
Observacions: 

És més important que mai seguir les recomanacions de distància de 
seguretat i higiene personal i de les instal·lacions, i totes aquelles mesures 
organitzatives que ja es van transmetre abans de l’estat d’alarma. 

Motiu: Participació procés selectiu Borsa d’agents interins de la policia local del Masnou. 
I-2021-008.

  Nom i cognoms: ______________________________________________________ 

  Telèfon de contacte: _________________ 

NO he estat en contacte estret amb persones simptomàtiques ni possibles 
contagiades o declarades contagiades de la COVID-19 durant els últims 10 dies. 

NO he tingut simptomatologia de la COVID-19 (tos seca, febre, vòmits, manca 
d’olfacte o gust, dificultat respiratòria) o fa més de deu dies que no en tinc. 

I perquè consti, signo aquest document i soc conscient de la importància de 
la veracitat d’aquestes dades. 

Signatura: 

,dia  de de 2021 

En el cas que alguna o diverses respostes siguin afirmatives, no podeu entrar a 
les instal·lacions de l’Ajuntament del Masnou. 

S’entén per contacte estret: 

 Qualsevol persona que hagi estat a una distància de seguretat inferior a dos metres amb un cas confirmat
durant almenys 15 minuts.

 Qualsevol persona que hagi estat en contacte amb un cas confirmat i no hagi utilitzat les mesures de
protecció adequades.

Informació bàsica sobre el tractament de dades personals 

Responsable del tractament Ajuntament del Masnou 
Adreça postal. Passeig de Prat de la Riba 1, 08320 El Masnou 
Telèfon: 93 557 17 00; Correu electrònic:  ajuntament@elmasnou.cat 

Finalitat del tractament Gestionar i tramitar els processos de selecció de personal. 

Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, presentant el formulari 
corresponent al registre electrònic de l’ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/elmasnou) o 
presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a l’adreça postal: Carrer de Roger de Flor, 
23 08320 El Masnou 

Informació addicional i ampliada Política de Protecció de Dades 
https://www.elmasnou.cat/proteccio-de-dades 

Declaració responsable 
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