
Minuta núm. 10

SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  I  URGENT  DEL  PLE  DE  L'AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 3 DE JUNY DE 2011.

HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D'ACABAMENT: 13.35 
HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

ASSISTENTS

Sr. ALCALDE:
SALVADOR FUSTER MESTRE

Srs. REGIDORS:
WALDO VILA GILABERT
AMPARO TERCERO ALEMANY
MANUEL GALLARDO SANCHIS
FRANCISCA LÓPEZ FERNÁNDEZ
VICENT MIQUEL SABATER SAVALL
VICENTE SANTACATALINA SANCHIS
ANA MORELL GÓMEZ
VICENTA ISABEL TERCERO SAVALL
FRANCISCO JOSÉ SORIA CALATAYUD
VICENTE SAMUEL CATALÁ ORQUÍN
CRISTINA PONS PONS
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ
ROSANNA TORRES PÉREZ
SALVADOR LLOPIS IBIZA
CARLOS CANET ALEMANY
YOLANDA PASTOR BOLO
LAURA FRANCISCA CANET FUSTER
JOSÉ SALAZAR CUADRADO

SR. SECRETARI:
FRANCISCO TUR O’RYAN

SRA. INTERVENTORA:
MARTA MILVAQUES CUCART

El  dia,  hora  i  al  lloc  indicat  a 

l’encapçalament,  degudament 

convocats  en  forma de  l’Ordre  del 

Dia  que  comprén  els  assumptes  a 

tractar,  es  reuneixen  sota  la 

presidència  del  Sr.  Alcalde, 

SALVADOR  FUSTER  MESTRE, 

en  primera  convocatòria,  els 

membres  expressats  al  marge,  els 

quals  integren  la  majoria  de 

l’Ajuntament per dur a terme sessió 

extraordinària i pública.

Excusen  la  seua  assistència  els 

regidors  Sra.  Inmaculada  Mañó 

Peris Sr. Pau Pérez Ledo.

Sent  l’hora  indicada  la  Presidència 

declara obert l’acte.
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ORDRE DEL DIA

PRIMER.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA URGENT.

El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat dels assistents, acorda ratificar la 
convocatòria extraordinària i urgent i consegüentment s’entra a desenvolupar la resta 
d’assumptes que componen l’ordre del dia.

SEGON.- CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I LA CREU ROJA D’OLIVA, 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRIME, ANY 
2011.

Vist que, igual que els anteriors anys, a l’inici de la temporada de bany de 2011, es fa 
necessari actualitzar i subscriure l’oportú Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Oliva i la Creu Roja Espanyola com a institució humanitària de caràcter voluntari i 
d’interès públic que és.

Vist  l’escrit  presentat  en  aquest  Ajuntament  amb  data  12/05/2011  per  part  de  la 
“Asociación  Profesional  de  Socorristas,  Socorristas  Acuáticos  y  Técnicos  en  
Salvamento”,  així  com les  converses  mantingudes  amb  representants  de  Creu  Roja 
d’Oliva i de la Delegació Provincial a València, i donada la disposició a col·laborar amb 
l’Ajuntament  en  la  cobertura  de  les  platges  d’Oliva,  donat  que  és  una  entitat  amb 
suficient  tradició  i  experiència  en  la  matèria  i  que  te  la  infraestructura  i  recursos 
materials i personals necessaris per afrontar amb garantía la temporada d’estiu de 2011, 
així com l’escrit tramés per la Secretaria Provincial de Creu Roja a València de data 
25/05/2011  (el  qual  ha  tingut  entrada  en  aquest  Ajuntament  el  dia  26  de  maig 
d’enguany).

Vist  l’informe jurídic  emés a l’efecte  amb data 31 de maig d’enguany, per part  del 
tècnic de Contractació Administrativa Municipal,  així  com la normativa resultant  de 
pertinent aplicació, i atenent fonamentalment a les dades en les quals es trobem que no 
permeten acudir a la fórmula de contractació de serveis, per raons d’interés general i 
donada  la  necessitat  d’iniciar  la  temporada  de  bany  de  2001  amb  la  cobertura  de 
salvament i socorrisme necessària a les nostres platges.

