
d�abril, reguladora de les bases de règim local i 46 del Reglament d�organitza-
ció, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre, 

ES DISPOSA
1r. Nomenar tinents de batle els regidors següents d�aquest Ajuntament i

per l�ordre que s�esmenta:
1r. Juan Serra Pons.
2n. Alvaro Solana Higuera.
3r. Antonio Rigo Rigo.
4t. Antoni Matas Blanch.
5è. Mateo Cánaves Barceló.

2n. Els tinents de batle substitueixen, per ordre del seu nomenament i en
els casos de vacant, absència o malaltia, el batle.

3r. D�aquesta Resolució se n�ha de retre compte al Ple de l�Ajuntament en
la primera sessió que celebri.

4t. S�ha de notificar a les persones interessades i s�ha de publicar en el
BOIB sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a aquesta data.

Santanyí, 11 d�agost de 2003
El batle;

� o �

Num. 16103
D�acord amb el que preveu la legislació vigent, seguidament es fa públic

el següent.

D E C R E T
D�acord amb el que disposa l�art. 23 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regu-

ladora de les bases de règim local i els art. 112 i següents del Reglament d�or-
ganització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre, 

ES DIPOSA
Que la Comissió de Govern s�integra per aquesta Batlia i els tinents de

batle d�aquest Ajuntament.
Correspon a la Comissió de Govern: l�assistència al batle en l�exercici de

les seves atribucions; les atribucions que el batle o un altre òrgan municipal li
delegui o li atribueixin les lleis. 

Que les sessions de la Comissió de Govern de caràcter ordinari siguin nor-
malment els dijous de cada setmana a les 11 hores.

D�aquesta Resolució s�ha de retre compte al Ple de l�Ajuntament en la pri-
mera sessió que se celebri.

S�ha de notificar a les persones interessades i s�ha de publicar en el BOIB
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a aquesta data.

Santanyí, 11 d�agost de 2003
El batle

� o �

Num. 16105
D�acord amb el que preveu la legislació vigent, seguidament es fa públic

el següent

D E C R E T

D�acord amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d�abril, reguladora de
les bases de règim local i el Reglament d�organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, 

ES DISPOSA

Efectuar els nomenaments que s�esmenten després de regidors delegats i
representants personals d�aquesta Batlia en els diferents nuclis de població d�a-
quest municipi, als efectes d�assistència a aquesta Batlia i Comissió de Govern,
sense facultats resolutòries:

REGIDORS DELEGATS:
1r. Juan Serra Pons: Economia i Hisenda, Interior, Serveis Generals i

Esports.
2n. Alvaro Solana Higuera: Turisme.
3r. Antoni Rigo Rigo: Comerç, Indústria i Transports.
4t. Antoni Matas Blanch: Joventut, Família, Treball i Formació.
5è. Mateo Cánaves Barceló: Obres Públiques i Urbanisme.
6è. Miguel Contestí Burguera: Medi Ambient, Agricultura i Pesca.
7è. María Pons Monserrat: Serveis Socials i Salut.
8è. Cristòfol Vidal Vidal: Cultura i Educació.
9è. María Monserrat Bennasar: Festes.

REPRESENTANTS PERSONALS:
1r. S�Alqueria Blanca: Antoni Rigo Rigo.
2n. Portopetro: Josep Burguera Vila.
3r. Calonge: Antoni Matas Blanch.
4t. Cala d�Or: Alvaro Solana Higuera.
5è. Cala Figuera: María Monserrat Bennàsar.

6è. Cala Santanyí: Ricarda Vicens Schluhe.
7è. Son Mòger: Bernat Vicens Vicens.
8è. Es Cap des Moro: Joan Vidal Bonet.
9è. Cala Llombards: Mateu Carbonell Coll.
10è. Llombards: Miquel Contestí Burguera.
11è. Cala s�Almonia: Miquel Vidal Más.
12è. La Costa: Miquel Vicens Vidal.

Santanyí, 11 d�agost de 2003
El batle; 

� o �

Ajuntament de Valldemossa
Num. 16072

Un cop finalitzat el términi d�exposició pública sense que s�hagin presen-
tat reclamacions, ha resultat definitiu l�acord d�aprovació inicial de Constitució
d�agrupació local de voluntaris de protecció civil de Valldemossa i del regla-
ment que la regula adoptat pel ple de l�Ajuntament en sessió data 5 de maig de
2003, el contingut del qual es transcriu a continuació

ACORD ELEVAT A DEFINITIU
Primer- Constituir l�Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil de

Valldemossa
Segon- Aprobar inicialment el Reglament que regulará l�Agrupació Local

de Voluntaris de Protecció Civil de Valldemossa,
Tercer- Comunicar aquest acord a la Conselleria d�Interior del Govern

Balear perquè en prengui coneixement i tengui els efectes que corresponguin

ESTATUTS I REGLAMENT DE L�AGRUPACIO LOCAL DE VOLUN-
TARIS DE PROTECCIO CIVIL DE VALLDEMOSSA

INTRODUCCIO.
Segons estableix la Llei 7/1985 de 2 d�abril reguladora de las Bases de

Régim local en els articles 21.1 apartat J, 25.2 apartat C, i 26-1 apartat C, els
ajuntaments i els batles tenen  atribuïdes competències en matèria de protecció
civil que els faculten per dur a terme activitats diverses per a la protecció de per-
sones i bèns en situacions d�emergència.

