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CONCURS CREAJOVE 
CATEGORIA MILLOR PROJECTE EMPRESARIAL 

 

DOCUMENT DE PARTICIPACIÓ 

 

 

1. Dades del Projecte___________________________________________________________________ 

Nom del Projecte: ______________________________________________________________________ 

        

Centre educatiu: ___________________________________   Curs:________________________ 

 

2. Dades de les persones participants en el projecte__________________________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

Cognoms i nom:______________________________________ NIF:_________________________ 

 

 

 

 

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. 
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CATEGORIA MILLOR PROJECTE EMPRESARIAL 

 

Els projectes empresarials presentats hauran d’incloure com a mínim els  apartats següents: 

 

1. Resum executiu 

2. Presentació de la persona emprenedora 

3. Activitat: Definició del producte i/o servei 

4. Pla de màrqueting 

5. Política comercial 

6. Definició de la producció o prestació del servei 

7. Organització i Recursos humans 

8. Legalització 

9. Pla econòmic i financer 

 

Els participants si ho desitgen poden guiar-se a través del model de pla de negoci disponible a través de 

la web http://promocioeconomica.vilafranca.cat 

Els participants poden sol·licitar assessorament tècnic durant la realització del pla de negoci al Servei de 

Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, tal i com s’indica a punt 10 de les Bases 

del Concurs.  

http://promocioeconomica.vilafranca.cat/