Atés que, la Comissió d’Hisenda i Béns Municipals, en reunió que va tindre lloc el dia 2 
de juny de 2011, va emetre dictamen i propostes d’acord sobre el Conveni amb la Creu 
Roja d’Oliva per al Salvament i Socorrisme de Platges de 2011.
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El Ple de l’Ajuntament, sense debat i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Determinar com a recursos materials i humans que haurà d’aportar la Creu 
Roja  Espanyola  per  el  compliment  del  Conveni  de  Salvament  i  Socorrisme  de  les 
Platges d’Oliva, per a la present temporada de bany 2011, els que figuren incorporats 
específicament com Annex I al text del Conveni.

Segon.- D’igual  forma,  admetre la  composició de cadascun dels elements  integrants 
dels servei i la tasca dels diferents recursos del servei que figuren incloses a l’assenyalat 
Annex I.

Tercer.- Aprovar  el  Conveni  de Col·laboració  entre  l’Ajuntament  d’Oliva i  la  Creu 
Roja Espanyola per el 2011, en els termes en què ha estat redactat, el qual comporta una 
col·laboració econòmica com a subvenció,  a sufragar per part d’aquest Ajuntament de 
218.000,00 Euros, el text  literal del conveni s’incorpora com a annex a aquest acord.

Quart.- L’entitat beneficiària d’aquesta contraprestació econòmica assenyalada, haurà 
de justificar l’aplicació de les quantitats rebudes a la finalitat objecte del Conveni, en la 
forma legalment establerta a l’efecte.

Cinqué.- Donar  les  instruccions  oportunes  al  Departament  de  Contractació 
Administrativa municipal, per tal que s’inicien els tràmits addients per a portar a cap 
una contractació administrativa, en el sentit de l’informe jurídic emés a l’efecte.

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ
A la ciutat d’Oliva, província de València, sent les deu hores del dia ... de juny de dos mil onze, 
a la Casa Consistorial de l’esmentada ciutat,

REUNITS
D’UNA PART el Sr. SALVADOR FUSTER MESTRE, que actua com a alcalde-president i 
en representació de l’Excm. Ajuntament d’Oliva (València).

D’UNA ALTRA PART, el  Sr. JUAN ÁLVAREZ ESTEVE, que actua com a president i en 
representació de l’Assemblea Local de Creu Roja Espanyola a Oliva.

CONSIDEREN
Primer.- Que la Creu Roja Espanyola, institució humanitària de caràcter voluntari i d’interés 
públic,  està  configurada  legalment  com  a  auxiliar  i  col·laboradora  de  les  administracions  
públiques en les activitats humanitàries i socials que impulsen.

Segon.-  Que d’entre les finalitats estatutàries de la Creu Roja Espanyola figura la promoció i  
col·laboració d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció 
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a col·lectius o persones amb dificultats per a la seua integració social, la prevenció i reparació  
de  danys  originats  per  sinistres,  calamitats  públiques,  conflictes,  malalties  i  epidèmies,  la 
cooperació en programes de prevenció sanitària i accions de tipus assistencial i reparador en el 
camp de la salut, i en general, l’exercici d’una altra funció social i humanitària, compatible amb 
l’esperit  de  la  institució.  Tot  això  sota  els  principis  d’humanitat,  imparcialitat,  neutralitat, 
independència, caràcter voluntari, unitat i universalitat.

Tercer.- Que a l’empara del Reial Decret 415/1996, d’1 de març i la seua modificació per Reial  
Decret 2.219/1996, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes d’ordenació de la Creu 
Roja Espanyola i dels seus Estatuts, publicats per Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials,  
de 4 de setembre de 1997 i  en compliment  de la R (85)  9,  de 21 de juny,  del  Comité de 
Ministres del Consell  d’Europa, sobre el treball  voluntari en activitats socials,  la Creu Roja  
Espanyola  és  una  entitat  idònia  per  contribuir  al  desenvolupament  de  la  política  social  de 
l’Ajuntament d’Oliva.

Quart.-  Que és competència municipal la prestació del servei de salvament i socorrisme en 
platges, d'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local i amb l'article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i l’Ordre de 31 de 
juliol de 1972 (Presidència) per la qual es dicten normes i instruccions per a la seguretat humana 
als llocs de bany. (Classificació de la platja, servei de vigilància, servei d’auxili i salvament).

