
                                                         
 

 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal s’inclouen en el fitxer de persones 
usuàries dels serveis de Promoció Econòmica i Treball. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar una base de dades de les persones usuàries dels serveis de promoció econòmica i treball de 
l’Ajuntament de Martorell. No està prevista la cessió d’aquesta informació a tercers. La persona afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant el servei responsable 
del fitxer, departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell, camí del Riu sense número, Martorell, 08760. 

 

Sol·licitud de participació (Annex 1) 

CONCURS D’INICIATIVES EMPRESARIALS 
DEL BAIX LLOBREGAT NORD  “FEM XARXA FEM EMPRESA” 

El/la Sr./a _____________________ amb DNI __________________ amb domicili al carrer 

___________________________, del municipi _____________  ______, CP  ________ i 

telèfon _____________ en nom i representació de l’empresa ______     __________ amb 

domicili al carrer _____________________________________del municipi _____________   

______,  CP ________, telèfon _____________, correu electrònic 

_______________@____________, pàgina web _______________________ 
 

 
 
DECLARA: 
 
 Que coneix les bases que regeixen el certamen i que les accepta íntegrament. 

 
SOL·LICITA: 

 
 Participar en el Concurs d’Iniciatives Empresarials de la Zona Nord del Baix Llobregat en la 

categoria de: 

 

  Millor empresa en creació de llocs de treball 
  

  Millor empresa en el sector comerç 
  

  Millor empresa en el sector serveis 
  

  Millor iniciativa empresarial promoguda per aturats de llarga durada 
 

 
 



                                                         
 

 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal s’inclouen en el fitxer de persones 
usuàries dels serveis de Promoció Econòmica i Treball. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar una base de dades de les persones usuàries dels serveis de promoció econòmica i treball de 
l’Ajuntament de Martorell. No està prevista la cessió d’aquesta informació a tercers. La persona afectada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant el servei responsable 
del fitxer, departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell, camí del Riu sense número, Martorell, 08760. 

 

Per la qual cosa adjunta tota la documentació requerida en el punt 7 de les Bases: 

 

 Sol·licitud de participació per duplicat 

 Memòria breu, segons guió aportat per l’organització 

 DNI del promotor o representant de l’empresa 

 Escriptures de constitució (per a societats) o alta d’autònoms 

 Declaració censal d’inici d’activitats 

 Declaració responsable d’estar al corrent de pagament d’Hisenda i Seguretat Social 

 Certificat de períodes d’inscripció com a demandant d’ocupació (emès per l’Oficina de 

Treball) o informe de vida laboral per a les empreses que es presentin a la categoria de 

millor iniciativa empresarial promoguda per aturats de llarga durada. 

 TC2 per a les empreses que es presentin a la categoria de millor empresa en creació de 

llocs de treball. 

 Una fotografia de l’empresa en format paper o digitalitzada i el logo de l’empresa. 

 Qualsevol altre document que, a criteri del sol·licitant, serveixi per reforçar la seva 

candidatura (material publicitari, catàlegs de productes o serveis, fotografies, dades 

econòmiques, etc.). 

 

_______________,_______ de _____ de 201___ 

 

Signatura del sol·licitant 
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