
  
Ajuntament dels Pallaresos 

 

  

 
Benvolguts veïns i veïnes, 

El passat mes de juny, ens vàrem incorporar com a nou equip de Govern a l’Ajuntament dels 

Pallaresos i un dels nostres objectius és la creació d’un cos de Protecció Civil dins l’àmbit 

municipal. 

Creiem que és una iniciativa que respon a les necessitats del poble. Cal disposar d’aquest grup 

de persones voluntàries, que destinen el seu temps, de forma desinteressada, a donar suport 

en tot moment i pensem que són una peça fonamental en la resolució de moltes emergències.  

Algunes de les aportacions voluntàries a realitzar poden ser: col·laborar en una extinció 

d’incendis amb el cos de Bombers; amb el cos de Mossos d’Esquadra, en un accident de 

trànsit; en episodis d’inclemències meteorològiques; protegir els alumnes participants del Cross 

Escolar Municipal; donar suport al cos de Vigilants municipals, contribuir amb els actes 

organitzats durant la Festa Major...  

Volem conscienciar i fer responsables aquells ciutadans que tenen inquietuds i que vulguin 

sumar esforços per formar part d’un equip de voluntaris en l’àmbit local.  

Els requisits per a fer-se voluntari són:  

- Ser major de 18 anys. 

- Tenir la nacionalitat espanyola o permís de residència a Espanya. 

- Estar empadronat al municipi dels Pallaresos. 

- Estar en possessió del Títol de Graduat Escolar, ESO o equivalent. 

- Certificat d’Antecedents Penals. 

- Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual. 

- Declaració responsable. 

- Superar les proves d’admissió. 

 

Tots els membres que formin part d’aquest cos, rebran la formació corresponent i és totalment 

gratuïta, ja que va a càrrec del pressupost municipal. També rebran el certificat acreditatiu, el 

qual demostrarà que formen part d’aquesta entitat. 

 

Si ets una persona emprenedora, amb ganes de servir al poble, si tens esperit solidari, si 

t’agradaria col·laborar i donar suport en situacions de risc als serveis d’emergència, als vigilants 

municipals, així com també als serveis externs que puguin assistir al nostre municipi. Inscriu-te 

per formar part del nou cos de Protecció Civil dels Pallaresos. Només has de presentar la 

documentació al registre d’entrada de l’Ajuntament, o trametre-la electrònicament a través de la 

seu electrònica. 

 

Si tens aquell cuquet de “fer coses bones”... aquesta una experiència enriquidora. Val la pena 

viure-la!  

 

T’esperem! 

 