Així, en l�article 14 de la Llei 2/1985 de 21 de gener, sobre protecció civil,
apartat e) es recull entre les funcions i competencies específiques:

�La promoció i el suport de la vinculació voluntària i desinteressada dels
ciutadans a la proteccio civil a través d�organitzacions que s�orientaran, princi-
palment, a la prevenció de situacions d�emergència que puguin afectar la llar
familiar, els edificis per a ús residencial i privat, les illes de cases, les barriades,
les urbanitzacions, així com el control dels serveis de protecció civil o en
col.laboració amb aquests.

Així mateix, en el Reial Decret 1378/85 d�1 de agost sobre mesures pro-
visionals per a les actuaciones en situacions d�emergència, en els casos de greu
risc colec.tiu catàstrofe o calamitat pública, s�atribueixen competències als
batles per adoptar quantes actuaciones ajudin a evitar, controlar i reduir els
danys causats per les situaciones d�emergencia al seu terme municipal

L�exercici d�aquestes competències s�ha de dur a terme a través del Pla
d�emergència territorial de Mallorca .

Per això, aquest Ajuntament realitza actuaciones encaminades a millorar i
potenciar la intervenció coordinada dels serveis municipals i insulars dedicats
de manera odinaria i permanent al compliment de fins coincidents amb les
necessitats derivades de les situacions d�emergència en els casos de greu risc
col.lectiu, catàstrofe o calamitat pública

Aixi mateix, tant en els números 3 i 4 de l�article 30 de la Constitució
espanyola com l�article 14 de la Lei sobre proteccio civil, es determina el deure
i el dret dels citadans a participar activament en les tasques mencionades ante-
riorment.

Per articular les oportunitats de col.laboració dels ciutadans, individual-
ment considerats, amb la protecció civil municipal, sembla convenient regla-
mentar la creació, l�organització i el funcionament d�una agrupació de volunta-
ris de protecció civil en aquest municipi que, integrats en l�esquema organizatiu
de la planificacio i la gestio d�emergencies d�aquest Ajuntament (servei de pro-
tecció civil, puguin)

I en aplicació de la Llei 2/1998, de 13 de març d�ordenacio de les emer-
gències a les Illes  Balears, en l�article 32, dins el capitol V sobre els voluntaris
de proteccio civil, es parla del contingut dels estatuts que han de regir les agru-
pacions que son:

Els drets i deures del voluntaris respecte de l�organització
El dret a una assegurança.
I en tot cas el funcionament democràtic dins d�una estructura jerarquitza-

da
Es en virtut, amb acord previ de l�Ajuntament, aprovar els Estatuts de

l�Agrupacio de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) d�aquest municipi, que es
transcriu seguidament.

PART PRIMERA
De I'Agrupació Local de Voluntaris de PC.

Secció Iª Objectius

-Definició, finalitat i objectius de 1'Agrupació
-Composició i àmbit d'actuació de l�Agrupació.

Secció 2ª: Organització
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-Estructura jeràrquica i funcional

Secció 3ª: Funcions

-A les fases de previsió, prevenció, intervenció i normalització

PART SEGONA

Dels Voluntaris

Secció 1ª: Disposicions generals

-Components de l'Agrupació i el seus estatuts
-Vincle voluntari

Sectió 2ª:  Uniformitat i identificació

-Uniformitat i emblemes
-ldentificació.

Secció  3ª: Formació i ensinistrament

-La formació com a objectiu prioritari
-Organització de cursos
-Nivells de formació

Secció 4ª: Drets dels  Voluntaris

-A l�ús d'uniformitat. Identificació i equips
-A estar assegurat.
-A participar a l'estructura de l'agrupació

Secció 5ª Deures dels Voluntaris

- Respectar  l'estructura jeràrquica i funcional de l'Agrupació
- Conservar i mantenir adequadament el seu material
-Complir un nombre mínim d'hores

Secció 6ª: Recompenses i sancions

-Les recompenses seran de caràcter no material.
-Les infraccions seran lleus, greus i molt greus.

Secció 7ª: Rescissió i suspensió de vincle amb l�Agrupació

-Causes de suspensió temporal i rescissió.

DISPOSICIONS GENERALS

-Aprovació del reglament.
-Col.laboració de la Direcció General d'lnterior i del Servei de P.C. de la

C.A.I.B.
-Modificació dels annexes.

PROPOSTA DE REGLAMENT DE LES AGRUPACIONS LOCALS DE
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMUNITAT

AUTÓNOMA DE LES
ILLES BALEARS

De l'Agrupació Local de Voluntaris de P.C.

Secció Iª Objectius

ARTICLE 1
1. L�Agrupació Local de Voluntaris de P.C. (A.L.V.P.C.) és una orga-

nització de caire humanitari i altruista, que actua de manera desinteressada i
solidària.

2. L'A.L.V.P.C no empara activitats de finalitat religiosa, política o sin-
dical.

ARTICLE 2
1. L'A.L.V.P.C. estarà constituida per persones físiques, majors d'edat,

residents en el Municipi, que voluntàriament desitgin integrar-s� hi.
2. No podran formar par de l'operatiu de 1�A.LV.P.C. les persones que

en cas d'emergència, hagin de desenvolupar fúncions a altres grups de l'estruc-
tura de la Protecció Civil local, no existint impediment qualsevol en que
col.laborin amb l�Agrupació en tasques preventives i de planificació.

3. Es consideren membres de l'A.L.V.P.C. les persones integrades dins
la mateixa amb motiu de l�aplicació de l�article 14 d�aquest reglament en els
termes que s'especifiquen a cada cas.