Cinqué.-  La  Creu  Roja  està  disposada  a  col·laborar  amb l’Ajuntament  en  la  cobertura  de 
platges, i posa a disposició d’aquest la infrastructura, els recursos materials i allò més important, 
l’element humà: els voluntaris. Aquesta col·laboració representa una càrrega econòmica per a la 
Creu Roja, atesa la despesa que suposa la formació, l’amortització i manteniment del material, 
la reposició de material fungible, el combustible de les ambulàncies, la reposició de despeses de 
manutenció i transport als voluntaris, etc.

Consegüentment,  ambdues parts  formalitzen aquest  Conveni  de col·laboració en les platges,  
d'acord amb les següents

CLÀUSULES
Primera.-  L'Assemblea Local  de Creu Roja a  Oliva,  es compromet  a realitzar  el  servei  de  
salvament i socorrisme en les zones de la Platja d'Oliva que s’indiquen: Platja de Terranova 
(torreta de vigilància en Clotal i Urbanització Olival), Platja de Pau Pi (3 torretes de vigilància, 
base  de  platges),  Platja  de  l’Aigua  Blanca  (2  torretes  de  vigilància),  Platja  de  Rabdells  (2  
torretes de vigilància),  Platja de l’Aigua Morta (3 torretes de vigilància, 1 base de platges), 
Platja de les Deveses (1 torreta de vigilància),  durant l'època estival d'enguany. Els caps de 
setmana es reforçarà amb 2 torretes més.

Segona.- El present conveni té una vigència delimitada, i s’estendrà entre el dia 18 de juny de 
2011 i el dia 11 de setembre de 2011, llevat que abans de la seua finalització, ambdues parts, de 
mutu acord i de forma expressa, el prorroguen per un altre període.
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L’ordenança municipal d’ús, gaudi i aprofitament del litoral, en el seu article 4, estableix que 
l’Alcaldia previ dictamen de l’òrgan de Gestió de Platges, reglamentarà l’època de l’any i els 
horaris en què s’habilitarà la vigilància de la zona de bany pel personal de salvament.
En compliment d’aquesta ordenança, per Resolució de l’Alcaldia s’ha aprovat la temporada de 
bany per a 2011 de la forma següent:

Temporada alta Juliol i agosto Totes les platges
Temporada baixa 18 i 19 de juny

Del 25 al 30 de juny
De l’1 a l’11 de setembre 

Pau Pi i Aigua Blanca urbana

Aquest servei es repartirà entre temporada alta i temporada baixa, amb les següents dates:
Temporada baixa:
el dia 18 i 19 de juny
del dia 25 al 30 de juny
de l’1 de setembre a l’11 de setembre.
Zona de cobertura: Platja de Pau Pi (1 torreta de vigilància), Platja de l’Aigua Blanca (1 torreta  
de vigilància)

Temporada alta:
els mesos de juliol i agost de 2011.
Zona de cobertura: totes les zones indicades en el punt primer del conveni.
Horari de servei:
De  forma  ininterrompuda  des  de  les  11  hores  fins  les  19  hores,  en  ambdues  temporades,  
inclosos diumenges i festius. La vigilància efectiva sobre les torres de vigilància es realitzarà 
sempre i en totes les platges des de les 11.15 h i les 18.30 h.

Tercera.-  Per  dur  a  terme  l'esmentat  servei,  l'Assemblea  Local  de  Creu  Roja  d’Oliva  es 
compromet a aportar els mitjans materials i humans que s'indiquen el l'annex I, i que prèviament 
ha  determinat  l’Ajuntament  com a  suficients  per  a  la  realització  del  servei,  a  partir  de  la  
classificació d’Afluència mitjana, que aquest ha establert  per a les zones de cobertura, a les  
platges d’Oliva, conforme a l’Ordre de 31 de juliol de 1972; manifesten per tant que amb això,  
la Creu Roja es fa càrrec de la gestió d’una part de les competències que la llei atribueix a 
l’Ajuntament i que de la resta l’únic responsable serà aquest últim.

Quarta.- La Creu Roja Espanyola acreditarà que tot el personal assignat a activitats assumides 
per la institució en virtut d'aquest conveni, ha realitzat els corresponents cursos de formació, i  
hauran d'estar en possessió del cursos de Socorrista Aquàtic, de Primers Auxilis, Auxiliars de  
Transport Sanitari, etc. segons el tipus d'activitat a la qual estiga inscrit, i també d'aquelles altres  
titulacions  específiques  que  exigesca  el  desenvolupament  de  les  tasques  que  li  siguen 
encomanades.

