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article/s que imposen la constitució d’aquesta garantia) (1) per respondre de les
obligacions següents:
(detallau l’objecte del contracte o obligació assumida) (2)
davant (Consell Insular de Menorca, organisme autònom, entitat mercantil insular o ens públic) (en endavant assegurat)
per un import de (en lletra)
euros: (en xifres)
L’assegurat declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits prevists en l’article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret
a l’assegurador a rescindir el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en el cas
que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer
requeriment de la Tresoreria Insular.
La present assegurança estarà en vigor fins que el Consell Insular de Menorca
n’autoritzi la cancel·lació o devolució.
(Lloc i data)

(Raó social de l’entitat avalista)
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PIGNORA
A favor de (Consell Insular de Menorca, organisme autònom, entitat mercantil
insular o ens públic) les següents participacions, de les quals és titular el pignorant i que s’identifiquen d’acord amb el detall següent:
Núm. Identificació del fons d’inversió
Entitat
Valor liquidador
Valor de la participació (nom i número de registre de la gestora dipositària en la
data del total administratiu de la CNMV) la inscripció
en virtut del que disposa (norma/es i article/s que imposen la constitució d’aquesta garantia) (1)
per respondre de les obligacions següents (detallau l’objecte del contracte o
l’obligació assumida) (2)
davant (Consell Insular de Menorca, organisme autònom, entitat mercantil insular o ens públic) (en endavant assegurat)
per un import de (en lletra)
euros: (en xifres)
Aquest contracte s’atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa
la normativa que regula la Caixa Insular de Dipòsits del Consell Insular de
Menorca. L’entitat gestora del fons es compromet a mantenir la penyora sobre
les participacions assenyalades, sens reemborsant al partícip, en cap cas, el valor
de les participacions mentre subsisteixi la penyora; així com reemborsar les participacions a la Tresoreria Insular al primer requeriment.

(Signatura dels apoderats)
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL D’ASSEGURANÇA DE
CAUCIÓ
A) Per suspendre l’execució d’una liquidació tributària o de dret públic recorreguda en reposició. Si la garantia es constitueix per garantir un deute tributari
o de dret públic davant el Consell Insular de Menorca, s’ha de posa el text
següent:
(1) ‘L’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.’
(2) ‘ l’import de la liquidació o liquidacions recorregudes en reposició: (especificau concepte, periode, clau de la liquidació, import principal, recàrrecs, interessos de demora acreditats i costes) més els interessos de demora que s’originin
per la suspensió.
B) Ajornament i/o fraccionament de deutes. Si la garantia es constitueix per
garantir un ajornament o fraccionament davant el Consell Insular de Menorca,
s’ha de posar el text següent:
(1) ‘Els articles 46 i 48 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament general de recaptació.
(2) ‘Per respondre de l’ajornament/fraccionament sol·licitat en l’expedient
.............,
pels deutes següents: (especificau concepte, període, clau de la liquidació i
import principal).
Aquest aval garanteix l’import principal del deute, els interessos de demora,
més un 25 % de la suma d’ambdues partides.
En virtut d’aquest aval, l’entitat avalista queda obligada a pagar al Consell
Insular de Menorca, en defecte del pagament ajornat/fraccionat i en el termini
que s’assenyali en el requeriment que aquest li faci, les quantitats
ajornades/fraccionades més els interessos de demora i els recàrrecs en què
incorri el deutor per manca de pagament en el temps degut.
C) Sol·licitud de llicències. Si la garantia es constitueix en relació amb el tràmit
de sol·licitud d’una llicència al Consell Insular de Menorca, s’ha de posar el text
següent:
(1) ‘Llicència o permís de l’expedient núm. ....................................................’
(2) ‘Les obligacions, responsabilitats, penalitats i altres despeses que es puguin
derivar de l’expedient núm. ............................................., en concepte de garantia, així com per respondre de l’exacte compliment de les condicions imposades
en l’execució de les obres autoritzades davant el Consell Insular de Menorca.’
D) Contractació. Si la garantia es constitueix per poder contractar amb el
Consell Insular de Menorca, s’ha de posar el text següent:
(1) ‘El Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova la refosa
de la Llei de contractes de les administracions públiques.’
(2) ‘Les obligacions, responsabilitats, penalitats i altres despeses que es puguin
derivar de l’execució de l’obra o contracte de l’expedient núm.
...............................’
MODEL 3. GARANTIA MITJANÇANT PIGNORACIÓ DE PARTICIPACIONS DE FONS D’INVERSIÓ
El Sr./la Sra.
(nom i llinatges)
amb NIF
amb domicili a (per a notificacions i requeriments)
en representació de
amb NIF
amb domicili a (per a notificacions i requeriments)

El Sr./la Sra.
amb NIF
en representació de (entitat gestora del fons)
certifica la constitució de la penyora sobre les participacions indicades.
(data) ............................................................................
(signatura)
(nom o raó social del pignorant) ..................................
(signatures)
El notari,
(signatura)
INSTRUCCIONS PER EMPLENAR EL MODEL DE PIGNORACIÓ DE
PARTICIPACIONS DE FONS D’INVERSIÓ
A) Sol·licitud de llicències. Si La garantia es constitueix en relació amb el tràmit
de sol·licitud d’una llicència al Consell Insular de Menorca, s’ha de posar el text
següent:
(1) ‘Llicència o permís de l’expedient núm. ...................................................’
(2) ‘Les obligacions, responsabilitats, penalitats i altres despeses que es puguin
derivar de l’expedient núm. ......................................................., en concepte de
garantia, així com per respondre de l’exacte compliment de les condicions
imposades en l’execució de les obres autoritzades davant el Consell Insular de
Menorca.’
D) Contractació. Si la garantia es constitueix per poder contractar amb el
Consell Insular de Menorca, s’ha de posar el text següent:
(1) ‘El Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova la refosa
de la Llei de contractes de les administracions públiques.’
(2) ‘Les obligacions, responsabilitats, penalitats i altres despeses que es puguin
derivar de l’execució de l’obra o contracte de l’expedient núm.
..............................’

