
  

 

    Director/a dels Serveis Territorials del Departament d’Educació ________________________ 
    Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona  

 1/1 

 

R/N: 18122/ OR00053 
A8

75
-V

01
-2

0 

Declaració responsable d’autenticitat de les còpies dels documents 
complementaris que s’han presentat telemàticament per a l’expedient personal  
 
Dades personals  
DNI, NIE  Nom i cognoms  
 
Adreça                                 Telèfon Telèfon mòbil 
 
Adreça electrònica 
 
 

 
Declaro sota la meva responsabilitat  
 

 Que ja formo part de la borsa de treball de personal docent i que presento documentació complementària per incloure al 
meu expedient personal.    

 Que les còpies de la documentació que adjunto a la sol·licitud reprodueixen fidelment el contingut de la documentació 
original.   

 Que em comprometo a aportar la documentació original quan em sigui requerida pels òrgans o serveis responsables i/o per 
la Inspecció de Serveis, perquè pugui ser verificada. 

 

 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial d’aquesta declaració responsable comportarà la sortida de la borsa 
de personal interí docent des del moment en què es conegui, sense perjudici d’exigir les responsabilitats legals pertinents. 
 
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: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/borsa-treball-personal-
docent.html 
 

 He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 
 

Lloc i data 
 
Signatura de la persona interessada   
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