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PROTOCOL A SEGUIR PER MANTENIR LES MESURES 
PREVENTIVES COVID-19 

 
 

1) A l’entrar a l’ajuntament s'utilitzarà el gel hidroalcohòlic existent a l'entrada i es 
lliurarà el present document degudament emplenat i signat. 
 

2) En tot moment s’utilitzarà mascareta de seguretat, exceptuant l’estona de les 
proves, que es podrà treure un cop ho indiqui el tribunal qualificador, i s’haurà de 
tornar a posar abans de sortir de l’aula. 
 

3) Es mantindrà una distància de seguretat de 2 metres amb la resta de les 
persones aspirants, en la mesura que sigui possible. En tot cas, sempre es 
portarà la mascareta de seguretat en les instal·lacions municipals. 
 

4) Es seguiran estrictament les indicacions del personal de l’administració així com 
del tribunal qualificador. 
 

5) S’utilitzarà el lavabo seguint les pautes d'ús marcades en les instal·lacions 
municipals. 
 

6) Tenint en compte que el virus es propaga en tossir i esternudar (a través de 
gotetes en l'aire), així com a través del contacte directe, s’utilitzarà l'avantbraç 
en tossir o esternudar. 
 

7) No es podrà romandre en passadissos ni zones comunes, ni esperar als 
companys a l'interior de l’ajuntament. 
 

8) Les persones aspirants hauran d'accedir a l’ajuntament sense acompanyants i 
amb el material imprescindible per al desenvolupament de les proves, si no se’n 
disposa es facilitarà. 
 

9) Els membres del tribunal qualificador seran els encarregats de recollir les proves 
un cop finalitzades. Per tant, caldrà romandre asseguts/des fins que es recullin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ajuntamentoliana.cat/
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DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

 
 
La persona sotasignat, aspirant a les proves selectives convocades per la Resolució 
d’Alcaldia número 163/2020, de data 8 de maig de 2020, on es va aprovar la 
convocatòria i les bases per a cobrir per concurs - oposició, una plaça de tècnic/a 
d’educació infantil, en règim de personal laboral fix, i per la creació d’una borsa de treball, 
declara: 
 
 No presentar simptomatologia compatible amb la malaltia COVID-19 ni haver 

estat en contacte directe amb persona confirmada o probable de COVID 19 en 
els últims 10 dies. 
 

 Que, durant la seva permanència en les instal·lacions de l’Ajuntament d’Oliana, 
complirà amb les instruccions de seguretat relatives al COVID-19, citades 
anteriorment en aquest mateix document, sent aquesta una relació de mesures 
preventives no exhaustiva, que es completarà amb les indicacions que aportarà 
en cada moment el personal de l’ajuntament i/o els membres del tribunal 
qualificador, que la persona sotasignat complirà. 
 

 

NOM I COGNOMS  

DNI / NIE  

DATA  

 
 
(Signatura de la persona aspirant) 
 

 

 
 
 
 
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades personals, l’informem que les seves dades seran 
incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament d’Oliana per a la gestió del tràmit que esteu realitzant, podeu 
ampliar aquesta informació consultant la nostra política de privacitat a http://www.ajuntamentoliana.cat/politica-de-
privacitat.  
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets 
mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Ajuntament d’Oliana, Plaça 
de la Reguereta S/N, 25790 Oliana (Lleida) o a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/oliana). 

http://www.ajuntamentoliana.cat/

