ANNEX II
De conformitat amb el que disposa la Llei 70/1978, del 26 de desembre, el/la
funcionari/ària, les dades personals i professionals del/de la qual s’especifiquen a
continuació, us demana el reconeixement, a l’efecte de triennis, dels serveis prestats en
l’Administració que tot seguit s’indiquen i s’acrediten amb l’oportuna documentació que s’hi
adjunta.
I. Dades personals i professionals
Primer cognom

Segon cognom

Cos/categoria

Nom

NIF

Situació administrativa

Destinació actual / Lloc de treball

Número de Registre Personal

Domicili particular

II. Característiques dels serveis, el reconeixement dels quals se sol·licita
Lligam amb l’Administració
(1)

Organisme o
dependència en què es
van prestar

Des de
Dia

Mes

Fins a
Any

Dia

Mes

Any

_______________ , ________ de/d’ _____________ de 20 _____
(signatura)

GERÈNCIA DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
1) Funcionari de carrera, personal eventual o personal interí, contractat laboral o administratiu.
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DADES PERSONALS I PROFESSIONALS

Primer cognom

Cos/Categoria

Segon cognom

Nom

NIF

Situació administrativa

EXPOSO:
Que en data ___________________ vaig presentar la petició de reconeixement de serveis
previs en l’Administració pública, a l’empara del que disposa la Llei 70/1978, de 26 de
desembre (BOE de 10 de gener).

SOL·LICITO:
La liquidació de les obligacions econòmiques que, en concepte d’endarreriment, es derivin
d’aquest reconeixement.

_______________ , ________ de/d’ _____________ de 20 _____
(Signatura)

GERÈNCIA DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer
“Personal”, del qual és responsable el Consorci d’Educació de Barcelona.
La finalitat d’aquest fitxer és la gestió dels processos de selecció de personal, així com la gestió de les dades del personal
contractat pel Consorci d’Educació de Barcelona.
D’acord al que s’ha exposat, autoritzeu al responsable del fitxer al tractament de les seves dades amb la finalitat indicada.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adjuntant fotocòpia del seu DNI adreçat a L’Àrea
d’Organització i Serveis Generals del Consorci d’Educació de Barcelona; Plaça Urquinaona, 6, 5a planta, CP, 08010, Barcelona o bé
mitjançant correu electrònic signat electrònicament dirigit a bustia.ceb@gencat.cat
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