—o—
Num. 1748
Mesures provisionals en relació amb les activitats de temps lliure infantil i juvenil a desenvolupar a Menorca
La comunitat autònoma de les Illes Balears té competències exclusives en
matèria de joventut, esport i lleure en l’àmbit territorial de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix l’article 30.12 i 13 de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears, aprovat per Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (en endavant
EAIB). En virtut de l’article 70.9 del l’EAIB corresponen als consells insulars
aquestes competències amb caràcter de pròpies.
L’article 72 de l’EAIB estableix que els consells insulars exerciran la
potestat reglamentària de les matèries que els han estat atribuïdes com a pròpies.
El marc jurídic de la matèria vigent per a l’exercici de les funcions esmentades està constituït per la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut (en
endavant LIJ); la Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències
als consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure, i el Decret 129/2005, de 16 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
temps lliure infantils i juvenils.
En aquest sentit, el capítol V del títol IV de la LIJ estableix l’obligació de
desenvolupar reglamentàriament determinats aspectes en matèria d’activitats de
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temps lliure infantil i juvenil, com és la durada mínima de l’activitat perquè
sigui considerada activitat de temps lliure subjecta a aquesta normativa.

que compleixin els requisits establerts en l’article 1.2 i 2 del Decret 129/2005 i
no estiguin excloses d’acord amb l’article 4.

Així, per Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 15 de
novembre de 2006, s’inicià el procediment reglamentari per a la modificació del
Decret 129/2005 per tal d’ adaptar el nou projecte de decret a la Llei integral de
joventut.

A més a més, als efectes d’aquestes normes es distingeixen les activitats
següents:

Amb les circumstàncies del canvi de legislatura, sense haver estat aprovat
el nou decret pel Consell de Govern del Govern de les Illes Balears i davant la
campanya d’estiu, la Conselleria de Presidència i Esports va aprovar la
Resolució de 4 de maig de 2007, de mesures provisionals en relació amb les
activitats de temps lliure infantils i juvenils.
El Consell Consultiu de les Illes Balears, en dictamen núm. 91/2007 de
dia 16 de maig de 2007, determinà que, d’acord amb la reforma estatutària,
correspon exclusivament als consells insulars el desenvolupament reglamentari
de les competències que li són atribuïdes com a pròpies en l’EAIB i estableix el
procediment que cal seguir.
Per tot això, el Ple del Consell Insular de Menorca de dia 28 de maig de
2007 va aprovar l’adopció de mesures provisionals en relació amb les activitats
de temps lliure infantils i juvenils, que van tenir vigència fins el dia 1 d’octubre
de 2007, data en què es considera acabada la campanya d’estiu, amb la finalitat
que mentrestant es pogués aprovar un reglament, fet que no ha estat possible per
diverses raons, com són, entre d’altres, el canvi de mandat corporatiu del
Consell Insular de Menorca que va tenir lloc el mes de juliol passat.
Atès, per una banda, que persisteixen les circumstàncies que van determinar l’aprovació de les mesures provisionals el mes de maig passat i, per l’altra,
que després d’avaluada la seva aplicació durant la temporada d’estiu s’ha detectat la necessitat de millorar-ne alguns aspectes, s’ha elaborat una nova proposta
de mesures provisionals amb una sèrie de modificacions, sempre seguint, però,
l’esperit de les primeres que es varen aprovar.
Dins aquest nou text cal destacar com a modificacions la millora en la
definició de les activitats incloses i excloses dins aquesta normativa, introduint
les definicions d’activitats de temps lliure infantil o juvenil de caràcter educatiu
i cultural i les de caràcter esportiu; la classificació de les diferents activitats que
es poden dur a terme i l’establiment d’una sèrie de requisits específics per a les
que es classifiquen com a extraordinàries d’esport d’aventura o d’esport de risc,
i la millora en la determinació d’aquelles altres titulacions o formacions aptes
per permetre exercir de director o monitor de temps lliure, d’acord amb l’establert en l’art. 46.4 LIJ, necessària per l’escassesa de directors i monitors.
Per tot el que s’ha esmentat i per a la protecció de la infància i la joventut, com a garantia de seguretat en la realització d’activitats amb riscs potencials, i per a l’aclariment del règim aplicable, es considera justificada l’aplicació de la previsió continguda en l’apartat 1 de l’article 72 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que permet, iniciat el procediment, que s’adoptin les
mesures provisionals que es considerin oportunes per assegurar l’eficàcia de la
resolució que pugui es dictar, si hi ha elements de judici suficients. En aquest
cas es considera que concorren les mateixes circumstàncies esmentades que es
van tenir en compte per a l’aprovació de les primeres mesures provisionals,
tenint en compte, en primer lloc, el canvi de la titularitat de la potestat reglamentària d’ençà de l’inici de l’expedient per a l’elaboració de l’esborrany de
decret preparat pel Govern de les Illes Balears en relació amb les activitats de
temps lliure infantil i juvenil; en segon lloc, la participació del Consell Insular
de Menorca en aquest darrer expedient; en tercer lloc, l’acord, en els aspectes
substancials, de la regulació continguda a l’esborrany de decret, i, finalment, la
concurrència dels motius que s’han esmentat més amunt que aconsellen l’adopció de les mesures provisionals corresponents.
De conformitat amb l’establert en l’art. 72.1 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, l’òrgan competent per adoptar les mesures provisionals és el mateix
que ha de dictar resolució sobre l’expedient. En el present cas, atès que l’adopció de mesures provisionals va lligada a l’elaboració d’un reglament, l’òrgan
competent per aprovar-les és el Ple del Consell Insular, d’acord amb el que estableixen els articles 65.1 EAIB i 8.1 lletra i) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre,
de consells insulars.
Es fa públic que el Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de 21 de gener de 2008, adoptà, per majoria, el següent ACORD:
PRIMER. Adoptar les mesures provisionals que han de regular les activitats de temps lliure infantils o juvenils que es desenvolupin a l’illa de Menorca,
que es transcriuen a continuació i que complementen el règim jurídic previst
actualment en el Decret 129/2005, fins que entri en vigor la nova normativa que
reguli les activitats de temps lliure infantils o juvenils que el substitueixi:
Primera. Aquestes regles s’han d’aplicar a les activitats de temps lliure