ARTICLE 3
1 L'agrupació té com a finalitat la col.laboració en la Previsió i Prevenció

de situacions de greu risc col.lectiu, catàstrofe o calamitat pública que puguin
plantejar-se en el Municipi, en la Protecció i Socors de les persones i dels béns
quan dites situacions es produeixin i en el restabliment de la normalitat a l'àrea
afectada.

2. L'Agrupació durà a terme aquestes missions en el marc del Pla
Territorial Municipal enfront d'emergències. i Plans d'actuació enfront a riscos
especifics, que és d'on sorgeixen les competéncies atribuides a l'A.L.V.PC

ARTICLE 4

Correspon al Ple de l'Ajuntament la adopció de l'acord de creació de
l'A.L.V.P.C. així com en el seu cas. de la seva dissolució.

ARTICLE 5
1.- L�àmbit  territorial operatiu de l�A.L.V.P.C. es limitarà al seu terme

municipal.
A petició del Centre Provincial de Coordinació d'Emergències, que cana-

litzarà les demandes d'altres màxims responsables municipals, el Batle podrà
autoritzar la intervenció de l'A.L.V.P.C. a un altre municipi.

2. Hí ha la possibilitat que, de cara a una major eficàcia d'actuació i dota-
ció  de mitjans es crein agrupacions d'àmbit supramunicipal, per acord dels
Ajuntaments associats.

3. Aquestes agrupacions estaran regides per una junta on hi estaran repre-
sentats els batles dels municipis que hi participin. Aquesta junta estarà dirigida
pel batle del municipi amb major nombre d'habitants, que a tots els efectes durà
a terme el paper de màxim responsable orgànic de l'Agrupació.

En aquests casos seran d'aplicació els continguts bàsics del present regla-
ment.

Secció 2ª: Organització

ARTICLE 6
L'organització i funcionament de l'A.L.V.P.C. es regirà per l'establert en el

present Reglament, així com per les instruccions i directrius que, a efectes de
coordinació general

puguin dictar les Comissions Nacional i Autonòmica de Protecció Civil.

ARTICLE 7
L'A.L.V.P.C. depén directament del batle com a responsable màxim de la 
Protecció Civil Local.

ARTICLE  8
L'A.L.V.P.C quedarà enquadrada orgànica i funcionalment dins la unitat

municipal de la que depenguin els serveis de Protecció Civil o, en el seu defec-
te, els serveis de Seguretat Ciutadana sense que això constitueixi cap vincle
laboral o funcionarial dels seus components amb l'Ajuntament.

ARTICLE 9
L'A.L.V.PC. s'estructura funcionalment en SECCIONS (Transmissions,

Primers Auxilis, Extinció d'Incendis. Rescat i Salvament, Formació, Suport
Logistic, etc.) a les quals els voluntaris s�adscriuran en funció de la seva capa-
citat i preparació.

Per a la seva intervenció, els voluntaris s'enquadraran dins GRUPS D'IN-
TERVENCIO OPERATIVA (GRUPS D'ACCIÓ).

Aquesta estuctura serà de caire flexible, ajustant-se a les necessitats del
servei, als medis  humans disponibles i a l'establert al Pla Territorial i als Plans
d'Actuació Municipal davant riscos especifics.

ARTICLE  10
El cap de l'Agrupació és designat pel batle, a proposta del regidor delegat

de Protecció Civil o, en el seu defecte, del regidor delegat de Seguretat
Ciutadana.

Els Caps de Secció i de Grup seran Proposats, de manera justificada, pel
cap de l'Agrupació  i nombrat pel regidor corresponent.

El proces per al cessament dels càrrecs és igual que per a la designació i
nomenament dels mateixos.

ARTICLE 11
1. Per l'àrea corresponent, o pel servei Local de Protecció Civil, si n'hi

hagués, s'elaboraran  i formularan propostes per a l'elaboració de les normes i
instruccions que siguin necessàries per desenvolupar, completar i aplicar el pre-
sent reglament.

2. L'aprovació d'aquestes normes correspon al batle, a proposta del regi-
dor corresponent.

ARTICLE 12
Per a garantir la seva eficàcia s'exigirà a tots els integrants de l'Agrupació

un nivell mínim de coneixements sobre els diferents camps que integren la
Protecció Civil, havent-se de facilitar l'accés a aquesta formació per part de les
diferents administracions involucrades

ARTICLE 13
La Corporació Municipal arbitrarà els medis necessaris per a procurar que

l�Agrupació compti amb material específic que garanteixi la ràpida intervenció
davant qualsevol situació d�emergència, especialment en el camp del transport,
la uniformitat i les radiocomunicacions així com per a que l�agrupació pugui
disposar d�una seu digna i adequada a les seves necessitats.

ARTICLE 14
La  Corporació  Municipal  podrà  subscriure  convenís  de  col.laboració

amb  altres administracions, organismes o entitats públiques o privades, enca-
minades cap a la promoció dotació de mitjans, formació i millor funcionament
de l�A.L.V.P.C.

Secció 3ª: Funcions

ARTICLE 15
L'actuació dc 1�A.L.V.P.C es centrarà de forma  permanent i regularizada.

en el camp preventiu i operatiu de la gestió d�emergències, catàstrofes i/o cala-
mitats públiques, d'acord amb allò previst en els Plans Territorials Municipals i
en els Plans d'Actuació davant riscos específics.

