Espai per al registre d’entrada

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE CENTRES DE MEDIACIÓ DE COL·LEGIS PROFESSIONALS I D’ENTITATS
PÚBLIQUES O PRIVADES
ENTITAT
Nom:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta):
CIF:
Localitat:
Illa:
Codi postal:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Si voleu que la Direcció General de Família i Menors notifiqui a l’entitat els actes de tràmit per correu electrònic,
marcau la casella:
REPRESENTANT LEGAL
Nom i llinatges:
DNI/NIE/passaport:
Càrrec:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta):
Localitat:
Illa:
Codi postal:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Si voleu que la Direcció General de Família i Menors us notifiqui els actes de tràmit per correu electrònic, marcau la
casella:
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal que
es facilitin mitjançant aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades, propietat de la Conselleria de Família i Serveis Socials,
inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per exercir el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, us heu d’adreçar a la Direcció
General de Família i Menors (c. de Sant Joan de la Salle, 4b, baixos, 07003 Palma).

EXPÒS:
Que l’entitat de representa es vol constituir com a centre de mediació familiar.
SOL·LICIT:
La inscripció en el Registre de Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d’Entitats Públiques o Privades.
,

d

de 20

[rúbrica]

Espai per a l’Administració
Rebut:

Expedient:

Vist i plau

Data d’entrada:

DESTINACIÓ: DIRECCIÓ GENERAL DE FAMÍLIA I MENORS

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR
1. Un certificat, poder o qualsevol altre document que acrediti la representació legal
de la persona que signa la sol·licitud.
2. Un document que acrediti la voluntat del col·legi professional, l’entitat privada o
l’entitat pública de crear un centre de mediació.
3. Un certificat que acrediti la inscripció en els registres corresponent.
4. Una relació dels mitjans de què disposa el centre per dur a terme les seves funcions.
5. Una relació del personal de què disposa el centre, amb una descripció detallada de
la titulació i la categoria professional i la indicació del número de registre dels
mediadors familiars en el Registre de Mediadors Familiars de les Illes Balears.
6. El compromís del representant del centre d’informar de qualsevol canvi de les
dades que consten en aquesta sol·licitud el Servei de Mediació Familiar de la
Direcció General de Família i Menors.
7. El rebut del pagament de la taxa d’inscripció.

