R/N: 18122/OR00057

Reclamació contra la resolució provisional d’adjudicació de destinacions
provisionals per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels
cossos docents, amb efectes d’1 de setembre de 2022
Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de
destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera,
en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les
plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació (DOGC
núm. 8635, de 28.3.2022).
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms1
Telèfon

Telèfon mòbil1

NIF1

Adreça electrònica1

Centre de destinació actual1

Municipi1

1. Aquestes dades són obligatòries.
Cos
Mestres
Professorat d’ensenyament secundari
Professorat d’escoles oficials d’idiomes
Professorat tècnic de formació professional
Professorat i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
Col·lectiu de participació
Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva
Professorat amb destinació provisional
Professorat que sol·licita comissió de serveis
Professorat en pràctiques
Professorat interí
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Al·legacions (Indiqueu el motiu o motius de la reclamació)

1/2

Documentació complementària (si n’aporteu, indiqueu-ne quina)

Sol·licito que es revisi aquesta reclamació.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General Professorat i Personal de Centres Públics (Via
Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).
Finalitat: Gestionar les borses de treball de personal docent.
Legitimació: Exercici de poders públics.
Destinataris: Administració educativa.
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.
Lloc i data
Signatura
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D’acord amb el punt 14 de l’annex 1 de la Resolució EDU/819/2022, de 21 de març, amb la
publicació de la resolució definitiva es consideren efectuades les notificacions a les persones
interessades en relació amb les reclamacions que han presentat contra la resolució
provisional.

☐ Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona
Trieu-ne un
☐ Director/a dels Serveis Territorials _______________________________________
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