En cas d'abséncia de serveis d'emergència professionals, o amb temps de
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resposta molt elevats. podran actuar eventualment en substitució d'aquests en
tasques d'intervenció en accidents o sinistres, passant a exercir tasques de suport
un cop els serveis professionals facin acte de presència i actuant sota la seva
direcció a partir d'aleshores

Tindran la consideració de serveis d�emergència professionals, a més dels
habituals, els bombers forestals, els bombers voluntaris i les brigades d�auxili
ràpid de la Comunitat Autònoma.

ARTICLE 16
1.- El Pla Territorial Municipal i els Plans d�actuació davant riscos espe-

cífics són la vertadera font d�on brollen les competències de les  A.L.V.P.C.,
poden variar la quantitat i  qualitat de les mateixes en funció de la capacitat de
l�Agrupació per assumir-les.

2.- En coherència amb la seva finalitat i organització, algunes de les fun-
cions que podria desenvolupar l�Agrupació són:

a)en el marc de la  PREVENCIÓ
- Estudis de risc de la localitat, preferentment orientats a edificis,

locals i establiments de pública concurrència.
- Col.laboració i suport a la confecció i divulgació dels plans

d�Autoprotecció de dits centres.
- Col.laboració en l�elaboració i manteniment dels Plans Territorials

Municipals i Plans d�Actuació davant riscs específics.
- Confecció i realització de campanyes d�informació i divulgació a

col.lectius afectats pels distints rics.
- Actuació en dispositius operatius de caire preventiu (en grans con-

centracions humanes, vigilància forestal, etc.)
b) En el marc de la  INTERVENCIÓ
- Suport als serveis operatius d�emergència rutinaris.
- Atenció a afectats en emergències.
- Col.laboració en el desenrotllament del Pla Sectorial de

Comunicacions.
- En general, execució de les missions encomenades pel P.T.N. i els

P.A. davant riscs.

PART SEGONA

Dels voluntaris

Secció 1ª Disposicions Generals

ARTICLE 17
1.- Podran vincular-se a l�Agrupació les persones físiques, residents en el

municipi, que manifestin el desig de col.laborar voluntàriament a les activitats
pròpies dels serveis bàsics de Protecció Civil.

2.- El compromís voluntari ha de renovar-se de manera explícita, per perí-
odes anuals, considerant rescindit el vincle si no es duu a terme la renovació.

3. També són d'aplicació les limitacions a la vinculació de voluntari con-
templades a l�article 2 del present reglament.

ARTICLE 18
1. Tots els sol-licitants que encara no hagin superat les proves psicoflsi-

ques i de coneixements seran considerats voluntaris auxiliars, i per tant en cap
cas hauran de desenvolupar qualsevol tipus d'actuació operativa.

2. Les persones que compleixin els requisits recollits a l'article 2 d'aquest
reglament i que superin les proves d'aptitud psicofísica i de coneixements, rela-
cionats amb les diferents àrees que integren la Protecció Civil, hauran de supe-
rar un periode de pràctiques no inferior a tres mesos ni superior a un any.

Aquests voluntaris en pràctiques passaran a ser membres voluntaris de ple
dret de l'Agrupació si les pràctiques són valorades positivament

3. Els voluntaris en periode de pràctiques podran desenvolupar actuacions
operatives de responsabilitat limitada, duent a terme tasques com a col.labora-
dor d'altres voluntaris de més experiéncia en emergéncies.

Hauran de tenir la mateixa cobertura d'assegurances que els voluntaris de
ple dret.

4 La sol-licitud per a ser acceptat com a voluntari auxiliar es farà directa-
ment per l'interessat. d'acord amb el model establert a l'Annex 1.

5. La presentació de la sol-licitud citada en el punt anterior pressuposa
l'acceptació plena del present reglament, havent de ser explícita la mateixa quan
s'ingressi com a membre de ple dret.

ARTICLE 19
1.  La col.laboració voluntària podrà realitzar-se incorporant-se a

l'Agrupació com a col.laborador.

2. Són col-laboradors aquelles persones que posseeixin una determinada
qualificació professional i participen eventualment amb l�A.L.V.P.C. realitzant
informes assesorament tecnic i contribuint en la formació de voluntaris.  

3. El present reglament no és d'aplicació als col-laboradors.

ARTICLE 20
La relació dels voluntaris amb el municipi   s�entén com a col-laboració

gratuita, desinteressada i benvolent, basant-se en sentiments humanitaris,
altruistes i de solidaritat social sense mantenir, per tant, cap relació de caire
laboral.

2  La permanéncia dels voluntaris i col-laboradors al  servei de la
Protecció Civil local sera  gratuïta i honoriflca, sense dret a reclamar salari
remuneració o premí, si bé l'Ajuntamcnt, en determinats casos justificats i/o
excepecionals, podrà arbitrar formules de compensació per despeses derivades
del servei o assisténcia a cursos de formació.

3. Queden exclosos del paragraf anterior les indemnitzacions correspo-
nents per perjudicis soferts com a consequencia de la seva prestació segons l'es-
tablert pels articles 31 i 32.

ARTICLE 21
1. La condició de voluntari faculta, únicament, per realitzar les activitats

amb la P.C. local reflectides a l'article 15 del present reglament.
2. La condició de voluntari no empara cap activitat amb finalitat religio-

sa, política o sindical.

Secció  2ª: Uniformitat i identflcació

ARTICLE 22
1. Per totes les actuacions previstes, de caire operatiu, el voluntari haurà

d'anar degudament uniformat.
2. La uniformitat dels membres de l'Agrupació serà la descrita a l'Annex

1.

