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ANNEX 4 – MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA COVID 
19 PER A LES PERSONES ASPIRANTS PARTICIPANTS EN EL PROCÉS 
D’ESTABILITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE, PERSONAL 
LABORAL FIX, SISTEMA DE CONCURS, TORN LLIURE (DA 6ª 20/21). 
 
 
CONVOCATÒRIA Núm. .... 
 
Declaro sota la meva responsabilitat: 
 
Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que 
accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el 
desenvolupament del procés de selecció en el que participo.  
 
Que no presento simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea, etc.) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 
Que no he estat positiu/iva de Covid-19, ni he conviscut amb persones que siguin o 
hagin estat positives, en els 10 dies anteriors. 
 
Que no he establert contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de Covid-
19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia, en els 10 dies 
anteriors. 
 
Que per a accedir a les instal·lacions municipals tinc obligació de dur en tot moment 
mascareta homologada. Igualment em comprometo a portar mascaretes addicionals 
davant qualsevol imprevist.  
 
Que informaré al Tribunal qualificador sobre qualsevol variació del meu estat de salut 
compatible amb la simptomatologia Covid-19 mentre duri el procés de selecció, així 
com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar. 
 
Que durant el desenvolupament del procés selectiu compliré amb els protocols i 
indicacions de seguretat relatius a la Covid-19 que tingui establert l’Ens local. 
 
.................................., ..... de ......................... de 202. 
 
Nom i cognoms, DNI i signatura 
 
Les persones aspirants han de lliurar aquest document signat al Tribunal qualificador 
el dia que es requereixi la presencialitat (prova de català, castellà, etc). 

 

DILIGÈNCIA.- per fer constar que en data 13 i 19 de desembre de 2022 s’ha 
negociat amb les organitzacions sindicals legitimades la Proposta de Bases del 
procés d’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament de Torres de Segre. 
 


