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Núm. 9518
AJUntAment de LLAnÇÀ 

Edicte d’aprovació definitiva d‘un reglament

Exp. A14801/15

Mitjançant Decret  resolt per l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament, de data 1 d’octubre de 2015, s’ha elevat a definitiu 
l’acord d’aprovació inicial del Reglament de l’Agrupació Local de Voluntaris de Serveis Municipals de l’Ajuntament Llançà.

Es fa públic el text íntegre del reglament esmentat, que s’insereix a continuació, amb l’advertiment que entra en vigor 
transcorregut el termini a què fa referència l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de 
la data de la seva publicació.

Llançà, 2 d’octubre de 2015 

Guillem Cusí i Batlle 
Alcalde 

REGLAMENT DE L’AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE SERVEIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE  LLANÇÀ

Exposició de motius

Els serveis municipals en l’àmbit social, cultural, ambiental, esportiu, etc. es configuren a partir dels recursos municipals i de 
la col·laboració de les entitats privades i dels ciutadans, per garantir la coordinació operativa pel que fa a la correcta prestació 
dels serveis a les persones.

L’organització i el funcionament de l’Agrupació Local de Voluntaris de Serveis Municipals com a modalitat d’incorporació 
dels ciutadans a les activitats d’aquesta es regirà pel que estableixi aquest Reglament, així com per les instruccions i 
directrius que, a efectes de coordinació general, es dictin per l’Alcalde o Alcaldessa o el Regidor o Regidora de l’Àrea de 
Voluntariat. 

Podran vincular-se a l’Agrupació Local de Voluntaris únicament les persones físiques o individuals que resideixin a Llançà i 
tinguin interès a col·laborar directament en les activitats pròpies dels serveis del municipi.

Capítol I

Organització

Article 1
La col·laboració voluntària i per un temps determinat dels ciutadans a la prestació de serveis de caràcter local es portarà 
a terme mitjançant la seva incorporació a l’AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIS DE SERVEIS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ a què es refereix aquest Reglament.

Article 2
L’Agrupació dependrà directament de l’Alcalde/essa, que podrà delegar l’exercici de les seves funcions i competències en el 
Regidor/a Delegat/da de Voluntariat o regidoria que consideri. L’Agrupació s’enquadrarà orgànicament i funcionalment en 
el Servei de Voluntariat de l’Ajuntament de Llançà.

Article 3
La vinculació dels voluntaris amb l’Ajuntament no té caràcter de relació laboral o administrativa, tan sols de col·laboració 
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voluntària, lliure i temporal, per a la prestació de serveis de manera gratuïta i altruista, com a mitjà de realització d’accions 
humanitàries i de solidaritat social.

Article 4
Podran incorporar-se a l’Agrupació Local de Voluntaris de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Llançà com a col·laboradors 
en missions d’orientació, assessorament i assistència tècnica els ciutadans amb formació i experiència suficient en l’exercici 
professional o vocació relacionada amb alguna de les activitats d’aquest servei públic.

Així mateix, podran incorporar-se a l’Agrupació com a voluntaris actius tots els veïns majors de 18 anys que acreditin disposar 
de temps lliure determinat, i les capacitats mínimes necessàries per a col·laborar amb els serveis municipals.
Els menors de 18 anys podran incorporar-se amb autorització expressa signada per qui ostenti la pàtria potestat.

Article 5
La incorporació a l’Agrupació es farà sempre per la sol·licitud de l’interessat, adreçada a l’Alcalde/essa i acompanyada d’una 
declaració de no trobar-se inhabilitat per a les funcions públiques per sentència ferma i del compromís de conèixer i acceptar 
el contingut d’aquest Reglament, així com allò disposat a la normativa vigent sobre voluntariat i d’executar les tasques que li 
siguin encomanades pels responsables del servei.
La Resolució d’incorporació a l’Agrupació correspondrà a l’Alcalde/essa.

Article 6
La condició de membre de l’Agrupació faculta els voluntaris únicament per a la realització de les activitats corresponents al 
servei al qual sigui adscrit per part de l’Alcalde/essa o Regidor/a Delegat/da.

Article 7
La incorporació a l’Agrupació donarà lloc a un Registre municipal de voluntariat format per fitxes en les quals s’inclouran les 
dades personals, l’àmbit d’actuació escollit, i altres dades que es considerin importants.

Article 8
Per part de l’Alcalde/essa o dels Regidors/es Delegats/des s’elaboraran i formularan propostes per a la incorporació de 
voluntaris als diferents serveis i activitats de caràcter local.