Cinquena.- Sempre que la classificació de la platja ho requeresca,  l’Ajuntament d’Oliva es  
compromet  a  instal·lar  3  llocs  de  salvament  seguint  les  recomanacions  que  es  recullen  en 
l’annex III, i les torretes de vigilància i cartells de descripció i d’instruccions.
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Sisena.- L'Ajuntament d'Oliva cedeix els llocs de salvament i les torretes de vigilància a Creu 
Roja, per a la seua exclusiva utilització durant la vigència d’aquest conveni. L’emplaçament, 
instal·lació, manteniment i desinstal·lació dels llocs, torretes i cartells serà responsabilitat dels  
Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

Setena.- El canvi de banderes de senyalització d’utilització de la platja es farà d’acord amb el 
Protocol establert  a l’efecte (annex III) entre l’Ajuntament d’Oliva i  l’assemblea local de la 
Creu Roja d’Oliva.  Per  aqueix motiu,  l’Ajuntament d’Oliva delega en el  cap de torn de la  
Policia Local per a aquesta funció.

Vuitena.- L'Ajuntament d'Oliva es compromet a satisfer a l'Assemblea Local de la Creu Roja a 
Oliva  la  quantitat  de  DOS-CENTS  DIVUIT  MIL  EUROS  (218.000  €),  en  concepte  de 
col·laboració econòmica per al sosteniment de les despeses que el servei acordat ocasione, que 
es faran efectius en els següents terminis:

A la firma del Conveni, una quantitat equivalent al 50% 109.000,00 €
A la finalització del conveni, la quantitat que resta 109.000,00 €

Tot  això  prèvia  justificació  documental  procedent,  i  imputació  a  la  partida  pressupostària 
31300.4890000, sobre la qual s’ha efectuat la corresponent reserva de crèdit núm. 16.289, del  
Pressupost de 2011.

La justificació es farà mitjançant l’acreditació de les despeses de personal (nòmines i Seguretat  
Social), així com les factures corresponents, entre altres, als conceptes de contractació del servei  
d’oxigenoteràpia,  manteniment  i  revisió  de  vehicles,  despeses  de  combustible,  i  altres 
directament imputables als serveis que ens ocupen, i tot previ informes de la tècnica municipal  
responsable  del  Sistema  de  Platges-enginyera  tècnica  agrícola,  que  depén  de  la  delegació 
municipal d’Ordenació del Territori. La dita justificació l’aprovarà l’Alcaldia.

La  quantitat  total  que  l’Ajuntament  d’Oliva  es  compromet  a  satisfer  en  concepte  de 
col·laboració econòmica per al sosteniment de despeses s’ha d’entendre com a quantitat total,  
incloses les despeses i impostos que correponguera assumir en cas que s’interpretara com a 
contraprestació pels serveis realitzats.

Novena.- Es crea una Comissió paritària, que estarà formada per:
- Per part de l’Ajuntament: el Sr. alcalde de l'Ajuntament d'Oliva, o persona en qui delegue, el  
regidor Delegat de Turisme i Platges o persona en qui delegue, la regidora Delegada de Creu  
Roja o persona en qui delegue
- Per part de la Creu Roja: el president de l'Assemblea Local de la Creu Roja a Oliva, o persona  
en qui delegue, el coordinador Provincial o persona en qui delegue, el coordinador Provincials 
de Socors i Emergències o persona en qui delegue
Ambdues  parts  reconeixen  aquesta  comissió  com  a  vàlida  per  realitzar  les  funcions  de 
seguiment, coordinació i control, i també per resoldre qualsevol controvèrsia que puguera sorgir 
tant en la interpretació com en l'aplicació d'aquest conveni.
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Desena.- Sistema de Gestió de les Platges d’Oliva norma ISO 14001:2004 en totes les platges i 
Norma Q de qualitat a la Platja de l’Aigua Blanca –urbana – Pau Pi i Aigua Morta.
Per  part  de  Creu  Roja,  en  compliment  dels  serveis,  comeses  i  activitats  objecte  d’aquest  
conveni,  s’haurà  de complir  amb els  requisits  que es deriven del  Sistema de Gestió  de les  
Platges d’Oliva segons UNE EN ISO 14001:2004 i de la implantació de la Norma Q de qualitat 
a la Platja de l’Aigua Blanca –urbana – Pau Pi i Aigua Morta.
En concret li són d’aplicació directa els documents següents (veieu annex):
Compliment del procediment P.14. Salvament i socorrisme
Compliment de la instrucció I.07. Gestió de residus sanitaris
Compliment de la instrucció I.15. Pla de salvament i socorrisme
Compliment de tots els derivats
D’igual forma, participarà en la revisió i millora dels documents que conformen el sistema, les 
activitats formatives relacionades amb el sistema i en totes aquelles activitats que siguen de la 
seua competència i tinguen relació amb els documents que conformen el Sistema de Gestió de 
les Platges d’Oliva.

