Per mitjà del present es fa públic, que mitjançant Decret Alcaldia, Resolució nº
2019-0841 de data 28/06/2019, s’ha resolt aprovar les bases que seguidament es
transcriuen.
Les bases es troben a disposició de les persones interessades en el Tauler d’Anuncis
virtual i físic, portal de transparència i a la pàgina web de l’Ajuntament de Xeresa,
apartat AODL.
“BASES PER AL FUNCIONAMENT DEL VOLUNTARIAT AMBIENTAL XERESA 2019
PRIMERA: OBJECTE.
Es considera com a voluntariat el conjunt d'activitats d'interès general que, respectant els
principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència
en una societat democràtica, es desenvolupen per persones físiques per a la millora de la qualitat
de vida d'altres persones o de la col·lectivitat, d'acord amb els següents requisits:
a) Que tinguen caràcter altruista i solidari.
b) Que la seua realització siga conseqüència d'una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no
porte causa en una obligació personal o deure jurídic.
c) Que es porten a terme de manera desinteressada, sense perjuí dels incentius que legalment
puguen establir-se i que puguen ser rescabalades les despeses originades per l'acompliment
d'aquesta activitat.
d) Que es desenvolupen a través d'organitzacions sense ànim de lucre i d'acord amb programes o
projectes concrets.
e) Els objectius del voluntariat ambiental del municipi són els següents:
.- La conservació, protecció, promoció de boscos i terrenys forestals i la lluita contra la
desertització.
.- Promoure la cooperació, participació i solidaritat entre els membres del nostre municipi, fent
un especial èmfasi en els nostres jóvens en temes d'interés social.
.- Educar i promoure valors de protecció i defensa del medi ambient.
.- La familiarització dels voluntaris amb el nostre entorn.
SEGONA: TEMPORALITZACIÓ.
Les activitats es realitzaran del 15 de juliol al 2 d’agost de 2019 al terme municipal de Xeresa.
Es podran realitzar visites educatives fora del municipi. La data concreta d'inici es comunicarà
prèviament als voluntaris. L’horari de funcionament serà de 8:00 a 12:00 hores, de dilluns a
divendres.
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ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE XERESA SOBRE L’APROVACIÓ DE
LES BASES PER AL FUNCIONAMENT DEL “VOLUNTARIAT
AMBIENTAL XERESA 2019”

TERCERA: REQUISITS I PARTICIPANTS
A l’edició del voluntariat ambiental de Xeresa 2019, hi han previstes 40 places, que serán
cobertes per rigorós ordre d’inscripció.
El participants hauran d’estar empadronats a Xeresa en el moment de la publicació de les
presents bases, i comprendran l’edat d’entre 14 anys fins a 25 anys (aquest requisit s’ha de
complir en el moment de la inscripció).
QUARTA: TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hábils des de l’endemà de la publicació
d’aquestes Bases en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament i al tauler electrònic de la web
municipal.
Les sol·licituds, presentades en el model normalitzat, es presentaran en el Registre General
d'aquest Ajuntament, situat en c/Alcodar nº 16, 46790 de Xeresa, en horari de 9 a 14 hores. A les
sol·licituds hauran d'acompanyar-se la documentació que es relaciona a la base cinquena.
CINQUENA: DOCUMENTACIÓ.
.- Sol·licitud inscripció al voluntariat ambiental (annex I)
.- Fotocòpia del DNI del sol·licitant
.- Fotocòpia de la targeta SIP
.- Per al cas dels participants menors de 18 anys, serà necessari autoritzacions paterna/materna
(annex II de les presents bases)
SISENA: CONCESSIÓ I SEGUIMENT DE LES BEQUES.
Per a l’admissió dels voluntaris es tindran en compte totes les sol·licituds presentades i
l’Ajuntament comprovarà que els candidats reunixen els requisits especificats en aquestes bases.

Aquesta relació es publicarà al Tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Tauler Electrònic de la web
municipal.
SETENA: PRESSUPOST
El pressupost de despeses de la present convocatòria es finançarà amb càrrec de la partida
136-22699 anomenada «Activitats Voluntariat Prevenció d’Incendis» del Pressupost de la
corporació de l’any 2019.
HUITENA: RECURSOS.
Les presents bases constitueixen un acte definitiu en via administrativa i contra ella, segons
estableix l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes des de l’endemà de la notificació,
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Comprovades aquestes, i seguint rigoròs ordre de registre d’entrada a l’ajuntament, s’assignaran
les 40 places de voluntari, quedant la resta de interessats en situación de reserva.

o directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós-administratiu de
València o del domicili de l’interessat, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de
la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 8,14 i 46 de la Llei 29/1998 de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. Tot aixó sense perjuí que puga
utilitzar qualsevol altra via de recurs que estime procedent.
El que es fa públic per a general coneixement i efectes
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Xeresa
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Ana Isabel Peiró Canet

Annex I
INSTÀNCIA VOLUNTARIAT MEDIAMBIENTAL__
DADES PERSONALS:
Nom i cognoms:__________________________________________________
Edat_______________

Data de naixement:___________________

D.N.I.:______________
Adreça:__________________________________________________________
Municipi:____________________________ Codi Postal:__________________
Telèfon:________________________E-mail:___________________________
 Permís de conduir:
SI

NO
 Minusvalidesa:

Física:

SI

Psíquica: SI

NO
NO

DOCUMENTACIÓ APORTADA:
.- Fotocòpia del DNI del participant (aquest programa està dirigit a joves de 14 a 25 anys)
.- Fitxa de consentiment patern per a desenvolupar les activitats de voluntariat (per al cas de
participants menors de 18 anys)
de participants menors de 18 anys)
Xeresa a ____ de _________ de 201___.

SIGNAT:_______________
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.- Fotocòpia del DNI del pare/mare que cal adjuntar a la fitxa de consentiment patern (per al cas

Annex II
AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA

Jo ………………………………………………. amb DNI ………………..
com a pare/mare/tutor de ………………………………………..………….
amb DNI …………………………AUTORITZE al meu/a fill/filla a participar en el
programa de VOLUNTARIAT AMBIENTAL
*** Adjunte còpia del DNI del pare o mare que autoritza

En Xeresa,a ……. de ………… de 201….
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