a) Per una banda, es consideren activitats de temps lliure de caràcter
esportiu les que compleixin els requisits establerts en els art. 1.2 i 2 del Decret
129/2005 i que es desenvolupin en un poliesportiu, gimnàs, instal·lacions esportives d’un centre docent o altres instal·lacions de temps lliure, i/o incloguin activitats de tipus esportiu en un percentatge igual o superior al 50% respecte del
total del temps de les activitats de la programació.
b) Per altra banda, es consideren activitats de caràcter educatiu i cultural
(idiomes, música, teatre, repàs assignatures, etc.) les que compleixin els requisits establerts en els art. 1.2 i 2 del Decret 129/2005, es desenvolupin en un centre cultural, docent o una altra instal·lació de temps lliure i incloguin activitats
de tipus educatiu o cultural en un percentatge igual o superior al 50% respecte
del total del temps de les activitats de la programació.
Igualment, s’han d’aplicar aquestes regles a les activitats que s’ofereixin
a centres escolars docents, públics, privats o concertats, durant les vacances
escolars, per a persones menors d’edat, quan hi participin menys d’un 80% d’alumnes del centre o quan les activitats no les gestioni directament el centre escolar, per mitjà dels seus professors o, com a mínim, professors amb les titulacions
requerides per a cada cas per la normativa de l’administració educativa competent, sinó que ho faci una altra entitat.
Durant la vigència d’aquestes mesures provisionals no s’exigirà el compliment dels requisits establerts quant al nombre i la formació de l’equip dirigent a les activitats de temps lliure següents:
a) Les activitats que es fan amb persones menors d’edat amb discapacitat
física, psíquica o sensorial que promouen o organitzen entitats la raó social de
les quals sigui treballar amb aquests col·lectius, i que hi treballen de manera
continuada, sempre que les dirigeixin els educadors i en siguin els responsables
del desenvolupament.
b) Qualsevol modalitat d’acampada, subjecta al que disposa el Decret
13/1986 de 13 de febrer, sobre ordenació dels campaments de turisme.
c) Les competicions, concentracions esportives, convocatòries de seleccions, jornades de tecnificació que tenen la finalitat de l’entrenament i perfeccionament d’una mateixa disciplina esportiva i es desenvolupen en un polisportiu, un gimnàs o en altres instal·lacions esportives dirigides per tècnics titulats
per la federació o entitat competent en la matèria.
d) L’esport escolar fet en horari no lectiu durant el curs escolar d’acord
amb la normativa d’esports.
e) Les activitats de formació no reglada, les de caràcter acadèmic de reforç
o ampliació d’estudis que es facin en acadèmies, centres d’estudis o llocs anàlegs amb finalitat exclusivament formativa.
Segona. Segons el grau de dificultat i risc, les activitats programades dins
una activitat de temps lliure es poden classificar en:
a) Activitats ordinàries: són les que es fan durant l’activitat i que no representen risc per als menors, com ara els tallers, els jocs, les representacions, els
esports com ara bàsquet, tennis de taula, tennis o similars.
b) Activitats extraordinàries: són les que es fan a l’aire lliure, en contacte
amb la naturalesa, però que no suposen dificultat especial o risc important per
als menors ni exigeixen un grau important de destresa per realitzar-les, com ara
el senderisme, la natació, una sortida en bicicleta, les curses d’orientació, les
marxes per etapes, excursionisme o similars.
c) Activitats extraordinàries d’aventura o d’esport de risc: són aquelles a
les quals els són inherents els factors de risc o un grau important de destresa per
practicar-les, sigui el que sigui el nivell de les persones que les han de fer, com
és el cas de la pràctica d’esports de risc (espeleologia, escalada, descens de
barrancs, submarinisme o similars) o d’activitats a l’aire lliure d’aventura que
impliquin la utilització de material específic, com ara cordes d’escalada, embarcacions, arcs, vehicles de motor o material aeri.
Tercera. Les activitats de temps lliure s’han d’ajustar al projecte educatiu
que s’ha de presentar amb la comunicació de l’activitat o amb la sol·licitud d’autorització corresponent. Aquest projecte ha d’establir una relació de les activitats de contingut educatiu, ecològic, esportiu o recreatiu que es vulguin dur a
terme, dels seus objectius i dels mitjans de què es disposi. Segons el grau de dificultat i el risc en el seu desenvolupament, atesa l’edat, la destresa necessària i la
formació prèvia dels infants i joves a qui van dirigides, el projecte ha d’incloure una avaluació dels riscs de les activitats i també una descripció de les mesures preventives dels riscs que se’n deriven.
Quarta. Quan el projecte educatiu inclogui alguna activitat en una piscina
—o similar— o a la mar, és imprescindible que sempre hi sigui present, durant
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tot el temps de l’activitat, una persona amb el carnet de socorrista expedit per
entitat reconeguda i autoritzada. Per això, si, per les seves característiques, la
normativa general d’aplicació no exigeix que la piscina de la instal·lació o la
platja o costa on es banyin els menors hagi de tenir obligatòriament un socorrista, l’entitat organitzadora és la responsable que una de les persones que facin
de monitora de temps lliure durant aquesta activitat, i si no és possible, una persona contractada amb aquesta finalitat, tengui aquest carnet i sigui present
durant tota l’activitat.
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c) Per a la direcció d’escoles d’estiu i d’activitats de temps lliure infantils
i juvenils de caràcter específic educatiu o cultural (repàs assignatures, idiomes,
música, teatre, etc.), enteses en el sentit que determina la mesura primera, poden
actuar com a directores les persones amb titulacions superiors reconegudes de
la modalitat de l’activitat a desenvolupar.