ARTICLE 23
Tots els components de l'A.L.V.P.C. lluiran al costat esquerra del pit el dis-

tintiu de Proteccio Civil creat per l'Orden del Ministerio del Interior de 14-5-
1981, al que s'incorporarà a la seva part interior "GOVERN BALEAR�.

A la part superior de la mànega esquerra es col-locarà l'escut del Cos de
Voluntaris sota el qual figurarà el nom de l'Ajuntament al qual pertanyin, i a la
mànega dreta, el de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears (Annex III).

ARTICLE 24
1. La Batlia proporcionarà un carnet acreditatiu a cada voluntari de

'Agrupació, segons el model establen a l'Annex IV.
2. Aquest document té l�única  i exclusiva finalitat de reconéixer la

condició de voluntari de Protecció Civil del titular del mateix, quedant severa-
ment restringit el seu ús amb altres finalitats.

Secció 3": Formació i ensinistrament

ARTICLE 25
Es objectiu prioritari en l'àmbit de la P.C. local la preparació del seu

personal a tots els nivells, des de la selecció i formació inicial fins a la conti-
nuada i permanent durant la relació voluntari-agupació.

2. La formacio inicial del voluntari. té com a finalitat informar i  posar en
contacte el voluntari arnb els coneixements bàsics i les realitats vinculadas a la
P.C. local, així com amb els diferents camps d'actuació.

Amb aquesta finalitat orientadora del futur voluntari, dita informació i
ensinistrament inicial contribueix a la selecció dels aspirants al temps que faci-
lita la captació del mateixos per incorporar-se en condicions d'eficàcia a la
corresponent unitat d'intervenció.

ARTICLE 26
La formació permanent i continuada del voluntari té com a objectiu no

només la garantia posada en pràctica d'un dret d'aquell, sinó, sobretot, atendre
les necessitats reals de la prestació del servei, obtenint els majors nivells de res-
ponsabilitat, eficàcia i seguretat.

ARTICLE 27
1. L'A.L.V.P.C. podrà participar  amb el seu personal en els Cursos de for-

mació i ensinistrament que organitzi la D.C. d' Interior i del Servei de P.C. de la
C.A.I.B., en la convocatòria dels quals quedi explícita aquesta possibilitat.

2. L'Ajuntament, a través de l'A.L.V.P.C., podrà organitzar els seus propis
cursos en l'àmbit local, els continguts i duració dels quals hauran de ser aprovats
per la Direcció General d'Interior (Servei de Protecció Civil).

3. L'organisme organitzador de cada curs sera responsable d'encunyar els
seus propis certificats d'assisténcia i/o aprofitament dels mateixos, havent-se de
comunicar al Servei de Protecció Civil del Govern Balear en finalitzar el curs,
una relació dels assistents i la qualificació obtinguda.

ARTICLE 28
L'activitat formativa s'articularà de la següent manera:
A) JORNADES D'ORIENTACIÓ. per a voluntaris auxiliars
B) CURS D'INGRÉS (Nivell 1). Es de caire obligatori per als voluntaris

en pràctiques.
Tindran una duració mínima de 25 hores lectives teótico-pràctiques. ver-

sant els seus continguts sobre les àrees fonamentals relacionades amb la
Protecció Civil (legislació bàsica, autoprotecció, primers auxilis, extinció d'in-
cendis, rescat i salvament, comunicacions, acció social, .)

C) CURSOS DE PERFECCIONAMENT (Nivell II). Estan dirigits a
voluntaris que desitgin aprofundir en alguna de les àrees esmentades.

D) CURSOS D'ESPECIALITZACIO (Nivel III). Dirigits fonamental-
ment als responsables dels seveis locals de P.C. i de l'A.L.V.P.C.

Secció 4":  Drets dels voluntaris

ARTICLE 29
El voluntari té dret a usar els emblemes, distintius i equips de servei, i els

corresponents  seva categoria en totes les actuacions en les que siguin deman-
dats.

2. A efeces d�identificació, en casos d'intervenció emergències o calami-
tats, l�us dels mateixos és obligatori. .

3. lgualment, el voluntari té dret a rebre una acreditació suficient per part
de l�Ajuntament en el que presta el servei.

ARTICLE 30
1. El voluntari té dret a ser reintegrat de les despeses de manutenció, trans-

port i allotjament soferts en la prestació del servei, havent de fer front a dites
despeses l'Administració Pública de qui en depengui la planificació i organiza-
ció del dispositiu establert.
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2. En qualsevol cas, aquesta compensació de les despeses no tindrà caràc-
ter de remuneració o salari.

ARTICLE 31
El voluntan té dret a adoptar totes les mesures necessàries per a evitar

situacions que comportin perills innecessaris per ell  o per tercers.
2. En qualsevol cas el voluntari té dret a estar assegurat contra els possi-

bles riscs derivats de la seva actuació.
3. Els damnatges derivats de la seva actuació com a membre de

l'A.L.V.P.C. estaran coberts per una asseguranca d'accidents, que garantirà com
a mínim les prestacions médiques farmacéutiques necessàries.

4. Igualment queden assegurades les indemnitzacions corresponents en els
casos en els quals, com a conseqüència de l'accident sobrevinguin invalidesa
permanent o defunció.

ARTICLE 32
1. Els danys i perjudicis que com a conseqüència del treball voluntari, pot

rebre el beneficiari del mateix. així com tercers, quedaran coberts per una asse-
guranca de responsabilitat civil.

