
DOCUMENT 4

SOL·LICITUD D'INCORPORACIÓ A LA BORSA DE   RECOL·LOCACIÓ
DE CENTRES PRIVATS CONCERTATS

(regulada provisionalment per la nova redacció de l'apartat desé del Document sobre la implantació de la
reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana)

NOM I COGNOMS …………………………………………………………..
DNI ……………..
DOMICILI ………………………………………………………
C.P. …………..
LOCALITAT ……………………….
TELÈFON…………………......................., CORREU ELECTRÒNIC...........................................................

EXPOSE:

- Que el meu contracte de treball en el centre ………….………………………………………….

 Codi de centre …………………..

 Localitat ……………………………

 s'ha vist extingit / reduït en……. Hores 

 En data……………….

 Amb motiu de ………………………………………………………….

 Tipus de contracte……………………….

- Que impartia ensenyament en el nivell educatiu……………………………..

 sent la meua titulació acadèmica ………………………………………………

  -  Que  s'ha  posat  a  la  meua disposició  per  part  de  la  Titularitat  del  centre,  l'import  corresponent  a  la
indemnització i refuse acceptar-la  perquè m'acull a la regulació continguda en l'apartat 3.2 de  “l'Addenda
al  Document  sobre  la  implantació  de  la  reforma educativa  en els  centres  concertats  de la  Comunitat
Valenciana, subscrita en data 28/07/2016 com a preacord entre les organitzacions empresarials i sindicals
més representatives del sector i l'administració educativa”

Per tot l'anterior, per mitjà del present escrit opte per la recol·locació i 

SOL·LICITE:

La incorporació a la BORSA DE RECOL·LOCACIÓ DE CENTRES PRIVATS CONCERTATS.

Igualment autoritze  la publicació de les meues dades personals, laborals i acadèmiques només als efectes
de recol·locació. Aquestes dades s'aporten en el marc d'allò que s'ha disposat per la Llei Orgànica 15/1993,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En ………………………………,  a …… de …………………………. de …….

Firma

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ ,CULTURA I ESPORT
DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES I PERSONAL DOCENT

SERVES DE CENTRES PRIVATS CONCERTATS I CENTRES PRIVATS
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