
DECLARACIÓ PERSONAL SOBRE PROCESSOS JUDICIALS
I ADMINISTRATIUS I CONDUCTA CIUTADANA

 _______________________________________________            DNI _____________

De  __________________________ amb data de naixement________________________

Fill/a de _________________________ i de _____________________________

ocupació ____________________________ estudis ______________________

que viu a___________________________________________________

Com persona interessada en formar part del voluntariat i perquè ho tingueu en compte . Manifest que (1):

NO     SI

En cas afirmatiu, explicau quins són o han estat aquest processos i com s’han resolt (2):

Declar lliurement i conscientment, sota promesa, que les dades abans consignades són certes i no he omès fets o dades que falsegin 

la realitat,   ______________ dia ______________ de 20___.

(signatura)

(1) Assenyalaa clarament SI o NO. Si contestau si heu d'emplenar les dades requerides o indicau com localitzar-les.

(2) Posau el tipus de procés, el núm. de jutjat, el núm. de procés i la darrera resolució que té, o si és administratiu, el tipus i el núm. de 

procés i dependència en la qual es tramita.

Àrea de Menors, Família i Igualtat
Projecte de voluntariat de menors

És/ha estat part en processos administratius per infracció en matèria de seguretat ciutadana (tràmitats en la delegació de 

govern, policia, guàrdia civil o altres organismes competents en aquesta matèria).

És/ha estat part en processos judicials penals per delicte o falta com a denunciat.

És/ha estat part en processos judicials, matrimonials o familiars.

Ha tingut expedient de protecció al servei de menors i família en relació al/s seu/s fills/s filla/es.
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