
 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL COS DE 
VOLUNTARIS/ÀRIES

CONSTANTÍ (v7)

 
 
 

 

DADES DEL O DE LA SOL·LICITANT 
 
NOM I COGNOMS: ___________________________________________________________________________

DATA NAIXEMENT: _____/_____/_______

DOMICILI: c/pl/av ______________________________________________________________________

TELÈFON FIX __________________ 

CORREU ELECTRÒNIC __________________________________

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 
FOTOCÒPIA DEL DNI, NIE 

FOTOCÒPIA del títol de graduat escolar o superior

FOTOCÒPIA del permís de conduir (presentar l’original)

Heu realitzat funcions de voluntari/ària anteriorment?

En cas afirmatiu, especifiqueu-ne la institucions _
 

DISPONIBILITAT HORÀRIA (actual)  

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES

MATÍ    

TARDA    

El/La sotasignant manifesta que està d’acord amb què es facin servir les seves dades i la seva imatge, 
d’acord amb la LOPDGDD 3/2018, i que aquestes són certes i verídiques. En cas d’acceptar aquestes 
condicions, resta obligat/da a acreditar documentalment
s’incorporaran a un fitxer automatitzat 
d’acord amb la llei més amunt esmentada
cancel·lació adreçant-se personalment a l’Ajuntament de Constantí i a l’AVPC de Constantí o enviant un 
correu electrònic a protecciocivil@constanti.cat
 

DATA ______/________________/_________

 

Complimentar aquesta sol·licitud no 

IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

 
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL COS DE 

/ÀRIES DE PROTECCIÓ CIVIL DE 
CONSTANTÍ (v7) 

 

___________________________________________________________________________

DATA NAIXEMENT: _____/_____/_______ POBLACIÓ ___________________________

______________________________________________________________________

 TELÈFON MÒBIL __________________

CORREU ELECTRÒNIC __________________________________ PROFESSIÓ __________________________

Curriculum Vitae 

graduat escolar o superior Informe clínic (Metge del CAP)

FOTOCÒPIA del permís de conduir (presentar l’original)  

Heu realitzat funcions de voluntari/ària anteriorment?       NO     SI 

institucions ________________________________________________________

DISPONIBILITAT HORÀRIA (actual)  Marqueu amb un X o indiqueu franja horària disponible

DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

   

   

El/La sotasignant manifesta que està d’acord amb què es facin servir les seves dades i la seva imatge, 
, i que aquestes són certes i verídiques. En cas d’acceptar aquestes 

a acreditar documentalment tot el que hagi estat indicat. Les dades facilitades 
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Constantí i de l’AVPC de Constantí, 
d’acord amb la llei més amunt esmentada; amb la qual cosa podrà exercir el dre

se personalment a l’Ajuntament de Constantí i a l’AVPC de Constantí o enviant un 
protecciocivil@constanti.cat 

______/________________/_________    SIGNATURA: 

no pressuposa en cap cas ser voluntari/ària de la AVPC de Constantí.

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ

 

 

___________________________________________________________________________ 

POBLACIÓ ___________________________ CP ____________ 

______________________________________________________________________ 

__________________  

__________________________ 

CAP) 

_______________________________________________________ 

Marqueu amb un X o indiqueu franja horària disponible 

DISSABTE DIUMENGE TORNS 

  

  

El/La sotasignant manifesta que està d’acord amb què es facin servir les seves dades i la seva imatge, 
, i que aquestes són certes i verídiques. En cas d’acceptar aquestes 

tot el que hagi estat indicat. Les dades facilitades 
de l’Ajuntament de Constantí i de l’AVPC de Constantí, 

podrà exercir el dret d’accés, modificació i 
se personalment a l’Ajuntament de Constantí i a l’AVPC de Constantí o enviant un 

a de la AVPC de Constantí. 

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ 



ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CONSTANTÍ 
 
Condicions d’admissió 

 Tenir la majoria d'edat. 

 Ser residents a Catalunya. 

 Complir amb els requeriments d’accés per a cada una de les situacions del voluntariat. 

 Rebudes les sol·licituds, aquestes seran ateses i rebran resposta tan bon punt hi hagi una 
nova convocatòria d'admissió de voluntaris/àries, que coincidirà amb les dates de realització 
d'un nou curs bàsic per a voluntaris de Protecció Civil organitzat per l'ISPC; així mateix, 
s’assenyalarà dia i hora per a una entrevista personal. 

 L'admissió de la persona sol·licitant estarà subjecta a l'expedient de la sol·licitud d'admissió, 
a la necessitat de personal voluntari que  tingui l’AVPC, a l'entrevista personal que es farà a 
la persona interessada i a haver aprovat el curs bàsic de l’ISPC. 

 Fetes les gestions esmentades en els paràgrafs anteriors, s'avaluarà la sol·licitud i es 
resoldrà positivament o negativament, essent notificada la resolució a la persona 
interessada. 

 L‘AVPC de Constantí garantirà la confidencialitat de les dades personals d'acord a la llei 
orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (Llei 3/2018, de 5 de 
desembre). 

 
Situacions del voluntariat 

 Aspirant 

 Actiu 

 Reserva 
 

Situació d'aspirant 
 
Aspirant és la persona voluntària que, tot i haver estat admesa la seva sol·licitud, està pendent 
de realitzar i superar el curs bàsic de l’ISPC per a voluntaris de protecció civil, requisit 
imprescindible per poder ser nomenat/da com a voluntari/ària de protecció civil del municipi per 
l'Ajuntament de Constantí. 

Situació en actiu 

La persona voluntària en situació d'actiu és aquella que, havent superat el curs bàsic per a 
voluntaris de Protecció Civil, ha estat nomenat com a tal per l'Ajuntament de Constantí. Aquesta 
persona voluntària, a més d'haver adquirit el compromís per portar a terme una col·laboració 
regular en activitats de Protecció Civil del municipi, participant en la mesura que li sigui possible, 
ha d'assolir en serveis encomanats per l'associació un compromís mínim de participació de 60 
hores anuals, establert pel decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les 
associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya. 

Situació de reserva 

La persona voluntària passa a aquesta situació per voluntat pròpia en no poder complir amb el 
compromís de participació mínima establerta. Tanmateix, s’hi passarà automàticament en el 
supòsit que no atengui les crides de l'associació a participar en les activitats que aquesta porti a 
terme durant el termini d'un any natural. Poden veure's altres motius de pas a aquesta situació a 
l'article 19 del decret 27/2001, de 23 de gener. 


