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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ CONCURS CREAJOVE 
CATEGORIA MILLOR IDEA DE NEGOCI 

 

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 de la categoria millor idea de negoci 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 amb el Reglament (UE) 2016/679, i amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us 

informem que les vostres dades seran tractades per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès com a Responsable del Tractament, amb la 

finalitat de fer constar la recepció de la vostra petició, atendre-la i gestionar el dret de les persones a relacionar-se amb l’Ajuntament. Les 

dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment, excepte que una norma legal ho 
autoritzi. Les dades seran conservades només durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat 

recollides. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació 

mitjançant sol·licitud adreçada a la persona delegada de protecció de dades de l’Ajuntament. Per a més informació consulteu la nostra 

política de privacitat a www.vilafranca.cat. 