Onzena.- En  relació  a  la  gestió  de  residus  sanitaris  s’haurà  de  complir  amb  els  requisits 
legislatius exigits en el Decret 240/1994, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
Regulador de la Gestió dels Residus Sanitaris.

Els residus s’hauran de classificaran en:
Grup I. Residus assimilables als urbans: són aquells que no plantegen especials exigències en la  
seua gestió, com ara cartró, paper, restes orgàniques, etc.
Grup II. Aquestos residus inclouen material de cures, guixos, tèxtil fungible, roba, objectes i 
materials d’un sol ús contaminats amb sang, secrecions o excrecions.
Grup III. Residus sanitaris específics o de risc: són aquells en els quals, per presentar un risc per  
a la salut laboral o pública, s’han de tindre especials mesures de prevenció.

Operacions de gestió intracentre
Recollida intracentre dels residus sanitaris
La recollida dels residus sanitaris a l’interior de les instal·lacions de la Creu Roja s’hauran de 
realitzar seguint rigorosos criteris de segregació, asèpsia, innocuïtat i economia.
S’implantarà un sistema de recollida selectiva i diferenciada de tots els tipus de residus generats 
en atenció a la classificació establerta anteriorment.
Per als residus dels grups II i III s’utilitzaran bosses o recipients d’un sol ús.
Aquestes bosses hauran d’estar degudament identificades
Els residus del grup II portaran la llegenda “Residus sanitaris no específics”
Els residus del grup III portaran la llegenda “Residus de risc”
Per als residus que tallen i que punxen s’utilitzaran recipients impermeables, estancs, rígids i a  
prova de tall i perforació.
No es podran dipositar en una mateixa bossa, recipient o contenidor, residus de tipus diferents.

Transport intracentre dels residus sanitaris
Es prohibeix dipositar els residus sanitaris en altre lloc que no siga la seua zona de producció o  
els magatzems habilitats per al seu dipòsit.
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Emmagatzematge intracentre dels residus sanitaris
Els residus sanitaris es podran emmagatzemar dins del lloc on s’han generat, sota un estricte  
control, un màxim de setanta-dues hores, perllongables a una setmana si el magatzem de residus 
disposa de sistema de refrigeració.
El lloc d’emmagatzematge dels residus sanitaris haurà d’estar ben ventilat i il·luminat i haurà 
d’estar condicionat per poder realitzar la seua desinfecció i neteja.
El  magatzem  s’haurà  de  mantindre  tancat  i  haurà  d’estar  protegit  de  la  intempèrie,  les 
temperatures elevades i els insectes i animals.
L’accés al magatzem només estarà permés al personal autoritzat.

Operacions de gestió extracentre
Gestió extracentre dels residus sanitaris del Grup II. Per a la recollida transport i tractament,  
eliminació i, en general, totes les operacions de gestió extracentre dels residus sanitaris del grup 
II es realitzaran de la mateixa forma que es realitza la gestió dels residus sòlids urbans.

Gestió  extracentre  dels  residus  sanitaris  del  Grup  III  i  dels  residus  citostàtics.  La  gestió  
d’aquestos residus s’haurà de realitzar a través de gestors autoritzats per la Conselleria de Medi  
Ambient, i en tot moment s’hauran de conservar els documents d’acceptació i de cessió dels 
residus, i també les dates de generació i cessió dels residus.
Haurà d’existir un registre en el qual conste la quantitat, naturalesa, data de generació i la cessió 
d’aquestos  residus.  Els  productors  d’aquestos  residus  hauran  de  donar  una  còpia  de  la  
documentació  anteriorment  esmentada  en  acabar  la  temporada  en  la  qual  presta  servei  al 
Coordinador de Platges.

