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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ CONCURS CREAJOVE 2019 

CATEGORIA IDEA DE NEGOCI MÉS CREATIVA PRESENTADA PER ALUMNES DE SECUNDÀRIA 

 

1. Dades del sol·licitant__________________________________________________________________ 

Centre educatiu: _______________________________________________________________________  

Adreça:__________________________________________________ ____________________________  

Municipi:_____________________________________________ Codi Postal:__________________ 

Telèfon:__________________________________ Adreça electrònica:____________________________ 

Professor: _________________________________ _ NIF Professor:________________________ 

Curs:__________________________________________ 

 

2. Relació de projectes presentats_________________________________________________________ 

Nom del Projecte  1:_____________________________________________________________________  

Nom del Projecte  2: ____________________________________________________________________ 

Nom del Projecte  3: ____________________________________________________________________ 

Nom del Projecte 4: ____________________________________________________________________ 

Nom del Projecte 5: ____________________________________________________________________  

Nom del Projecte 6: ____________________________________________________________________ 

Nom del Projecte 7: ____________________________________________________________________  

Nom del Projecte 8: ____________________________________________________________________ 

Nom del Projecte 9: ____________________________________________________________________ 

Nom del Projecte 10: ___________________________________________________________________ 

Nom del Projecte 11: ___________________________________________________________________ 

Nom del Projecte 12: ___________________________________________________________________ 

 

4. Documentació que s’adjunta___________________________________________________________ 

□ Projectes d’idea de negoci més creativa segons model formalitzat.  

 

4. Declaració Responsable_______________________________________________________________ 

□ Declaro conèixer i acceptar les bases del Concurs Creajove. 

□ Declaro que totes les persones que participen en els projectes compleixen amb els requisits establerts 

en l’apartat tercer de les bases del Concurs Creajove. 

 

 
 

Vilafranca del Penedès a __ de ________ de _______ 

PROTECCIÓ DE DADES 

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un 
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit 

que esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les 

disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran 

conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu.  
Per a més informació consulti la nostra política 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 Delegat de Protecció de Dades, o bé per mitjans electrònics www.vilafranca.cat o bé presencialment o per correu convencional 

a l’adreça següent: Carrer de la Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès 


