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Sol·licitud de llicència d’assumptes propis Personal docent

Dades personals
DNI / NIE Nom i cognoms

Adreça electrònica Telèfon Mòbil Nom del centre de treball

Municipi del centre de treball Cos que ocupa Especialitat del lloc

Sol·licito 

Llicència per assumptes propis

Període sol·licitat
Data d’inici Data de finalització

Demano que m’autoritzin la llicència, d’acord amb la normativa vigent.
Declaro que aquesta sol·licitud ha estat comunicada a la direcció del centre on treballo.

Lloc i data

Signatura de la persona sol·licitant

Vistiplau del director/a del centre
Nom i cognoms 

Vistiplau

Favorable Desfavorable. Motiu

Lloc i data

Signatura

Resolució
Vistos la sol·licitud precedent i els informes pertinents, resolc:

Atorgar la llicència Denegar la llicència
Informació bàsica sobre protecció de dades       
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
Finalitat: Gestió administrativa del personal docent.
Legitimació: Exercici dels poders públics.
Destinataris: Administració educativa (en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona) i organismes competents en matèria de funció 
pública. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, 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 a la pàgina protecció de dades.

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Lloc i data: 

p. d. (Resolució ENS/1840/2011, de 21 de juliol, DOGC núm. 5930, de 28.07.2011)
El director / La directora dels Serveis Territorials
Signatura

Nom i cognoms

1 / 2

Segell de registre d’entrada

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/gestio-administrativa-personal-docent.html
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Informació addicional Personal docent
Llicència per assumptes propis 
Aquesta llicencia és per a personal funcionari.
Normativa aplicable
- Article 95.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)
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