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R/N: 14541/OR00057

Reclamació sobre la participació en la convocatòria del concurs general de 
trasllats del personal docent 2022-2023

Dades de la persona sol·licitant

Nom i cognoms DNI

Telèfon Adreça electrònica

Cos en què participa Centre des d’on participa

Municipi Àmbit territorial

Motiu de reclamació a l’adjudicació provisional de destinació

Seleccioneu una o dues opcions, segons el cas:

Reclamació en relació amb la valoració de mèrits (indiqueu els apartats o subapartats): 

Reclamació en relació amb l’adjudicació obtinguda o les incidències de la participació.

Descripció de la reclamació

(Concreteu, amb la màxima brevetat, la descripció de la vostra reclamació). 

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via 
Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).
Finalitat: Tramitar i resoldre la tramitació de les incidències del personal docent.
Legitimació: Exercici de poders públics.
Destinataris: Administració educativa, Seguretat Social, INSS i MUFACE, òrgans jurisdiccionals i 
organismes de la Generalitat de Catalunya competents, i encarregats de tractament de serveis TIC, i 
de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documents.
Drets de les persones interessades: Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, oposar-se’n al 
tractament, i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades 
al web del Departament d’Educació

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Data de presentació

Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona 
Directora dels Serveis Territorials 
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http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/gestio-administrativa-personal-docent
http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/gestio-administrativa-personal-docent
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