Dotzena.- Formació de socorristes. En la secció de socorristes que a tal efecte efectua Creu 
Roja Oliva, haurà d’incorporar una formació mínima en matèria mediambiental derivada de les  
condicions  de  la  Norma  UNE  IN  ISO  14001,  i  en  particular  coneixement  de  la  política 
mediambiebtal del municipi d’Oliva, i coneixement dels procediments, instruccions o formats 
relacionats amb l’activitat que desenvoluparan.
S’haurà d’acreditar documentalment per dita entitat el  total d’hores impartides a tal efecte i 
també la llista de personal contractat que haja rebut aquesta formació.

Tretzena.-  A conseqüència de la subscripció del Conveni de Col·laboració que ens ocupa, la 
Creu Roja – Assemblea Local d’Oliva, es compromet a col·laborar de forma desinteressada i a  
través  de  personal  voluntari  propi  de  la  dita  institució,  a  atendre  qualsevol  contingència  o 
emergència puntual que es produesca en les nostres platges fora de la temporada de bany que es 
convenia, i posa a disposició d’aquest ajuntament, d’igual forma, el material i vehicles terrestres  
i anfibis de cobertura per a dita eventualitat.

Catorzena.-  Les entitats que firmen seran responsables del compliment de la normativa que 
regula les dades de caràcter personal, i del compliment de la normativa en matèria de transport 
sanitari.

Quinzena.- Per  resoldre  qualsevol  qüestió,  incidència  o  controvèrsia  que  es  derive  de  la 
interpretació i execució d'aquest Conveni, i que no puga resoldre la comissió paritària, ambdues  
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parts  se  sotmeten de forma expressa  a  la  jurisdicció i  tribunals  d'Oliva i  la  Comarca,  amb 
renúncia expressa al seu propi fur si el tingueren.

I en prova de conformitat les parts firmen per duplicat aquest document, rubricat en tots els seus 
fulls i annexos, estesos en una sola cara, en el lloc i dia indicats en l'encapçalament.

L'ALCALDE-PRESIDENT EL PRESIDENT LOCAL
Salvador Fuster Mestre Juan Alvarez Esteve”

Annex I
DESCRIPCIÓ  DELS  RECURSOS  DE  SALVAMENT  I  SOCORRISME  PLATJA 
D’OLIVA
Descripció dels recursos. Temporades
Temporada baixa
Recursos materials

 1 Ambulància
 1 Embarcació
 1 Moto aquàtica de rescat
 3 Llocs de vigilància
 1 Moto Coatch de rescat
 1 Posta sanitària (Centre coordinador de platges)

Recursos humans
1 Coordinador de platja
1 Conductor d’ambulància
1 Patrons d’embarcació
8 Socorristes
Total voluntaris: 11

Temporada alta
Recursos materials

1 Ambulància
1 Embarcació
2 Moto aquàtica de rescat
13 Llocs de vigilància
2 Moto Coatch de rescat
1 Posta sanitària (Centre coordinador de platges)
1 Posta sanitària (zona càmping Olé)

Recursos humans
1 Coordinador de platja
2 Responsable de platja
2 Conductor d’ambulància
2 Patrons d’embarcació
48 Socorristes
Total voluntaris: 55
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COMPOSICIÓ DE CADASCUN DELS ELEMENTS
Lloc de vigilància

2 Socorristes
1 Lata salvament
1 Cadira de vigilància
1 Prismàtics
1 Walqui
1 Parasol
1 Farmaciola

Embarcació
1 Patró d’embarcació
2 Socorristes
1 Walki
1 Prismàtics
3 Jaquetes salvavides
25 m de corda per a Arc

Centre Coordinació o posta. Farmaciola
2 Socorristes (Centre de coordinació)
1 Socorrista (posta)
1 Emissora – Estació Base
Material de primers auxilis i oxigenoteràpia
1 Bandera senyalització posta i estat de la mar
2 Latas salvament
1 Rodet de corda salvament

Ambulància
1 Conductor ambulància
1 Socorrista
Material de primers auxilis que porta l’ambulància

Responsable de platges
Patró d’embarcació. Conductor d’ambulància
Walqui
Vehicle de rescat arena, amb material de salvament

Coordinació del servei de platges
Patró d’embarcació, conductor ambulància
TMA
Vehicle de recolzament amb material de salvament

TASQUES DELS DIFERENTS RECURSOS DEL SERVEI
1. Lloc de vigilància
Els llocs de vigilància estan distribuïts estratègicament per tota la zona de cobertura per a la  
correcta vigilància dels banyistes.
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Els  socorristes  que  estan  en  aquestos  llocs  tenen  els  mitjans  necessaris  per  a  la  correcta 
comunicació amb la central, i amb els elements necessaris per al salvament de banyistes i una  
farmaciola per a realitzar les primeres cures. També es realitzen altres tasques que siguen de la  
nostra competència com per exemple, localització de xiquets perduts.

