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MODEL SOL·LICITUD INTERINATGES JORNADA PARCIAL PER LA COBERTURA DE
REDUCCIONS DE JORNADA A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Nom i Cognoms, ____________________________________ amb NIF _______________

DECLARO
Que formo part de la borsa d’Educadors/es per a interinatges i/o suplències d’escoles bressol i,
SOL·LICITO VOLUNTÀRIAMENT la cobertura de jornada parcial per al curs 2021-2022.

Observacions:

Signat

Barcelona,

de

de 2021

L’adjudicació de substitucions de jornada parcial, es farà seguint la posició del candidat/a a la borsa, i/o
segons necessitats del servei.
La sol·licitud es fa per a tot el curs escolar, de setembre a juliol, i davant la renúncia a una oferta de
treball, s’aplicarà la normativa de funcionament de borses.
Cal fer arribar la sol·licitud escanejada a l’adreça: rhimeb@bcn.cat
Per tal de planificar adequadament la dotació dels equips a l’inici de curs, es tindran en compte les peticions
rebudes fins al 15.06.2021. A partir d’aquesta data, la resta de sol·licituds que es rebin serviran per a noves
substitucions que es vagin generant.
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en presentar aquest document, consentiu que les vostres dades
personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona segons les competències/fitxer LOPD 014 “Gestió R.H. de l’Ajuntament de
Barcelona” amb la finalitat de la gestió de borses de l’IMEB (tractament 0562) legitimada en base al Decret 214/1990, de 30 de
juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran
cedides a tercers.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació
addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Les vostres dades seran
eliminades un cop acabada la gestió de l’activitat indicada a la finalitat.

