Polp Passeig Febrer Soriano

Al costat de les

PERSONES
1.

Parcs infantils

Nou Centre de Salut Pública / 2.659.651€

2. Nou col·legi d’Educació Publica Ángel Esteban
/ 4.188.452,18€

Antic far
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COMERÇ,
INDÚSTRIA I
TURISME

Al costat del

TERRITORI
I MEDI
AMBIENT

Aprovació del Pla Municipal d’Accessibilitat

6. Accessos al Polígon Industrial /		
1.998.374,36€

9. Construcció de l’Estació Depuradora / 		
22.118.374,81€

3. Posada en marxa del CIAJ
(Centre d’Informació i Assessorament Juvenil)

7. Tram Passeig Marítim sud i accessibilitat
Platja de la Mar Xica / 895.000€

10. Nou Parc Comarcal de Bombers / 		
1.600.000€

Renovació de parcs infantils:
Avinguda Papa Luna, Plaça Isabel de Villena,
Plaça Ladispoli, Crist de la Mar,
Grup Sant Bartomeu,
Jardí de Pons) / 89.868,77€
4. Remodelació del Centre Geriàtric / 132.126€
Equipaments de seguretat:
càmeres de trànsit, flota de vehicles,
noves emissores, etc.) / 198.495.30€
5. Hort de les flors
Subvencions i activitats
Foment de les activitats de l’àrea / 100.000€
Diferents programes socials com la Ludoteca,
Generacció, Escola d’Estiu, etc.
Subvencions i activitats a associacions /
242.000€
Tallers d’ocupació / 907.963,36€

Nit en Vetlla

Al costat del

Campanyes de Promoció Turística
Impuls de l’Agència per al Foment de la
Innovació Comercial (AFIC)
8. Millores al Mercat Central / 285.000€
Nou Reglament del Mercat Municipal 		
i Ordenança Reguladora de la Venda 		
no Sedentària, amb trasllat del Mercat del
“Dimecres” a la zona centre de la ciutat
Campanyes de Promoció Comercial /		
67.500€
Adhesió al Sistema Integral de Qualitat
Turística en Destinacions, SICTED
Serveis municipals que compten 		
amb aquest distintiu: la Policia Local,
la Tourist Info, les platges de la Caracola,
la Mar Xica i el Gurugú

Condicionament de carrers i accessos 		
(CEIP Eduardo Martínez Ródenas, IES
Ramón Cid i Camí de Genaro, entre 		
d’altres) / 495.530€

Al costat de la

CULTURA I
EL PATRIMONI

ESPORTS

15. Rehabilitació Parròquia Sant Bartomeu
(Llum de les Imatges) / 720.000€
16. Restauració de la Capella del Convent de
Sant Francesc / 233.682,30€

24. Sala polivalent annexa Pavelló
Poliesportiu / 280.948,10€

17. Recuperació de l’antic far / 268.074,36€

25. Noves pistes esportives Jaume I
(obertura carrer, pistes poliesportives,
mòduls skate) / 261.486,62€

19. Obres de protecció al Poblat Ibèric Puig
de la Nao / 42.643,58€

11. Últim tram del Passeig Febrer Soriano /
Enllumenat i adequació voreres / 103.905,49€

20. Recuperació casa tradicional benicarlanda
Santa Càndida / 38.745,90€

12. Urbanitzacions (carrers dels Terrers i carrer
Moreres) / 250.066€

Aposta per la Nit en Vetlla, com a referent
cultural / 30.000€

13. Clavegueram (carrer Ulldecona i carrer
Bilbao) / 179.296,04€

Obres de condicionament del
Conservatori de Música / 68.014€

14. Il∙luminació Plaça Mossén Tomás / 62.848€

Al costat dels

23. Millores Pavelló Poliesportiu /
Il·luminació, reparació del sostre,
nou parquet i reforma vestuari /
357.360,61€

18. Millores a l’ermita de Sant Gregori,
per part de l’Escolla Taller / 101.780,28€

Millores al Mercat Central

Carretera Càlig - Accessos Polígon Industrial
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Subvencions i activitats
Foment de les activitats esportives /
480.000€
Subvencions i convenis a entitats
esportives / 400.000€

21. Reformes Auditori Municipal Pedro Mercader /
42.450,96€
22. Climatització del Magatzem de la Mar / 32.999,12€
Subvencions i activitats
Foment de les activitats culturals / 300.000€
Subvencions a entitats culturals / 260.000€

Xifres referents a l’última legislatura 2011-2015

Noves instal·lacions esportives

Millores Pavelló Poliesportiu

