R/N: 14541/OR00057

Reclamació sobre la participació a la convocatòria del concurs general de
trasllats del personal docent 2021
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms
Telèfon

DNI
Adreça electrònica

Cos en què participa

Centre des d’on participa

Trieu-ne un
Municipi

Àmbit territorial

Fase per a la qual es presenta la reclamació
Seleccioneu l’opció, segons el cas:
Publicació de la llista de sol·licituds amb l’establiment del barem (Termini: tres dies des de l’endemà de la publicació)
✔ A la publicació de la Resolució provisional de destinació

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

A888-V01-21

Que en llistat provisional de destinacions del concurs general de trasllast de professors de secundària
no se m'ha concedit la destinació demanada a la Comunitat Valenciana, tractant-se pressumptament
d'un error col·lectiu de l'administració educativa pel que he comprovat tant parlant amb organitzacions
sindicals com el que hem vist en xarxes socials.
Que els codis que he demanat en la meva petició els he posat correctament
Que a persones amb menor puntuació que la meva se'ls ha adjudicat tal i com demostro en la llista
que a continuació detalladament adjunto.
Per tant demano que es revisin les meves adjudicacions i se'm concedeixin les peticions a les quals
tinc dret per la meva puntuació i ordre de petició seguint els principis de transparència, igualtat i mèrit
del conscurs general.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció General 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·licitarne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web:
Protecció de dades
✔ He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.
Data de presentació
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