2. Embarcació
L'embarcació s'encarrega de la vigilància per dins la mar i dels salvaments on siga necessària la  
seua participació.
La tripulació de l'embarcació es composa d'un patró i de dos socorristes, ja que aquesta dotació 
és  la  que  permet  realitzar  un  eficaç  salvament  i  dóna  la  suficient  seguretat  per  a  tots  els 
components de l'element.

3. Posta Farmaciola
La posta és el centre de coordinació dels diferents llocs de vigilància, embarcació, etc. Disposa  
de material sanitari necessari per poder realitzar els primers auxilis que calguen, d'un socorrista 
sanitari, per tal de poder realitzar les primeres cures amb una major professionalitat. Serveix de  
punt de referència per a qualsevol necessitat dels banyistes de la platja, per demanar informació 
sobre càmpings, per a localitzar membres de la Seguretat de l'Estat, etc.

4. Ambulància
L'ambulància estarà en la posta, d'on estarà preparada per eixir a qualsevol urgència que es  
necessite en la platja i no caldrà que cap socorrista abandone el seu lloc de forma que no reste 
eficàcia al servei que es realitza en els llocs de vigilància.

5. Centre de Coordinació. Posta, Farmaciola
S’emplaça a la  platja d’Oliva,  és  el  centre  que s’encarrega de coordinar  totes  les zones  de 
cobertura, com els diferents recursos per al servei. Alhora servirà com a posta per realitzar les  
diferents assistències als banyistes. Disposarà de material sanitari necessari per poder realitzar  
els primers auxilis que calguen. En aquest centre estaran les ambulàncies, i el personal necessari  
per a cada vehicle. També hi haurà el socorrista sanitari i el socorrista de recolzament. Servirà 
de punt de referència per a qualsevol necessitat dels banyistes, tant d’informació turística com 
per poder sol·licitar la presència de les forces de l’estat, etc.
En les postes sanitàries s’exposarà en lloc visible l’horari de funcionament, i els centres sanitaris 
més pròxim on adreçar-se si la posta està tancada.

6. Responsable de platges
Tindrà com a funció general la de gestionar els serveis prestats pel personal al seu càrrec. Com a  
funcions  específiques  tindrà  les  següents:  la  distribució  del  personal  a  l’àrea  de  la  seua 
cobertura, la motivació del personal al seu càrrec, realitzar les tasques necessàries per al bon 
funcionament del servei, la supervisió del personal i material al seu càrrec i la bona utilització 
del material, emplenar l’informe diari i comunicar les anomalies del servei i les banderes de 
seguretat al coordinador del servei.

7. Coordinador del servei de platja
Aquesta persona és l'encarregada de la coordinació de tots els llocs i de solucionar qualsevol  
anomalia que es presente en el servei.
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També haurà de controlar el material per tal que s'utilitze adequadament i si cal és la persona 
que comunicarà als responsables de la institució els problemes o anomalies del servei.
Comptarà amb la suficient autonomia per prendre les decisions que siguen competència seua.
NOTA: La ubicació de cadascun dels mòduls serà igual que en anys anteriors, llevat de les 
necessitats  del  servei.  Els  caps  de  setmana  el  servei  es  reforçarà  amb els  voluntaris  de  la 
institució.

