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CONCURS CREAJOVE 2019 
CATEGORIA MILLOR PROJECTE EMPRESARIAL PRESENTAT PER ALUMNES DE SECUNDÀRIA 

 

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 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 
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CATEGORIA MILLOR PROJECTE EMPRESARIAL PRESENTAT PER ALUMNES DE SECUNDÀRIA 

 

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 Pendès, tal i com s’indica a punt 10 de les Bases 

del Concurs.  

http://promocioeconomica.vilafranca.cat/