Cinquena. Se sotmet l’execució de les activitats classificades com a
extraordinàries d’aventura o d’esport de risc en l’apartat c) de la mesura tercera
a l’existència de les condicions següents:

d) En el cas que l’activitat tengui quinze participants o menys és vàlid
també, per actuar com a director o directora de l’activitat, el diploma de monitor/a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil, sempre que acrediti haver-lo
obtingut dos anys abans de la data d’inici de l’activitat i hagi actuat com a monitor o monitora almenys en tres activitats semblants.

a) Les activitats s’han d’adaptar sempre als coneixements previs, a l’edat
i a la capacitat dels infants o joves a qui van dirigides.

Setena. S’estableixen les regles següents quant a les formacions o titulacions aptes per desenvolupar activitats de monitor o monitora de temps lliure:

b) El personal tècnic que acompanyi els participants ha de dur sempre,
durant la realització de l’activitat a l’aire lliure de què es tracti, un aparell de
comunicació per mantenir en tot moment contacte directe amb les persones responsables de l’empresa o entitat i amb els serveis públics d’emergències i rescat, amb la finalitat de donar l’avís corresponent en cas d’accident o per qualsevol altra necessitat.

a) Les formacions o titulacions aptes per desenvolupar activitats de monitor o monitora de temps lliure són les següents:
— Diploma de monitor/a d’activitats de temps lliure infantils i juvenils
(formació regulada en el Decret 16/1984, de 23 de febrer, sobre reconeixement
d’escoles d’educadors de temps lliure —BOIB núm. 5, de 20 de març).
— Els títols o diplomes establerts en la lletra a) de la cinquena mesura.
b) Únicament quant a la realització d’activitats de temps lliure infantils i
juvenils de caràcter esportiu, enteses en el sentit que determina la mesura primera d’aquesta resolució, poden actuar com a monitores les persones amb les
formacions següents:
— Per a activitats d’escalada, excursionisme, bicicleta de muntanya i marxes a cavall, títol de tècnic/a en conducció d’activitats físiques i esportives en el
medi natural (ensenyaments establerts en el Reial decret 2049/1995, de 22 de
desembre —BOE de 14 de febrer de 1996).
— Per a activitats esportives en general, títol de tècnic/a superior en animació d’activitats físiques i esportives, així com la llicenciatura en educació
física
— Per a les diferents modalitats o disciplines esportives, els títols corresponents de tècnic/a esportiu/iva, en els diferents nivells.
— Document oficial que expedeix l’Institut de Qualificacions
Professionals de les Illes Balears que certifiqui que compleix alguna qualificació professional de nivell 2 o 3 de la família professional d’«activitats físiques i
esportives» del Catàleg nacional de qualificacions professionals, en relació únicament amb el tipus de competència (general) per a la qual se l’acrediti (guia per
itineraris de baixa i mitjana muntanya, d’itineraris en bicicleta, etc.).
c) Excloent el director o la directora de l’activitat, d’acord amb l’article
10 del Decret 129/2005, almenys el 50% de la ràtio exigible dels monitors d’una
activitat ha d’estar en possessió d’alguna de les formacions o titulacions referides en els dos apartats anteriors.
d) En relació amb l’apartat anterior, com a màxim el 50% exigible restant
dels monitors, que en tot cas han de ser majors d’edat, poden:
— estar en període de pràctiques de les formacions de director o directora, o monitor o monitora de temps lliure, o
— ser persones titulades d’estudis universitaris o de formació professional de grau superior relacionats amb l’educació, l’esport o el lleure, o amb l’activitat específica que es dugui a terme.
e) Quant a les activitats de temps lliure subjectes a aquestes mesures que
organitzin i executin per compte propi les entitats juvenils sense ànim de lucre
registrades en el Cens d’Entitats Juvenils i d’Entitats Prestadores de Serveis a la
Joventut —que regula l’Ordre de la consellera de Presidència de 24 de gener de
1997—, almenys el 50% dels monitors ha d’estar en possessió d’alguna de les
formacions o titulacions referides en les lletres a) i b) d’aquesta mesura cinquena. La resta de persones han d’acreditar que tenen la formació concreta, prevista en la programació d’activitats, que imparteix l’entitat als seus monitors, o bé
han de complir qualsevol de les condicions previstes en la lletra d) d’aquesta
mesura cinquena.

