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Dades del/de la  president/a de la comissió de docència que sol·licita la rotació 
Dades de l'especialista en formació per al/la qual se sol·licita la rotació
Declaració responsable1
En qualitat de president/a de la comissió de docència esmentada i en relació amb aquesta sol·licitud de rotació externa,
Declaro:
a)         Que  el centre de destinació hi ha donat el seu accord en data:
b)         Que la gerència del centre d'origen s'ha compromès expressament a continuar abonant les retribucions a la presona resident, incloses les que es desprenguin de l'atenció continuada que realitzi durant la rotació.
c)         Que els objectius de la rotació són pertinents i coherents amb les competències definides en el programa nacional de l'especialitat corresponent. Aquests objectius els ha presentat per escrit el tutor de l'especialista en formació i hi ha donat el vistiplau a la proposta de rotació externa.
d)         Que la documentació original que acredita cadascun d'aquests aspectes consta en els arxius de la secretaria de la comissió de docència i és a disposició de l'òrgan competent.
I sol·licito:
L'autoritzacio per a la realització d'aquesta rotació externa.
1 L'Administració està facultada per a verificar les dades declarades. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanya aquesta declaració comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, que es deixi sense efecte aquest tràmit i impedeixen l'exercici del dret afectat des del moment en què es coneixen.
Informació complementària del tràmit 
Òrgans davant els quals es poden presentar les sol·licituds
La sol·licitud i la documentació requerida es poden presentar directament davant les oficines de gestió empresarial (OGE), i es recomana que es faci així de manera preferent. Per consultar l'oficina més propera podeu trucar al telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya (012) o bé visitar la web de Canal Empresa.
D'acord amb el que disposa l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, també es poden presentar a qualsevol registre de l'Administració de la Generalitat i dels organismes i les entitats públiques vinculats o que en depenen. Podeu informar-vos de les oficines de registre pròpies i de les concertades de la Generalitat de Catalunya trucant al 012 o consultant la pàgina web http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/registre.jsp.
Notificació de la resolució
De conformitat amb el que estableix l'article 42.2 del Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya, us comuniquem que aquest procediment té establerta una durada màxima de dos mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre de l'òrgan competent per tramitar-la i notificar-ne la resolució a la comissió de docència d'origen, amb còpia a la comissió de docència de destinació. Transcorregut aquest termini sense que us hagi estat notificada la resolució del procediment, podeu entendre que la vostra sol·licitud ha estat estimada.
Tractament de les dades personals
D'acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals són recollides, incorporades i tractades en el fitxers següents:
-         El fitxer "Tractament d'expedients administratius", del qual és responsable l'Oficina de Gestió Empressarial, la finalitat del qual és la tramitació dels expedients administratius relacionats amb l'àmbit competencial i l'impuls i resolució de les qüestions que siguin objecte dels expedients. L'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, és passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona, o bé a l'adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.
-         El fitxer "Registre del personal docent, avaluadors, assessors, col·laboradors i alumnat", del qual és responsable la Direcció General d'Ordenació Professional i Recerca en Salut del Departament de Salut, la finalitat del qual és la gestió administrativa de l'alumnat i del personal docent, avaluador, assessor i col·laborador del Departament de Salut. L'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit dirigit a l'òrgan responsable del fitxer, és travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, o bé a l'adreça electrònica dgprs.salut@gencat.cat.
Un cop emplenat el formulari, abans de desar-lo o imprimir-lo per presentar-lo a l'Administració, cal validar-lo prement el botó
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... ..., amb NIF/NIE ..., President/a de la Comissió de docència ...
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