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NOM COGNOM

DNI ESTAT CIVIL

ADREÇA C.P.

POBLACIÓ PROVÍNCIA

LLOC NAIXEMENT DATA NAIXEMENT

ESTUDIS ACABATS PROFESSIÓ

CARNET CONDUIR DATA EXPEDICIÓ

TELÈFON MÒBIL TEL. FIX

e-mail

PRACTIQUES ALGUN ESPORT, QUIN?

COM HAS CONEGUT L'ASSOCIACIÓ?

HAS ESTAT VOLUNTARI D'ALGUNA ALTRA ASSOCIACIÓ?             SI NO

QUINES TASQUES HI DUIES A TERME?

QUIN MOTIU ET PORTA A SOL·LICITAR L'ADMISSIÓ COM A VOLUNTARI DE P.C.?

QUINA EXPERIÈNCIA, HABILITAT O FORMACIÓ PERSONAL POTS APORTAR A LA AVPC?

SIGNATURA

Lloret de Mar, a _____ d ____________________________de 20____

Sr. President de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lloret de Mar

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LLORET DE MAR

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

Sènia del Rabich, s/n - 17310 Lloret de Mar (Girona) - Telèfon: 972 361 736
avpcivil@lloret.cat - www.avpclloret.org

Si és que si, digues quina



Situacions del voluntariat
Aspirant
Actiu 
Reserva

Situació d'aspirant
Aspirant és el voluntari que havent estat admès a l'associació, encara no ha fet el curs 
bàsic per a voluntaris de protecció civil i per tant no pot ser acreditat per l'ajuntament de
Lloret de Mar.

Situació en actiu
El voluntari en situació d'actiu, és aquell que havent superat el curs bàsic per a volunta-
ris de P.C. ha estat reconegut com a tal per l'ajuntament. Aquest voluntari, a més, s'ha
d'haver compromés a portar a terme una col·laboració regular en activitats de P.C. del
municipi, participant en la mesura que li sigui possible en els serveis encomenats per
l'associació amb la finalitat d'assolir el compromís mínim de participació establert en 60
hores anuals per la Generalitat de Catalunya.

Situació de reserva
El voluntari passa a aquesta situació per voluntat pròpia al no poder complir amb el 
compromís de participació mínima establerta. Tanmateix hi és passat automàticament
en el supòsit de 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 raons
a l'article 19 del decret 27/2001 de 23 de gener.

Admissió
- Complimentar aquesta sol·licitud no pressuposa en cap cas ser voluntari/a de la 
AVPC de Lloret de Mar.

- Rebudes les sol·licituds aquestes seran ateses i rebran contestació així que hi hagi 
una nova convocatòria d'admissió de voluntaris que concordarà amb les dades de 
realització d'un nou curs bàsic per a voluntaris de P.C. organitzat per l'ISPC, senyalant
dia i hora per uns entrevista personal.

- L'admissió del sol·licitant està subjecte a l'expedient de la sol·licitud d'admissió, a la 
necessitat que la AVPC tingui de personal voluntari, a l'entrevista personal que es farà
al interessat i a l'haver aprovat el curs bàsic.

- Fetes les gestions esmentades en els paràgrafs anteriors, s'avaluarà la sol·licitud i 
es resoldrà positiva o negativament, sent notificada al interessat la resolució.

- La AVPC de Lloret de Mar, garantirà la confidencialitat de les dades personals d'acord 
a la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (15/1999 de 13 desembre).

AVPC LLORET

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LLORET DE MAR
Sènia del Rabich, s/n - 17310 Lloret de Mar (Girona) - Telèfon: 972 361 736
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