2. La modalitat de les corresponents pòliçes d�assegurances seran fixades
pel Ple Municipal, a proposta del regidor delegat, responsabilitzant-se
l'Ajuntament de sufragar les quotes.

3.EIs voluntaris en pràctiques tenen dret a les seves correspenents asse-
gurances en igualtat de condicions.

4. Els costs de les assegurances s'actualitzaran anualment.
5. L�Ajuntament, nomenys, serà responsable civil subsidiari, d�acord amb

la legislació vigent, en virtut de la seva potestat de direcció sobre l�A.L.V.P.C.

ARTICLE 33
1. El voluntari de P.C. té dret a obtenir tota la informació possible pel que

fa al treball a realitzar.
2. De la mateixa manera, té dret a conéixer tots els aspectes referents a

l'organització de l'agrupació a la que pertany.

ARTICLE 34
1. El voluntari de P.C. té dret a obtenir el suport material de l'Agrupació.
2. De la mateixa manera, té dret a participar en l'estructura de l'Agrupació

i opinar sobre el treball desenvolupat.
3. El voluntari podrà  efectuar les peticions, suggerències i reclamacions

que consideri necessàries, dirigides al Cap de l'Agrupacio.
4. En tot cas si, passats 20 dies des de l'entrada en el registre, l'escrit no

fos contestat, es podrà elevar directament al batle o al regidor delegat.

Secció 5ª: Deures dels voluntaris

ARTICLE 35
1. Tot voluntari ha de respectar l'estructura jeràrquica i funcional de

l�Agrupació. col-laborant en la major eficàcia de les mateixes.
2. Els voluntaris hauran d'acatar la direcció d'altres organismes compe-

tents, en determinades actuacions contemplades en el Pla Territorial o Plans
d'Actuació Municipal, com en el cas d'extinció d'incendis forestals i urbans, etc

3. En cap cas, el voluntari o col.laborador de P.C. actuaran com a mem-
bres de l'Agrupació fora dels actes de servei.

Nomenys, podrà intervenir amb caracter estrictament personal, i sense cap
vinculació amb l'Agrupació, en aquells supòsits relacionats arnb el seu deure
com a ciutadà usant els coneixements i experiències derivades de la seva activi-
tat voluntària.

ARTICLE 36
El voluntari de P.C. haurà de complir un número mìnim d'hores, compro-

meses de mutu acord amb l'Agrupació,  que no podrà ser inferior a 60 hores
anuals, comptant a tal la suma d'hores de formació i intervenció.

ARTICLE 37
El voluntari té el deure de consevar  i mantenir en perfectes condicions

d'ús el material i l�equip que se li hagi confiat.
2. Els perjudicis causats en els mateixos com a conseqüència del tracte

incorrecte o falta d'esment seran responsabilitat del voluntari
3. En qualsevol cas, tot el material en  poder del voluntari serà retornat a

l�Agrupació si es modifiquen les circumstàncies que aconsellaren o habilitaren
dit dipòsit

.
Secció 6ª: Recompenses i sancions

ARTICLE 38
L'activitat altruista, solidària i no lucrativa exclou tota remuneració  peró

no impedeix el reconeixement dels mérits del voluntari i, par tant, la constata-
ció deis mateixos a efectes honorifics.

Arnb aquesta distinció de conductes meritòries, també seran estudiades
les possibles faltes

comeses pels voluntans que duran aparellades les corresponents sancions.
Tant els mèrits i els honors concedits, com les faltes i les seves sancions

seran anotadas a 1' expedient personal de l'interessat,

ARTICLE 39
1. La valoració de les conductes meritòries que puguin merèixer una

recompensa, sempre de caire no material, correspon al batle.
2. La iniciativa d'aquest reconeixement meritori correspon al Cap de

Servei local de P.C. o, en el seu defecte, al de l'Agrupació.

ARTICLE 40
La valoració de les conductes meritòries es realitzarà mitjancant reconei-

xements públics, diplomes o medalles, a més d'altres distincions que pugui con-
cedir l'Ajuntament o altres Administracions Públiques.

ARTICLE 41
1. La sanció serà consequéncia de la comissió d'una infracció al que es

disposa en el present reglament.
2. Les infraccions podran ser considerades lleus, greus o molt greus.

ARTICLE 42
Es consideren faltes lleus:

A)El descuit en la conservació i manteniment de l'equip i material a càrrec
del voluntari.

B)El descuit o negligéncia en l'exercici de les seves funcions, sempre que
no suposi una falta més greu.

C)La incorrecció amb el públic o amb els membres de l'Agrupació.
D)L�incompliment dels deures i les ob]igacions del voluntari, sempre que

no hagin de ser qualiflcats com a faltes més greus.
E) La desobediència als caps de servei, quan no suposi mal tracte de

paraula o obra i no afecti al servei que s'hagi de complir.
Les faltes lleus podran sancionar-se amb apercebiment o suspensió de

fins a 30 dies.

