
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A PARTICIPAR ALS PROCESOS SELECTIUS DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT JOAN DESPI. 
 

Dades personals del/ de la participant 

Nom i cognoms: .............................................................................................................................  

DNI/NIE/Passaport:........................................................................................................................ 

Declaro responsablement: 

1. Que durant els darrers 7 dies i en aquest moment: 
 

 No presento cap simptomatologia compatible  amb la covid-19 (febre,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 pandèmia. Em comprometo a complir les 

mesures preventives enfront la Covid-19 (l’ús obligatori en tot moment de la 

mascareta, distancia social, higiene i de qualsevol altra mesura que s’indiqui per part 

de l’organització) i a informat al tribunal qualificador a l’adreça 

selecciorrhh@sjdespi.net  de l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu entorn 

familiar i de mantenir el contacte davant de qualsevol incidència durant un període de 

7 dies. 

  

 Lloc i data 

Signatura.  

 

 

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal . Responsable del 

tractament Ajuntament de Sant Joan Despí. Finalitat del tractament : Tramitació i gestió dels processos de selecció de personal. 

Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament 

adreçant la seva sol·licitud, adjuntant fotocòpia del seu document oficial d’identificació, al Registre General de l’Ajuntament - 

Oficina d’Atenció Ciutadana a l’adreça camí del Mig, 9 - 08970 Sant Joan Despí o telemàticament mitjançant la seu electrònica de 

l’Ajuntament https://www.seu-e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica  Informació addicional ampliada a “Política de Protecció 

de Dades”  al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades. 
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