Article 9
L’Ajuntament de Llançà procurarà als voluntaris una manera d’identificar-se que els permeti distingir-se quan realitzin la 
seva tasca de voluntariat.

Capítol II

Formació

Article 10
L’Ajuntament de Llançà podrà organitzar cursos de formació amb la finalitat primordial de facilitar la capacitació permanent 
dels integrants de l’Agrupació, per tal d’obtenir condicions d’eficàcia òptimes.

Article 11
L’activitat formativa es desenvoluparà seguint els criteris següents:
a. Cursos de formació bàsica dels membres de l’Agrupació.
b. Cursos de reciclatge i perfeccionament per als voluntaris.
c. Exercicis pràctics, quan es consideri oportú, per a la millora de la preparació.

A més, l’activitat formativa es completarà amb les activitats següents:

a. L’organització de biblioteques, arxius i fons de comunicació sobre la organització i funcionament d’agrupacions de 
col·laboradors voluntaris i altres modalitats de la participació ciutadana en les activitats municipals.

b. El manteniment de relacions de col·laboració mútua amb altres administracions públiques o entitats privades, relacionades 
amb el voluntarisme.

c. L’elaboració i edició, si escau, de publicacions periòdiques i unitàries sobre temes de cooperació local i, especialment, les 
destinades a la formació de voluntaris.
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Capítol III

Drets i obligacions

Article 12
El voluntari de serveis municipals té dret a fer ús de l’emblema o distintiu que proporcioni l’ajuntament, en els actes o 
intervencions als quals sigui requerit, a efectes d’identificació.

Article 13
El voluntari de serveis municipals té dret a elevar per escrit les seves peticions, suggeriments i reclamacions a l’alcalde/essa 
o regidor/a delegat/da.

Article 14
Els riscos en el servei del voluntari estaran coberts per una assegurança d’accidents per a aquells que puguin sobrevenir per 
la seva actuació, i comprendrà indemnitzacions per disminució física, invalidesa temporal o permanent, mort i assistència 
medico-farmacèutica.

Els danys i perjudicis que pugui causar un component de l’Agrupació en la seva actuació estaran coberts per una assegurança 
de responsabilitat civil.

La modalitat de les corresponents pòlisses d’assegurances i quantitats de les indemnitzacions seran fixades per l’Ajuntament.

Article 15
Tot voluntari de l’Agrupació està obligat a complir els seus deures reglamentaris i a cooperar amb la màxima diligència, 
interès i esperit social en qualsevol missió que li hagi estat encomanada.

Article 16
En cap cas el voluntari o col·laborador actuarà en serveis municipals fora dels actes per als quals hagi estat requerit, i en les 
hores acordades.
Això no impedeix, però, que fent ús dels seus coneixements i experiència pugui intervenir, amb caràcter estrictament 
particular, en qualsevol cas en atenció als seus deures ciutadans.

Article 17
La pertinença a l’Agrupació Local de Voluntaris de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Llançà té caràcter gratuït, i no 
comporta cap contraprestació econòmica, sense perjudici del dret de reemborsament de les despeses suportades en l’exercici 
de l’activitat voluntària.
El voluntari no té dret a reclamar a l’Ajuntament retribucions, ni premis econòmics,  ni  indemnitzacions excepte en els cassos 
per accident que puguin correspondre al voluntari o col·laborador, d’acord amb allò especificat a l’article 14.

Article 18
El voluntari té com a obligació mantenir en perfectes condicions d’ús les instal·lacions i el material que li hagi estat confiat,  i 
s’ha de comprometre a reparar  els danys que hi pugui ocasionar a causa del tracte inadequat.

Article 19
L’Ajuntament de Llançà promourà els contactes periòdics amb el voluntariat, per tal d’escoltar les seves aportacions i 
consultar-los respecte de les activitats que es projectin.
Així mateix, realitzarà campanyes informatives per donar a conèixer el servei a la població.

Capítol IV

Recompenses i sancions

Article 20
La conducta dels components de l’Agrupació Local de Voluntaris de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Llançà serà 
objecte de valoració per part de l’Ajuntament.
Es distingiran quan escaiguin les conductes meritòries i seran sancionades les infraccions previstes, de conformitat amb el 
que estableix aquest Reglament.
La valoració meritòria o la sanció correspondrà a l’Alcalde/essa a proposta del Regidor/a Delegat/da de Voluntariat, i seran 



Pàg. 78

Administració Local Ajuntaments

Núm. 197 – 13 d’octubre de 2015

anotades a l’expedient personal de l’interessat.