c) Abans d’iniciar la pràctica de l’activitat a l’aire lliure, el personal tècnic ha de tenir en compte la predicció meteorològica oficial, referida a la zona
de pràctica de les activitats, amb el major grau de detall geogràfic i temporal
possible i ha de repassar amb els infants o joves les normes d’autoprotecció i de
seguretat i la normativa existent sobre la conservació del medi natural.
d) Abans d’iniciar la pràctica d’una activitat d’aventura o d’esport de risc
concreta, d’acord amb la seva naturalesa, la persona que supervisa l’activitat i
el personal tècnic que ha d’executar-la han d’establir, d’acord amb la localització i el desenvolupament d’aquesta, un pla d’evacuació de persones davant una
emergència sanitària que prevegi la utilització de mitjans propis o aliens segons
les circumstàncies.
e) Els equips i el material que es posin a disposició dels participants per a
la pràctica de les activitats han d’estar homologats pels organismes competents
i complir les condicions de conservació i de seguretat necessàries segons l’activitat a què estiguin destinats.
f) El personal tècnic i totes les persones que participen en cada activitat
han de disposar dels equips i el material adients per a la pràctica de l’activitat,
per garantir-ne la seguretat en el desenvolupament i també per afrontar els riscs
i els canvis meteorològics que, de manera raonable, siguin previsibles. Les entitats o empreses organitzadores de les activitats han de subministrar aquests
equips i materials o bé, si són aportats per les persones practicants, han de comprovar que compleixen les condicions necessàries per a la pràctica de l’activitat.
Aquestes condicions s’hauran de preveure en el projecte educatiu prèviament presentat; en cas de no haver-se previst, aquestes activitats no podran durse a terme.
En qualsevol cas, les empreses o entitats organitzadores són les responsables de mantenir en condicions de conservació, seguretat i ús adequat els equips
i material.
Sisena. S’estableixen les regles següents quant a la formació o titulació
del director o de la directora de l’activitat:
a) El director o la directora de l’activitat, que en tot cas ha de ser major
d’edat, ha d’estar en possessió d’alguna de les formacions o titulacions
següents:
- Diploma de director/a d’activitats de temps lliure infantil i juvenil (formació regulada en el Decret 16/1984, de 23 de febrer, sobre reconeixement d’escoles d’educadors de temps lliure —BOIB núm. 5, de 20 de març).
- Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural (ensenyaments establerts en el Reial decret 2058/1995, de 22 de desembre —BOE de 21 de febrer
de 1996).
- Títol de tècnic/a superior en educació infantil, sempre que les persones
que hi participin no tenguin més de sis anys (ensenyaments establerts en el Reial
decret 2059/1995, de 22 de desembre —BOE de 22 de febrer de 1996).
b) Únicament quant a la direcció d’activitats de temps lliure infantils i
juvenils de caràcter esportiu, enteses en el sentit que determina la mesura primera, poden actuar com a directores les persones amb aquesta titulació:
- Tècnic/a superior en animació d’activitats físiques i esportives (ensenyaments establerts en el Reial decret 2048/1995, de 22 de desembre —BOE de
9 de febrer de 1996).
- Llicenciatura en educació física o en ciències de l’activitat física i de
l’esport (ensenyaments regulats en el Reial decret 790/1981, de 24 d’abril, i en
el Reial decret 1670/1993, de 24 de setembre).

