Espai per al registre d’entrada

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE MEDIADORS FAMILIARS DE LES ILLES BALEARS
SOL·LICITANT
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 vull exercir com a mediador/a familiar.

PARTIT JUDICIAL DE MEDIACIÓ
1. Partit judicial de
Illa:
2. Partit judicial de
Illa:
3. Partit judicial de
Illa:
4. Partit judicial de
Illa:
Vull formar part del torn d’ofici per als casos en què el Servei de Mediació Familiar hagi de designar un/a mediador/a.
Sí
No
SOL·LICIT:
La inscripció en el Registre de Centres de Mediadors Familiars de les Illes Balears.
AUTORITZ:
Que les dades que figuren en aquesta sol·licitud siguin incloses en la llista pública de mediadors familiars inscrits en
el Registre de Mediadors Familiars de les Illes Balears, d’acord amb l’article 22 del Decret 66/2008, de 30 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 18/2006, de 22 de novembre, de mediació familiar.
,

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. Una fotocòpia compulsada del DNI, el NIE o el passaport.
2. Una fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica.
3. Un certificat que acrediti l’experiència laboral, si s’escau.
4. Una acreditació de la formació en matèria de mediació familiar, especificant el
contingut dels temes tractats al curs.
5. El rebut del pagament de la taxa d’inscripció (model 046) o, si n’és el cas, una
acreditació que n’estau exempt/a, d’acord amb la Llei 6/2007, de 27 de desembre,
de mesures tributàries i economicoadministratives.
6. El compromís de la persona sol·licitant 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, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial.