Article 21
L’acció meritòria que impliqui un nivell de dedicació superior als deures ordinaris del servei o bé un resultat altament 
satisfactori podrà ser recompensada amb el reconeixement públic, menció honorífica o mitjançant la concessió, per part de 
l’alcalde/essa de la distinció que pugui concedir l’Ajuntament de Llançà, si escau, com a premi per aquests actes de tipus 
especial.

Article 22
Les infraccions a allò que es disposa en aquest Reglament se sancionaran per l’alcalde/essa després de la tramitació prèvia 
del corresponent expedient.
No podran imposar-se sancions sense l’audiència de l’interessat.

Les faltes es poden considerar lleus, greus o molt greus.

I. S’estimaran com a faltes lleus i se sancionaran amb amonestació o suspensió de fins a un mes, ateses les circumstàncies que 
hi puguin concórrer, les infraccions següents:
a) La descurança en la conservació i manteniment de les instal·lacions i/o material que tingués al seu càrrec en el compliment 

de les missions encomanades.
b) La desobediència als responsables del servei, quan això no suposi maltractaments de paraula o de fet i no afecti el servei 

que s’hagi de complir.
c) Les infraccions i/o omissions lleus d’aquest reglament.

II. Es consideraran faltes greus i seran sancionades amb suspensió d’un a sis mesos, ateses les circumstàncies que hi puguin 
concórrer, les infraccions següents:
a) Negar-se al compliment de les missions que li siguin encomanades sense causa ni justificació, sense que comporti 

interrupció del servei.
b) La utilització, fora dels actes propis del servei, de l’equip, material i distintius de voluntari.
c) El deteriorament per negligència o la pèrdua de l’equip material, de béns i documents del servei que estiguin al seu càrrec 

i/o custòdia.
d) Les omissions i/o infraccions greus al que s’estableix en aquest Reglament. 
e) L’acumulació de tres faltes lleus.

III. Seran faltes molt greus i sancionades amb expulsió, les infraccions següents:
a) Deixar de complir, sense causa justificada, les exigències del servei.
b) Mantenir una conducta manifestament inadequada.
c) Haver estat sancionat per dues faltes greus.
d) Haver estat condemnat per qualsevol acte delictiu, a excepció de les condemnes derivades d’accidents de circulació.
e) Utilitzar o exhibir indegudament les identificacions del servei.
f) El deteriorament greu per negligència o la pèrdua de l’equip material, de béns i documents del servei que estiguin al seu 

càrrec i/o custòdia, amb resultat de greu perjudici econòmic.
g) L’agressió de paraula i/o fet a qualsevol membre del servei i la desobediència que afecti la missió que s’hagi de complir.
h) Negar-se a complir les sancions de suspensió que li siguin imposades.
i) L’incompliment molt greu del que estableix aquest Reglament.

Capítol V

Rescissió del vincle amb l’Agrupació

Article 23
La relació de col·laboració voluntària amb l’Ajuntament de Llançà conclourà:
- a petició de l’interessat, mitjançant sol·licitud de baixa definitiva,
- a causa de la seva mort, 
- per declaració d’incapacitat, 
- pèrdua de la condició de veí de la ciutat o 
- per quedar inhabilitat per a l’exercici de càrrecs públics per sentència ferma.
- quan l’òrgan gestor consideri que el voluntari/a no pot seguir col·laborant amb l’Agrupació Local de Voluntaris, per 

comissió de falta molt greu.
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Article 24
Es considera baixa temporal en l’Agrupació:
- la suspensió de l’activitat de col·laboració com a conseqüència de sanció,
- la petició, per absència o motius justificats, per període inferior a tres mesos,
- la interrupció de la prestació, embaràs, maternitat, malaltia o situació similar.

Article 25
Es considera baixa definitiva en l’Agrupació:
- les derivades de les situacions previstes a l’article 23,
- el fet de no comparèixer durant un temps superior a tres mesos, sense causa justificada, a l’activitat ordinària o especial 

que li correspongui,

Article 26
Acordada la baixa definitiva i un cop notificada a l’interessat, per part d’aquest es procedirà a l’immediat lliurament de la 
documentació d’identitat, material i equip que li hagi estat adjudicat per part de l’Ajuntament de Llançà.

Article 27
En tots els casos serà expedit, a petició de l’interessat, un certificat en el qual constin els serveis prestats a l’Agrupació i la 
causa per la qual va acordar-se la baixa.

Disposicions finals

Primera
L’alcalde/essa o el regidor/a delegat/da dictaran les instruccions i directrius que siguin necessàries per al desenvolupament 
i aplicació d’aquest Reglament.

Segona
Aquest Reglament entrarà en vigor transcorreguts els 15 dies següents a la seva publicació íntegra en el BOP de Girona. 