MATERIAL DEL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME PLATJA D’OLIVA
Embarcació tipus C 1
Moto aquàtica de rescat 3
Moto Coach de rescat 2
Jaquetes salvavides 12
Latas de salvament 50
Prismàtics 17
Walquis 31
Equip de comunicació 2
Parasols 25
Farmacioles 18
Maletí oxigenoteràpia 2
Rodet de salvament 2
Bosses rescat 16
Llitet de rescat aquàtic 2
Ferula es d’immobilització 4
Ambulància 1
Vehicle de recolzament 1
UNIFORMITAT
Samarretes 250
Pantalons 110
Gorres 55
ALTRES
Pals de senyalització 35
Banderes 105

Annex II. REQUISITS MÍNIMS DEL LLOC DE PRIMERS AUXILIS DE LA PLATJA
És imprescindible que tots els llocs de primers auxilis de les platges estiguen dotats de llum 
elèctrica i aigua corrent. Les raons de l’obligatorietat són òbvies (higiene, neteja i conservació 
del recinte, connexió de radiocomunicació, il·luminació, etc.)

El lloc constarà de quatre espais independent:

Sala de cures amb espai mínim perquè al seu interior, càpiga, a més del llitet on s’instal·larà 
l’accidentat,  el  personal  sanitari  que  corresponga  i  el  material  necessari  (taula  d’útils,  
farmaciola, etc.). A més haurà de tindre lavabo, i el terra i les parets de material que es puga 
mantenir la neteja i higiene que es requereix.
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Sala d’espera – recepció que puga formar un conjunt amb la sala de cures, però que haurà de  
poder-se independitzar mitjançant una porta plegable, cortina corredissa, etc.

En el sostre del lloc es pot habilitar una xicoteta plataforma provista de barana que puga fer 
funcions de torre de vigilància. El màstil de banderes de senyalització pot situar-se al sostre per 
tal d’afavorir que es puga vore des de la platja a major distància.

Tots els  llocs de primers auxilis  instal·lats per l’Ajuntament hauran de complir els  requisits 
mínims  exigits  pel  Decret  240/1994,  de  22  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  
Regulador  de  la  Gestió  de  Residus  Sanitaris,  pel  que  fa  a  la  seua  recollida  i  al  seu 
emmagatzematge.

Annex III. PROTOCOL DE CANVI DE BANDERES
Necessitats i punts bàsics que ha de recollir el protocol de canvi de banderes

Els diferents problemes que poden portar l’establiment d’un color determinat de bandera en una 
platja, i ja que la Creu Roja Espanyola no pot realitzar tasques de policia i només pot aconsellar 
pautes d’actuació davant determinades situacions de risc, fa necessari que els esmentats canvis  
es posen en coneixement de les autoritats municipals per tal que aquestes adopten les mesures 
que creguen oportunes.

Per això s’estableix el següent protocol per a la col·locació diària i comunicació a l’Ajuntament 
de la bandera que es considere.

Al  començament  de  la  jornada,  el  responsable  de  platja  farà  les  següents  observacions  i  
comunicarà a la seua base els resultats:

1.- Estat de la mar, que el valorarà en l’escala Douglas
2.- Velocitat del vent, que es valorarà en l’escala Baeufor
3.- Direcció del vent en rumbs quadrantals
4.- Corrents, indicant-ne la direcció en rumb quadrantal i velocitat estimada en nusos.
5.- Possibles desnivells ocasionats per l’estat de la mar anterior
6.- Estat higiènic de l’aigua i de l’arena de la vora
7.- Existència de meduses, animals o altres organismes marins que puguen produir picadures o 
reaccions al·lèrgiques.
 
Indicarà també la bandera que es recomana amb aquest tipus de característiques, i la col·locarà 
si no hi ha objecció per part del seu coordinador.

La  Base  comunicarà  aquesta  decisió  a  l’Ajuntament  o  persona  que  designe  la  institució,  i  
indicarà la bandera estimada i el motiu de l’elecció.
Aquest procediment es repetirà les vegades que calga, per canvi d’alguna de les circumstàncies 
anteriors.
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En cas que es decidesca la col·locació de la bandera roja, l’Ajuntament s’haurà de comprometre 
a reforçar les patrulles de vigilància de la Policia Local a la platja,  per tal  de dissuadir els  
banyistes d’entrar a l’aigua.

El protocol que s’establesca a aquest efecte s’haurà de firmar conjuntament pel President Local  
de la Creu Roja i per l’Alcalde de l’Ajuntament.

I  no  havent  més  assumptes  a  tractar,  el  senyor  President  alça  la  sessió  a  l'hora 
assenyalada a l'encapçalament; de tot el que ha ocorregut i de les intervencions emeses 
s'estén aquesta acta, cosa que, com a Secretari, certifique, amb el vist i plau del senyor 
President.

 Vist i plau
El President
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