
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TENIR SÍMPTOMES RELACIONATS AMB 
LA COVID-19 
 

A causa de la situació actual vinculada a la propagació del Covid-19 a Espanya, per 
accedir als edificis públics, d'acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, 
els informem sobre la necessitat de, prèviament a l'accés, llegeixin les següents 
indicacions i signin la declaració que s'acompanya (a lliurar en el moment de la crida):  
 

 NO haver tingut contacte ni coneixement d’haver tingut contacte en els últims 14 
dies amb persones amb infecció confirmada pel virus Covid-19 o esperant resultats 
de la prova de confirmació. 
 

 NO tenir símptomes de grip, dificultat per respirar, gastroenteritis, disenteria, vòmits. 
 

 NO tenir febre (més de 37º C) ni haver-la tingut en les últimes 24 hores.  
 

Si  es troba en alguna de les tres primeres situacions descrites anteriorment o té 
sospites de poder trobar-se, haurà d'abstenir-se d'accedir als edificis públics on es 
realitzin les proves del procés de selecció de 7 places d’agent de la policia local de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, podent l'Ajuntament , en cas contrari, evitar el 
seu accés.  
 

Gràcies per la seva cooperació. 
 
NOM I COGNOMS_____________________________________________________ 
 

DNI_________________ 
 

DECLARO: 
 

- Que he llegit i comprès les indicacions incloses en el present document que 
se'm lliura. 

- Que, a la data de la signatura de la present declaració, compleixo les 
indicacions adalt recollides. 

- Que em comprometo, en cas de canviar aquesta situació o tenir sospita d'haver 
canviat, a informar a l'Ajuntament abans d’accedir als edificis públics. 

 

 I per deixar-ne constància, signo la present en Esplugues de Llobregat, …... de 
……………… de 2020 
 
 
*Signat.:  ...................................................... 
 
D’acord amb l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, l'Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat informa als/a les aspirants que les seves dades seran tractades per a gestionar 

la convocatòria d’oferta pública. El tractament de les dades és responsabilitat de l’Ajuntament 

d’Esplugues de Llobregat. La base jurídica és una obligació legal tal com estableix l’article 55 del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’Empleat Públic. Les seves dades no seran cedides a tercers. Per a més informació pot adreçar-se al 
Servei de Recursos Humans. 
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Punt d’Atenció a la Ciutadania 
(PAC) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la 
Mercè, 1 (08950) Esplugues Llobregat o be exercir-lo a traves del Portal de la Ciutadania. 