Vuitena. Quant a les activitats classificades com a extraordinàries d’aventura o d’esport de risc en l’apartat c) de la mesura tercera, les persones que han
de supervisar i assumir la responsabilitat tècnica de les activitats d’aventura o
d’esport de risc que es prevegin en el projecte educatiu d’acord amb la mesura
tercera d’aquestes normes han de tenir una de les titulacions o formacions
següents:
a) Llicenciatura en educació física o en ciències de l’activitat física i de
l’esport (ensenyaments regulats en el Reial decret 790/1981, de 24 d’abril, i en
el Reial decret 1670/1993, de 24 de setembre).
b) Títol de tècnic/a esportiu/iva mitjà o superior (regulat en el Reial decret
1913/1997, de 19 de desembre, en la modalitat, disciplina o especialitat corresponent, i amb el nivell que cada disciplina determini reglamentàriament).
c) Títol de tècnic/a en conducció d’activitats fisicoesportives en el medi
natural respecte de les activitats següents: excursionisme, cicloturisme, bicicleta tot terreny, ciclocròs, curses d’orientació i marxa a cavall.
d) En general, la titulació corresponent que, si n’és el cas, exigeixi la
legislació aeronàutica, nàutica i subaquàtica per a la instrucció o acompanyament d’infants o joves en la pràctica respectiva d’activitats aèries, nàutiques o
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subaquàtiques.
e) La resta de títols universitaris, de formació professional o qualificacions professionals de nivell 3, expedits pels organismes oficials competents,
que habilitin per a la pràctica concreta i que incloguin formació suficient en
matèria de socorrisme o primers auxilis.
2. Igualment, a l’hora de dur a terme l’activitat classificada com a extraordinària d’aventura o d’esport de risc hi ha d’haver almenys un tècnic o una tècnica que ha d’acompanyar les persones practicants durant l’execució de l’activitat, que ha de ser major d’edat i ha de tenir alguna de les titulacions o acreditacions formatives especialitzades en les activitats següents:
a) Les establertes en l’apartat anterior per a la supervisió.
b) Títol de tècnic/a esportiu/iva amb diploma acreditatiu de nivell I, nivell
II o nivell III de la modalitat esportiva corresponent, de les formacions previstes en l’Ordre de 5 de juliol de 1999 o en l’ECD/3310/2002, de 16 de desembre.
c) Titulacions o diplomes federatius realitzats amb anterioritat a l’Ordre
de 5 de juliol de 1999, amb una acreditació mínima de seixanta hores de formació específica en l’activitat corresponent.
d) Document oficial que expedeix l’Institut de Qualificacions
Professionals de les Illes Balears que certifiqui que compleix alguna qualificació professional de nivell 2 que habiliti per a la pràctica concreta i que inclogui
formació suficient en matèria de socorrisme o primers auxilis.
Novena. El règim de comunicació que regula el capítol III del títol II del
Decret 129/2005 és d’aplicació únicament en els casos prevists en l’apartat 2 de
l’article 49, és a dir, a les activitats que s’hagin de dur a terme en instal·lacions
juvenils degudament autoritzades. Per a la resta de casos, prevists en l’apartat 3
de l’article 49, el procediment és el següent:
a) La persona organitzadora o la representant de l’entitat organitzadora de
qualsevol de les activitats de temps lliure incloses en l’article 2 del Decret
129/2005 que no es facin en instal·lacions juvenils degudament autoritzades, ha
de sol·licitar-ne l’autorització al Consell Insular de Menorca, mitjançant els
impresos normalitzats corresponents i amb un mínim de trenta dies d’antelació
a l’inici de l’activitat, per tal que es lliuri, si escau, l’autorització corresponent
per poder dur a terme l’activitat. En el cas d’acampades superiors a un mes, atès
que és necessari sol·licitar l’informe ambiental, s’ha de presentar la sol·licitud
d’autorització amb un mínim de dos mesos d’antelació a l’inici de l’activitat.
b) La sol·licitud ha d’incloure la informació següent:
— Dades de la persona o l’entitat que promou o organitza l’activitat (nom,
adreça, CP, localitat, telèfon, adreça de correu electrònic i fax a l’efecte de notificacions).
— Dades de l’activitat (tipus d’activitat, indicació de possibles riscs per
als participants, croquis i indicació del lloc on s’ha de dur a terme l’activitat,
telèfon de contacte, calendari i horari).
— Autorització del propietari del terreny o de l’edifici que s’ocupi.
— Llista amb els noms, els llinatges i les titulacions de l’equip dirigent,
amb una fotocòpia de la formació o del títol que els habilita.
— Nombre i edats dels participants.
— Projecte educatiu que s’ha de desenvolupar amb indicació de les activitats que s’han de dur a terme, classificades d’acord amb l’establert en la mesura segona, i la resta dels aspectes que s’indiquin reglamentàriament.
— Actuacions o normes bàsiques que s’han de seguir en cas d’emergència.
— En el cas d’acampades superiors a un mes en un mateix lloc, és necessari aportar una memòria ambiental. Aquesta memòria s’ha de trametre a la conselleria competent en matèria de medi ambient, la qual n’ha d’emetre l’informe
corresponent.
c) Una vegada registrada i revisada la sol·licitud l’òrgan competent en
matèria d’activitats de temps lliure ha de dictar la resolució que escaigui i notificar-la a la persona sol·licitant de l’activitat en el termini màxim de deu dies.
Transcorregut aquest termini, sense perjudici del que estableix l’apartat 5 de
l’article 42 de la Llei 30/92, el silenci administratiu s’ha d’entendre com a autorització per dur a terme l’activitat.
d) En el cas d’activitats que es repeteixen en el temps amb les mateixes
característiques, la sol·licitud i l’autorització només poden abastar períodes
màxims d’un any natural, prorrogable per anys, si les característiques o la normativa no canvien, sempre amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, la
qual ha de presentar una declaració responsable de la persona organitzadora o
de la representant de l’entitat que organitza sobre si hi ha modificacions en les
condicions de l’activitat.
e) Si la sol·licitud de l’activitat no compleix els requisits establerts, la persona sol·licitant de l’activitat té un termini de deu dies per esmenar-la, comptadors des que se li ho notifiqui. Després que la persona responsable hagi esmenat les mancances, l’Administració té un termini de cinc dies per lliurar, si
escau, l’autorització corresponent. Transcorregut aquest termini, el silenci
administratiu s’ha d’entendre com a autorització per dur a terme l’activitat.
f) Si la persona sol·licitant de l’activitat no esmena les deficiències de la
sol·licitud que se li comuniquin en el termini de deu dies, es considerarà que
desisteix de la seva petició en els termes de l’article 71 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
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diment administratiu comú.
g) Abans d’iniciar-se l’activitat, la persona interessada ha de comunicar al
Consell Insular de Menorca qualsevol modificació de les dades de l’activitat
objecte de la comunicació o autorització, posterior a aquestes.
h) En cas d’activitats ja autoritzades, si les modificacions són de caràcter
essencial perquè afecten la identificació del lloc o de l’activitat, les condicions
en què s’ha de dur a terme l’activitat o els requisits legals o exigits reglamentàriament, s’ha de reiniciar el procediment per a la nova autorització.
Desena. En relació amb l’obligació del director o de la directora de l’activitat de tenir a disposició de l’autoritat competent, durant l’activitat, una documentació determinada, s’ha d’entendre substituït el que estableix l’apartat d) de
l’article 20 del Decret 129/2005 per les disposicions següents:
a) La comunicació de l’activitat a l’òrgan competent del Consell Insular
de Menorca degudament emplenada i registrada o, si n’és el cas, l’autorització.
b) El programa detallat del projecte educatiu presentat.
c) L’autorització de participació en l’activitat, que ha de lliurar a l’organització de l’activitat la persona que tengui la pàtria potestat, tutela o curatela de
cadascun dels participants menors d’edat. Aquest escrit ha d’incloure expressament les activitats extraordinàries d’aventura o d’esport de risc a les quals autoritza el menor, i també una declaració responsable en què manifesti que ha rebut
