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R/N: 18122/OR00058

Sol·licitud per participar en la convocatòria de contractació de professorat de 
religió per cobrir llocs de treball en els centres educatius públics dependents del 
Departament d’Educació

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport

Adreça electrònica Telèfon fix Telèfon mòbil

Tipus de participant (marqueu-ne només un)

Mestre/a 
Professor/a d’ensenyament secundari 

Requisits per participar (marqueu els que compliu)

Titulació exigida per al nivell d’ensenyament per al qual s’opta.
Coneixement de la llengua catalana (nivell C1 o equivalent) i, si escau, d’aranès.
Declaració responsable de no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat 
sexual ni per delictes de tràfic de persones.
Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat/da per una limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici 
de les funcions docents.
Declaració eclesiàstica de competència acadèmica (DECA) del nivell pel qual opto.
Compromís d’obtenir la declaració eclesiàstica de competència acadèmica (DECA) del nivell pel qual opto.

Sol·licito
Participar en la convocatòria de nova contractació de professorat de religió per cobrir llocs de treball vacants o substitucions al bisbat o 
arquebisbat que especifico a continuació, i del qual disposo o estic en condicions de disposar, de la proposta corresponent.

Àrees territorials a què pertany el bisbat o arquebisbat Nom del bisbat o arquebisbat Codi1

Serveis Territorials ..............................................................
Consorci d’Educació de Barcelona

1. Codi 01: Arquebisbat de Tarragona Codi 04: Bisbat d'Urgell Codi 07: Bisbat de Girona Codi 10: Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Codi 02: Bisbat de Tortosa Codi 05: Bisbat de Solsona Codi 08: Arquebisbat de Barcelona
Codi 03: Bisbat de Lleida       Codi 06: Bisbat de Vic    Codi 09: Bisbat de Terrassa

Documentació adjunta
Full d’autobarem i mèrits
Proposta de l’ordinari diocesà per a l’àmbit territorial on es vol obtenir la destinació

Informació sobre protecció de dades personals. Accés a la borsa de professorat de religió
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
Finalitat: Gestió administrativa del personal docent.
Legitimació: Exercici dels poders públics.
Destinataris: Administració educativa (en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona) i organismes competents en matèria de 
funció pública. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, 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 a la pàgina protecció de dades.

Informació sobre protecció de dades . Contractació com a professorat de religió
Us informem que les vostres dades personals estan incorporades al tractament Sistema d’informació de personal.
Identificació del tractament: Sistema d’informació de personal. 
Responsable del tractament: Direcció General de Funció Pública. Contacte: Sub-direcció General de Gestió de Personal, 
dgfp.politiquesdigitals@gencat.cat.
Delegat de protecció de dades: dpd.politiquesdigitals@gencat.cat, carrer del Foc, 57, edifici A, 08038 Barcelona.
Finalitat: gestionar les obligacions i drets derivats de la relació de treball dels empleats de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya incorporats en el sistema integral de personal (SIP), tant econòmics com administratius (la gestió de la carrera 
professional, la gestió del temps, la formació...) de les persones que presten o han prestat serveis a l’Administració de la Generalitat de

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/gestio-administrativa-personal-docent.html
mailto:dgfp.politiquesdigitals@gencat.cat
mailto:dpd.politiquesdigitals@gencat.cat
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Catalunya. La gestió es fa de manera compartida, en funció de l’àmbit competencial, entre els departaments de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 24 i 25 del Decret 71/1987, de 15 de gener, d’aprovació del Reglament del 
Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya.
Conservació de les dades: les dades personals es conserven durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es 
van recollir.
Legitimació: compliment d’una obligació legal (Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública).
Destinataris: l’Agència Tributària, la Seguretat Social, l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS), la Mutualitat General de 
Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), els òrgans jurisdiccionals competents, els 
departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb la normativa, a petició del Ministeri d’Hisenda i d’altres 
administracions públiques, i entitats bancàries per a pagaments.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de 
limitació de les dades al responsable del tractament, carrer del Foc, 57, edifici A, 08038 Barcelona, dgfp.politiquesdigitals@gencat.cat.
També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a 
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Informació addicional: per a més informació del tractament, podeu consultar la 
https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_departament/proteccio-de-dades/informacio-detallada-dels-tractaments

D’acord amb l’article 25 del Decret 7/1987, de 15 de gener, d’aprovació del Reglament del Registre general de personal de la 
Generalitat de Catalunya, el departament en el qual es presten els serveis és el que té la competència per actualitzar les dades, 
personals i administratives, en el Registre general de personal. Aquestes dades es poden consultar al portal ATRI, en què també es pot 
sol·licitar la modificació d’algunes dades personals.
Així doncs, qualsevol incidència sobre l’actualització o correcció d’aquestes dades s’ha d’adreçar, en darrer terme, als serveis de 
personal dels departaments d’adscripció.
D’acord amb l’article 25 del Decret 7/1987, de 15 de gener, d’aprovació del Reglament del Registre general de personal de la 
Generalitat de Catalunya, el departament en el qual es presten els serveis és el que té la competència per actualitzar les dades, 
personals i administratives, en el Registre general de personal. Aquestes dades es poden consultar al portal ATRI, en què també es pot 
sol·licitar la modificació d’algunes dades personals.
Així doncs, qualsevol incidència sobre l’actualització o correcció d’aquestes dades s’ha d’adreçar, en darrer terme, als serveis de 
personal dels departaments d’adscripció.
Publicitat activa
En compliment de l’article 70.4 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, us 
informem que les vostres poden ser difoses o cedides, sense necessitat de donar-vos el trasllat de la sol·licitud d’accés a què es 
refereixen l’article 31 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i l’article 62 d’aquest Decret.
Tanmateix, d’acord amb el criteri de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), la publicitat o l’accés a 
les dades identificatives del personal pot ser omesa motivadament quan hi concorrin circumstàncies personals i extraordinàries 
degudament justificades, en casos en què s’hagi d’evitar la divulgació de la identitat i el lloc de treball per vulnerabilitat especial de la 
persona, si s’és víctima de violència masclista o si la seva vida o la seva integritat física estan amenaçades, entre d’altres.
Per tant, s’informa els empleats públics en qui concorri alguna circumstància personal i extraordinària que requereixi especial protecció 
que es poden oposar a la publicació o a l’accés a les seves dades identificatives mitjançant una comunicació de caràcter confidencial 
adreçada a la unitat responsable de recursos humans del departament o entitat corresponent, per tal que pugui ponderar-se l’interès 
públic en la divulgació de les dades identificatives i el grau d’afectació de drets individuals, com ara el de protecció de dades personals 
o altres drets constitucionalment protegits que hagin de prevaler.
Normativa d’aplicació
― Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
― Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.
― Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.
― Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Lloc i data

Signatura

Serveis Territorials del Departament d’Educació .............................……………………………
Consorci d’Educació de Barcelona 

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.
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