SOL·LICITUD ABONAMENT INDEMNITZACIÓ
SOLICITUD ABONO INDEMNIZACIÓN

A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DOMICILI / DOMICILIO

CP

TELÈFON / TELÉFONO

B

NIF

LOCALITAT / LOCALIDAD

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

EXPOSICIÓ
EXPOSICIÓN

Que en data
Que en fecha

es va extingir el meu contracte de treball com a docent en pagament delegat amb el centre
se extinguió mi contrato de trabajo como docente en pago delegado con el centro
,

codi
código

, per reducció del nombre d'unitats concertades, basant-se en la Resolució de
, por reducción del número de unidades concertadas, en base a la Resolución de

de la Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i Esport (DOGV
de la Consellería de Educación, Investigación Cultura y Deporte (DOGV

).
).

Que, en presentar-me la carta d'acomiadament, vaig renunciar a la indemnització i vaig optar per la recol·locació presentant la
Que, al presentarme la carta de despido, renuncié a la indemnización optando por la recolocación y presentando la
sol·licitud d'inclusió en la borsa, de recol·locació de centres en crisi amb data
solicitud de inclusión en la bolsa, de recolocación de centros en crisis con fecha

.

No he sigut recol·locat/ada a través d'aquesta borsa, atenent el que estableix l'addenda de 28/07/2016 del Document sobre la
implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana, en relació amb el seu apartat deu, i per
això,
No habiendo sido recolocado/a a través de esta bolsa, en base a lo establecido en la adenda de 28/07/ 2016 al Documento sobre la
implantación de la reforma educativa en los centros concertados de la Comunitat Valenciana, en relación con su apartado décimo,
es por lo que,

C

SOL·LICITE
SOLICITO

,

d

del

(Signatura de la persona sol·licitant / Firma de la persona solicitante)

Signatura:
Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias, informándose así FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

L'abonament de l'import corresponent a la indemnització per acomiadament, d’acord amb el que s'estipula en l'apartat quart de
l'addenda de 28/07/2016.
El abono del importe correspondiente a la indemnización por despido, en base a lo estipulado en el apartado cuarto de la adenda de
28/07/2016,
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ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

EXPOSICIÓ
EXPOSICIÓN

Que en data
Que en fecha

es va extingir el meu contracte de treball com a docent en pagament delegat amb el centre
se extinguió mi contrato de trabajo como docente en pago delegado con el centro
,

codi
código

, per reducció del nombre d'unitats concertades, basant-se en la Resolució de
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).
).

Que, en presentar-me la carta d'acomiadament, vaig renunciar a la indemnització i vaig optar per la recol·locació presentant la
Que, al presentarme la carta de despido, renuncié a la indemnización optando por la recolocación y presentando la
sol·licitud d'inclusió en la borsa, de recol·locació de centres en crisi amb data
solicitud de inclusión en la bolsa, de recolocación de centros en crisis con fecha

.

No he sigut recol·locat/ada a través d'aquesta borsa, atenent el que estableix l'addenda de 28/07/2016 del Document sobre la
implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana, en relació amb el seu apartat deu, i per
això,
No habiendo sido recolocado/a a través de esta bolsa, en base a lo establecido en la adenda de 28/07/ 2016 al Documento sobre la
implantación de la reforma educativa en los centros concertados de la Comunitat Valenciana, en relación con su apartado décimo,
es por lo que,

SOL·LICITE
SOLICITO

L'abonament de l'import corresponent a la indemnització per acomiadament, d’acord amb el que s'estipula en l'apartat quart de
l'addenda de 28/07/2016.
El abono del importe correspondiente a la indemnización por despido, en base a lo estipulado en el apartado cuarto de la adenda de
28/07/2016,

,

d

del

(Signatura de la persona sol·licitant / Firma de la persona solicitante)

Signatura:
Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica
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