ARTICLE 43
l Es consideren faltes greus:
A)El no seguir normes orgàniques i funcionals de l'Agrupació, de Forma

manifesta i/o justificada. 
B)La notória desconsideració cap a ciutadans o membres de l'Agrupació
C)La negligéncia que causi danys de consideració en es locals, material o

docurnents de l'Agrupació, així com en l'equip al seu càrrec.
D)L�incompliment de l'horari anual quan les faltes superin el 40  % del

total d'hores fixades.
E)La greu pertorbació de l'activitat de l'Agrupació.
F)La utilització injustificada, fora dels actes propis de servei, de l'equip,

material o distintius de l'A.L.V.P.C.
G)L'acumulació de tres faltes lleus.
2. Les faltes llaus podran sancionar-se amb la suspensió de la condició de

voluntan, de 30 a180 dies

ARTICLE 44
1. Es consideren faltes, molt greus:
A)Deixar de complir, sense causa justificada, les exigències del servei.
B)La notòria falta de rendiment que compoti inhibició en el compliment

de les taques encomanades.
C)Haver estat condemnat, amb sentència ferma per qualsevol acte consi-

derat delicte.
D)Utilitzar o exhibir indegudament les  identificacions del servei.
E)L'agressió a qualsevol membre de l'Agrupació la desobediència que

pugui afectar  a l'éxit de la missió encomanada.
F)Negar-se a complir les sancions de suspensió que li fossin imposades
G)Consum de drogues i abus de l�alcohol en actes de servei.
U)Haver sigut sancionat par la comisgió de dos faltes greus en un perio-

de de dos anys
2. Dues faltes molt greus es sancionaran amb suspensió de 180 dies a dos

anys i en el seu cas amb l'expulsió definitiva de 'A L.V.P.C.

ARTICLE 45
Les faltes lleus es prescriuran als 6 mesos de la data de la seva comissió,

les greus a l�anys i les molt greus als dos anys

ARTICLE 46
El voluntari tindrà dret a un procés just equànirne que garanteixi al

màxim la defensa en cas de sancions reglamentades.

Secció 7ª: Rescició i suspensió del vincle amb l�Agrupació

ARTICLE 47
Són causes de suspensió temporal del vincle voluntari amb l'A.L.V.P.C.

les següents:
A)El compliment de les sancions establertes en els articles 42, 43 i 44
B)La incorporació al serve militar o prestació socia! substitutória
C)La gestació.
D)L'atanció a nadons o fills menors, a petició de l'interessat.
E)La malaltia perllongada justificada.
F)La realització d'estudis fora del municipi.
O)L'ocupació en un treball que impliqui llargs i freqüents desplaçaments.
La reincorporació haurà de sol'licitar-se explicitament.

ARTICLE 48
La relació voluntària amb l'A.L.V.P.C. podrà ésser rescindida per les

seguents causes:
A)Per petició expressa i  per escrit de l'interessat.
B)Per la no renovació anual del vincle
C)Per declaració d'incapacitat.
D)Per la pérdua de la condició de vei.
E)Per  quedar inhabilitat per a l'exercici de càrrecs públics, per sentència

ferma.
F)Per expulsió com a conseqüéncia d'un procediment sancionador

ARTICLE 49
En tots els casos en els que es produeixi la rescissió de la relació del

voluntari amb l'Agrupació aquests tornarà de forma immediata, equips i acredi-
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tacions que estiguin en el seu poder

ARTICLE 50
En tot cas s�expedirà a petició de l'interessat certificació en la que constin

els serveis prestats a l'Agrupació així com la causa por la qual es va acordar a
baixa, remetent-se una cópia al Registre d'Agrupacions de Voluntaris de la
Direcció General d'Interior i del Servei de Protecció Civil de la C.A.I.B.

DISPOSICIONS FlNALS.
1. Per a que entri en vigor el present reglament haurà de ser pubblicat en

el BOIB.
2. La Direcció General d'interior  del Servei de Protecció Civil de la

C.A.I.B. en el desenvolupament de les seves competències sobre el voluntariat
de Protecció Civil. col-laborarà amb els ajuntaments de les següents maneres:

Organització de cursos de formació
-Normalització i homologació d�equips.
-Elaboració de normes i directrius.
-Constitució d'un registre d'Agrupacions Locals de Voluntaris
-Régim disciplinari superior
3 Els annexes podran sofrir modificacions, una vegada aprovat el present

Reglament, sense que sigui necessària la revisió integra del mateix, ni la seva
nova aprovació pel Ple Municipal, no essent així quan es proposi l'alteracio dels
articles

Vallsemossa, 20 d�agost de 2003
EL ALCALDE

� o �

Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Num. 16064

ANUNCI DE LICITACIÓ PER A L�EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE D�URBANITZACIÓ CARRER ORIENT (entre camí de Maó i el
camí Vell) DE CIUTADELLA DE MENORCA

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament de Ciutadella
2.- Objecte de contracte: Execució de les obres d�urbanització carrer

Orient (entre camí de Maó i camí Vell).
3.- Tramitació: Urgent, per procediment obert. Forma d�adjudicació: sub-

hasta.
4.- Pressupost de licitació (IVA inclòs): 100.337,16 euros.
5.- Garantia Provisional: 2%.
6.- Documentació i informació: Àrea d�urbanisme Ajuntament de

Ciutadella, plaça. des Born, Ciutadella, tel. 381050/484160.
7.- Presentació d�ofertes: Durant 15 dies naturals a partir del dia següent

de la publicació d�aquest anunci, fins a les 14 hores del darrer dia.
- Documentació a presentar: la que s�estableix al Plec de clàusules

administratives particulars.
- Lloc de presentació: Ajuntament de Ciutadella, plaça des Born, s/n

Ciutadella. Registre d�entrada.
8.- Obertura d�ofertes: A les 12 hores del dia següent del darrer per pre-

sentar instàncies a la Sala de Juntes de l�Ajuntament de Ciutadella es qualifica-
rà la documentació. La proposició econòmica s�obrirà en el mateix dia i lloc a
les 12�30 hores, en acte públic.