prèviament per part de l’entitat organitzadora i per escrit la informació dels
punts següents:
— Destinació, itinerari o trajecte que s’ha de recórrer.
— Condicions físiques i coneixements que es requereixen per a la pràctica de les activitats, i també les dificultats que implica, i comportament que s’ha
seguir en cas de perill.
— Mesures de seguretat previstes.
— Mesures que s’han d’adoptar per preservar el medi natural i altres elements de l’entorn.
— Existència i característiques de les pòlisses d’assegurances d’assistència i accidents, i de responsabilitat civil.
— Equips i materials que s’han d’emprar en cas que no els proporcioni
l’empresa o entitat organitzadora.
— Activitats extraordinàries d’aventura o d’esport de risc a les quals autoritza el menor.
d) La llista de participants amb les adreces i els telèfons.
e) La pòlissa vigent d’assegurances d’assistència i accidents per als participants (inclosos el director o la directora, els monitors i altre personal participant, en pràctiques o no) en les activitats corresponents, que cobreixi, com a
mínim, les despeses de curació, rescat i trasllat fins a 6.000 € per víctima i un
capital mínim per víctima de 3.000 € en cas de mort i de 6.000 € en cas d’invalidesa, excepte que una altra normativa que desplegui les activitats que es
puguin qualificar de risc estableixi quanties superiors. A la pòlissa s’hi han de
reflectir per escrit totes les activitats extraordinàries que s’ofereixen. La pòlissa
d’assegurances d’accidents personals ha de mantenir-se en vigor durant tot el
temps de prestació de l’activitat.
f) La pòlissa vigent d’assegurances de responsabilitat civil, per afrontar el
risc dels danys personals o materials, o els desperfectes que el desenvolupament
de l’activitat pugui ocasionar, que ha de preveure uns límits mínims de 150.000
€ per víctima i 600.000 € per sinistre. Aquesta pòlissa ha de mantenir-se en vigor
durant tot el temps de prestació de les activitats.
g) El permís de l’administració competent en cas que es vulgui fer foc a
la zona en què es duu a terme l’activitat.
h) L’original o la còpia compulsada dels diplomes (o carnets acreditatius
de monitor o monitora o director o directora de temps lliure), títols o acreditacions de la formació, que d’acord amb la normativa són vàlids per formar part
de l’equip de dirigents de l’activitat, fins al còmput exigit, en relació amb l’activitat concreta.
Onzena. Quant a les ràtios i a la formació o titulació de l’equip dirigent
dels centres o casals infantils o juvenils, s’estableixen les regles següents:
a) Sense comptar el director o la directora de l’activitat, per cada quinze
persones participants o usuàries, o fracció igual o superior a cinc, hi ha d’haver,
com a mínim, un monitor o una monitora.
b) El director o la directora de l’activitat ha d’estar en possessió d’alguna
de les formacions o titulacions establertes en la mesura sisena.
c) Excloent el director o la directora de l’activitat, almenys el 50% de la
ràtio exigible dels monitors, d’acord amb la lletra a) d’aquesta mesura, ha d’estar en possessió d’alguna de les formacions o titulacions establertes en la mesura setena.
d) En relació amb l’apartat anterior, com a màxim el 50% restant de la
ràtio exigible dels monitors, d’acord amb la lletra a) d’aquesta mesura, que en
tot cas han de ser majors d’edat, poden:
— estar en període de pràctiques de les formacions de director o directora o de monitor o monitora de temps lliure, o
— ser persones titulades d’estudis universitaris o de formació professional de grau superior relacionats amb l’educació o el lleure, o amb l’activitat
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específica que es dugui a terme.
Dotzena. Sense perjudici de les facultats d’inspecció i de control que
corresponguin al personal funcionari competent o habilitat, els serveis tècnics de
seguiment i d’assessorament de l’administració competent poden visitar, d’ofici o a instància de part, els centres, les instal·lacions i, en general, qualsevol lloc
on es desenvolupin les activitats que regula el Decret 129/2005, amb l’objectiu
d’assessorar o comprovar el compliment adequat dels requisits i les condicions
que s’estableixen en la normativa que el desplegui, i també la qualitat del servei
prestat.
Després de les actuacions de seguiment, se n’ha d’emetre l’informe
corresponent, que s’ha de traslladar a l’òrgan administratiu que en sigui competent als efectes oportuns i pot tenir-se en compte per iniciar una activitat d’inspecció i, si escau, un procediment sancionador.
Tretzena. Excepcionalment, les persones que hagin superat satisfactòriament l’etapa de formació teòrica de la titulació per a director o directora d’activitats de temps lliure infantils i juvenils poden, en el període dels dotze mesos
següents a l’acabament d’aquesta formació, fer les pràctiques de direcció d’activitats de temps lliure a què es refereixen la lletra a) de la mesura sisena i la lletra b) de la mesura onzena d’aquestes normes, tot assumint les competències i
les responsabilitats que es derivin d’aquesta gestió.
SEGON. Establir les disposicions específiques següents:
Primera. En els casos en què, d’acord amb l’article 49 de la LIJ, correspongui l’autorització d’una activitat de temps lliure, i el promotor hagi presentat ja, abans de l’entrada en vigor d’aquest acord de mesures provisionals, una
comunicació a l’Administració d’acord amb els termes del Decret 129/2005,
s’entendrà com a sol·licitud d’autorització i es trametrà d’acord amb l’establert
en la mesura sisena.
Segona. Les comunicacions d’activitats de temps lliure a les quals correspongui aquest règim, que es presentin abans de l’entrada en vigor d’aquest acord
de mesures provisionals s’han de continuar tramitant d’acord amb el Decret
129/2005.
Tercera. Les normes previstes en la primera mesura, i també el que s’ha
previst en la quarta i cinquena i en els apartats d’aquest acord referits a les titulacions (o formacions aptes per ser director o directora o monitor o monitora de
temps lliure), s’han d’aplicar retroactivament a totes les activitats que s’hagin
d’iniciar després de l’entrada en vigor d’aquest acord.
Quarta. El nou règim jurídic previst en aquest acord quant als requisits
específics d’avaluació dels riscs (mesura quarta) s’ha d’aplicar únicament a les
activitats de temps lliure que es comuniquin o respecte de les quals se sol·liciti
autorització a partir del moment en què entri en vigor.
TERCER. Suspendre, atesa la derogació definitiva establerta per la nova
normativa, la tramitació de les sol·licituds que es presentin en aplicació de
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 6 de maig de 1985, per la qual
s’estableix el procediment per obtenir el canvi i la convalidació de títols de
director i monitor de temps lliure infantil i juvenil.
QUART. Disposar que les mesures provisionals contingudes en aquest
acord entrin en vigor l’endemà que s’hagi publicat en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i que tenguin vigència fins a l’entrada en vigor del nou decret d’activitats de temps lliure infantils o juvenils, adaptat a la Llei 10/2006, de 26 de
juliol, integral de joventut, que s’ha d’aprovar pròximament.
CINQUÈ. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i notificar-lo a la Conselleria d’Esports i Joventut del Govern de les Illes
Balears.
Contra l’acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar:
- en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs potestatiu de reposició
davant el Ple. Aquest recurs s’entendrà desestimat si, quan hagi transcorregut un
mes des que l’haguessiu interposat, no se us ha notificat la resolució. Contra la
desestimació per silenci del recurs de reposició podreu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Balears, en el termini de sis mesos a comptar des del dia
següent a aquell en què es produeix l’acte presumpte.
- en el termini de dos mesos a partir de la publicació d’aquest edicte en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears,
sempre que no haguéssiu interposat recurs potestatiu de reposició, atès que en
aquest cas haureu d’esperar la seva resolució;

