
                                                            
 

 
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 4) 

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

Idea de negoci jove 
 

El/la Sr./a _____________________ amb DNI __________________ en representació de tots 

els alumnes que presentem el projecte ____________________________________________, 

telèfon ______________ correu electrònic _________________ 

 

El/la Sr./a _____________________ amb DNI __________________ 

El/la Sr./a _____________________ amb DNI __________________ 

El/la Sr./a _____________________ amb DNI __________________ 

El/la Sr./a _____________________ amb DNI __________________ 

 

Com a alumnes del curs escolar ___ 2016-2017 o ____2017-2018______________ (indicar si 

és 4t d’ESO, de batxillerat, de cicles formatius de grau mitjà o superior) del centre 

_______________________________________ ubicat al municipi ______________________ 

 

DECLAREN: 

 

 Que coneixen les bases que regeixen el certamen i que les accepten íntegrament. 
 

SOL·LICITEN: 

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

categoria de: 
 

  Millor idea jove de negoci 

 
 
 



                                                            
 

 
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 l’apartat 7 de les Bases: 

 

 Sol·licitud de participació per duplicat 

 Memòria breu, segons guió aportat per l’organització 

 DNI de l’estudiant representant 

 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 representant d’alumnes 
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