9.- Despeses.- Correrà a càrrec de l�adjudicatari totes les despeses d�a-
nuncis d�aquesta licitació.

10.- Mesa de contractació: Els membres assignats a la Resolució corres-
ponent.

Ciutadella de Menorca, 14 d�agost de 2003
L�alcalde, Sgt. Llorenç Brondo Jover 

---------------------------------------------

ANUNCIO  DE LICITACIÓN PARA LA EJECUCION DE LAS OBRES
DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ORIENT (entre camí
de Maó i el camí Vell) DE CIUTADELLA DE MENORCA

1.- Entidad adjudicataria: Ajuntament de Ciutadella
2.- Objecto del  contrato: Ejecución de las obras de urbanización calle

Orient (entre camí de Maó i camí Vell).
3.- Tramitación: Urgente, por procedimiento abierto. Forma de adjudica-

ción: subasta.
4.- Presupuesto de licitación (IVA incluido): 100.337,16 euros.
5.- Garantia Provisional: 2%.
6.- Documentación e  información: Area de urbanismo Ajuntament de

Ciutadella, plaza del Born, Ciutadella, tel. 381050/484160.
7.- Presentación de ofertas: Durante15 dies naturales a partir del dia

siguiente de la publicación de este anuncio, hasta las 14 horas del ultimo dia.
- Documentación a presentar: la que se establece en el Pliego de  clau-

sulas administrativas particulares.
- Lugar de presentación: Ajuntament de Ciutadella, plaça des Born,

s/n Ciutadella. Registro de entrada.
8.- Abertura de ofertas: A les 12 hores del dia siguiente del ultimo para

presentar instancias en la Sala de Juntas del Ayuntamiento de Ciutadella se cali-
ficara la documentación. La proposición economica se abrira en el mismo dia i
lugar a les 12�30 hores, en acto público.

9.- Gastos.- Correran a cargo del adjudicatario todos los gastos de anun-
cios de esta licitación.

10.- Mesa de contractación: Los miembros asignados a la Resolución

correspondiente.

Ciutadella de Menorca, 14 de agosto de 2.003
El alcalde,  Sgt. Llorenç Brondo Jover

� o �

Ajuntament d'es Castell
Num. 16075

La Sra. batlessa, assistida per la Comissió de Govern amb data
01/08/2003, ha adoptat el següent acord:

1r. Aprovar inicialment que la U.A. 3.4 (Fontanilles/Rotanda) es des-
envolupi pel sistema d'actuació de compensació.

2n. Sotmetre l'anterior acord a informació pública mitjançant anun-
cis al BOIB i al diari Menorca per un termini de temps de 20 dies hàbils
següents al de la darrera publicació a fi i efecte que es pugin formular les recla-
macions i observacions que es considerin pertinents.

3r. Donar per aprovat definitivament el sistema de compensació per
l'esmentada U.A. 3.4. del PGOU des Castell en el supòsit que dins del termini
d'exposició pública de l'acord no s'hagin produït reclamacions o observacions.
En aquest cas, es procedirà a la publicació de l'aprovació definitiva al BOIB
com a requisit per a l'efectivitat de la determinació d'aquest sistema d'actuació
urbanística.

4r. Notificar l'anterior acord als propietaris afectats.

Es Castell, 14 d�agost de 2003 
La batlessa,
Irene Coll Florit

� o �

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Num. 15858

Padró Municipal I.A.E. (Primer Trimestre) 2003.

Aprobat provisionalment per la Comisió de Govern en sessió ordi-
nària celebrada el día 24 de juliol de 2003 el Padró Municipal de I.A.E. corres-
ponent a primer trimestre de l�any 2003, y d�acord amb l�article 11.2 de la vigent
Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs i altres ingre-
sos de Dret Públic Local, queda exposat a la Oficina de Recaptació de
l�Ayuntament durant un mes.

Durant l�expressat termini podrán presentar las objeccions reclama-
cions que els interesats vulguin oportunes, d�acord a dret.

En el cas que no es presentin al·legacions o suggeriments, s�enten-
derá definitivament adoptat l�acord, fins llavors, provisional.

Sant Antoni de Portmany, 24 de juliol de 2003.
L�Alcalde.
José Sala Torres.

________________________________

Padrón Municipal I.A.E. Primer Trimestre 2003.

Aprobado provisionalmente por la Comisión de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el día 24 de julio de 2003 el Padrón Municipal del Impuesto
de Actividades Económicas correspondiente al Primer Trimestre de 2003, y de
acuerdo con el artículo 11.2 de la vigente Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección de Tributos y otros ingresos de Derecho Público
Local, queda expuesto en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento durante
un mes.

Durante el expresado plazo podrán presentarse las objeciones y
reclamaciones que los interesados estimen oportunas, con arreglo a derecho.

En el caso de que no se presenten alegaciones o sugerencias, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces, provisional.

Sant Antoni de Portmany, 24 de julio de 2003.
El Alcalde.
José Sala Torres.

� o �

Num. 15859
Padró Municipal Ocupació Vía Publica 2003.

Aprobat provisionalment per la Comisió de Govern en sessió ordi-
nària celebrada el día 24 de juliol de 2003 el Padró Municipal de Ocupació de
la Vía Pública corresponent a l�any 2003, y d�acord amb l�article 11.2 de la
vigent Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs i altres
ingresos de Dret Públic Local, queda exposat a la Oficina de Recaptació de
l�Ayuntament durant un mes.
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