Declaració responsable enfront la COVID-19 per a la convocatòria de 259 places d’agent de la
Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure

La declaració respon al compliment del deure de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per fer
front a la pandèmia de COVID-19. El/la participant haurà d’omplir aquest formulari i entregar-lo
obligatòriament signat abans de l’accés a l’aula el mateix dia de la realització de les proves selectives
de la corresponent convocatòria.

Dades personals del/ de la participant
Nom i cognoms: _______________________________________________________________
DNI/NIE/Passaport: ____________________________________________________________

Declaro, responsablement:
1. Que durant els darrers 10 dies i en aquest moment:




No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre amb 37,3º o més, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No he estat positiu de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat
positives, ni estic en situació d’aïllament o període de quarantena domiciliària per l’efecte
Covid-19.
No soc coneixedor/a d’haver 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 decideixo assistir a les proves selectives havent valorat suficientment els possibles riscos per
la salut que comporta l'actual situació de pandèmia. Em COMPROMETO responsablement a
complir les mesures preventives enfront la Covid-19 (l’ús obligatori en tot moment de la
mascareta, de les mesures de distancia social, de les mesures d’higiene i de qualsevol altra
mesura que s’indiqui per part de l’organització).

I, perquè així consti, als efectes de la meva participació en les proves per a la convocatòria de 259
places d’agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure, signo la
present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en
aquesta declaració.

Barcelona, 30 de juliol de 2021
Nom i cognom: ___________________________________________________________

Signatura:

Informació bàsica sobre PROTECCIÓ DE DADES personals
D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran
tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar la vostra participació en el
present procés (tractament 0319 – selecció de Personal). Tret d'obligació legal les vostres dades no
seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir i exercir els altres drets sobre les
vostres dades. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a
http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

