
  

  

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE   
 
Jo,(Nom i Cognoms) ................................................................................................................................  
DNI ....................................................,  

DECLARA 
 

1) Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea,…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b) No he estat positiu/va de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat 
positives 

c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-19 ni que 
hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2) Que, en el cas de tenir febre o presentar algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, 
m’abstindré d’accedir al centre i no participaré en cap prova que s’hi pugui realitzar. Així 
mateix, informaré del meu estat als responsables del procés selectiu.  

3) Que conec l’obligació d’informar als responsables del procés de l’aparició de qualsevol 
cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos 
responsables davant de qualsevol incidència. 

I perquè així consti, als efectes de poder accedir a la instal·lació i participar al procés selectiu 
6314/2020 de dues places d’agents de Policia Local organitzades per l’Ajuntament d’Abrera, 
signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades 
que hi ha en aquesta declaració. 

 
 
 
Signatura 
Lloc i data de la signatura:  
 
  

 

 

 

De conformitat amb l’art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 i l’art.11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran utilitzades exclusivament en la 
Gestió de Personal i seran objecte de tractament per gestió i tramitació dels processos selectius d’accés a l’ocupació  
pública convocats per l’Ajuntament  i mantenir les relacions laborals o de servei amb el personal als servei de 
l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves funcions, i no es preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El 
responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: - Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera - 
informació@abrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la 
limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin, i consultar la informació addicional i 
detallada, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat 