tot això sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.
Tot l’anterior, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de
la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 4/1999, de 13 de gener, de
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Finalment, escau d’indicar que la interposició dels recursos pertinents no
suspèn l’eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se’n
puguin derivar, excepte que l’autoritat competent ho acordi expressament.
La Presidenta,
Joana M. Barceló Martí
Maó, 28 de gener de 2008

—o—

Eivissa
Num. 1493
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa,
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i l’Associació
Maritimocultural d’Eivissa i Formentera en matèria de patrimoni cultural per a la cessió d’ús temporal i gratuïta, restauració i
manteniment de les embarcacions Bartolomé i Joven Maria, i
promoció dels valors culturals, patrimonials i turístics de les Illes
Pitiüses.
De Conformitat amb allò previst a l’art. 8 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, de 26 de
novembre, a continuació es fa públic el següent conveni núm. 171/07:
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa, l’Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany i l’Associació Maritimocultural d’Eivissa i
Formentera en matèria de patrimoni cultural per a la cessió d’ús temporal i gratuïta, restauració i manteniment de les embarcacions Bartolomé i Joven Maria,
i promoció dels valors culturals, patrimonials i turístics de les Illes Pitiüses.
A Eivissa, 10 de desembre de 2007
REUNITS
D’una banda, l’Hble. Sr. Xico Tarrés Marí, President del Consell Insular
d’Eivissa, actuant en nom i representació d’aquesta Institució, de conformitat
amb el que disposa l’article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells
insulars.
D’altra, l’Il·lm. Sr. José Sala Torres, Alcalde de l’Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany, actuant en nom i representació d’aquesta Institució, d’acord amb el que disposa l’art. 21.1.b de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LBRL).
I d’alta, el Sr. Jordi Cardona Baos, amb DNI número 41.456.390-V,
actuant en nom i representació de l’Associació Maritimocultural d’Eivissa i
Formentera, amb NIF G-57413791, amb domicili al c d’Isidor Macabich núm.
10, 07840 de Santa Eulàlia des Riu, en virtut de certificat del Secretari de l’associació de data 10 d’octubre de 2007.
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest Conveni i
EXPOSEN
1. Que la Constitució Espanyola disposa, a l’art. 44, que els poders públics
promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la qual tothom té dret.
2. Així mateix, a l’art.46 disposa que els poders públics garanteixen la
conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural, i artístic
dels pobles d’Espanya i dels béns que l’integren, sigui quin sigui el seu règim
jurídic i la seva titularitat.
3. Que el Consell Insular d’Eivissa, exerceix competències en matèria de
cultura i patrimoni històric en virtut de l’atribució efectuada per la Llei 6/1994,
de 13 de desembre, així com en virtut d’allò establert a l’article 70.6 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, en virtut d’allò derivat de la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer.
Pel que fa al fons s’ha d’estar als articles 12.4, 30.25 i 34 de l’Estatut
4. Que el Consell Insular d’Eivissa és propietari de les embarcacions
Bartolomé i Joven María, en virtut de les escriptures públiques de donació signades a Eivissa davant de la Notària Maria Eugenia Roa Nonide en data 30 de
novembre de 2006.

