
                                      

 
D’acord amb allò que estableix la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
personal, us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari, i aquelles que puguin recollir-se en un futur, 
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.El titular consenteix 
expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica.  El consentiment 
anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació 
adreçant-vos a l’adreça,  Plaça Francesc Layret, S/N de Cerdanyola del Vallès. 
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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA 

 VI Edició del  concurs  Beca Rotary Impuls a l’Emprenedoria   

NOM: COGNOMS: 

DNI: DATA NAIXEMENT: 

DOMICILI (C/Av/Pl): Núm:          Pis: 

CP: POBLACIÓ: 

PROVÍNCIA: TELÈFONS: 

MÒBIL: E.MAIL: 

 
NOM: COGNOMS: 

DNI: DATA NAIXEMENT: 

DOMICILI (C/Av/Pl): Núm:          Pis: 

CP: POBLACIÓ: 

PROVÍNCIA: TELÈFONS: 

MÒBIL: E.MAIL: 

 
NOM: COGNOMS: 

DNI: DATA NAIXEMENT: 

DOMICILI (C/Av/Pl): Núm:          Pis: 

CP: POBLACIÓ: 

PROVÍNCIA: TELÈFONS: 

MÒBIL: E.MAIL: 

  
NOM: COGNOMS: 

DNI: DATA NAIXEMENT: 

DOMICILI (C/Av/Pl): Núm:          Pis: 

CP: POBLACIÓ: 

PROVÍNCIA: TELÈFONS: 

MÒBIL: E.MAIL: 

 

NOM: COGNOMS: 

DNI: DATA NAIXEMENT: 

DOMICILI (C/Av/Pl): Núm:          Pis: 

CP: POBLACIÓ: 

PROVÍNCIA: TELÈFONS: 

MÒBIL: E.MAIL: 

 



                                      

 
D’acord amb allò que estableix la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
personal, us comuniquem que les dades introduïdes en aquest formulari, i aquelles que puguin recollir-se en un futur, 
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.El titular consenteix 
expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica.  El consentiment 
anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació 
adreçant-vos a l’adreça,  Plaça Francesc Layret, S/N de Cerdanyola del Vallès. 
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EXPOSO: 

Que assabentat/da de la convocatòria de la VI Edició del Concurs Beca Rotary 
Impuls a l’Emprenedoria 2017, per fomentar la creació d’empreses i la promoció 
de la cultura emprenedora a Cerdanyola del Vallès. I havent llegit, comprés i 
acceptat les bases d’aquest concurs . 
 
SOL·LICITO: 

Participar en aquest concurs amb el següent PROJECTE: 

 

 Descripció de l’Activitat:  

 

 

 

 

 

 

 
 

I que acomplint els requisits de les bases, juntament amb les 2 còpies de la present 
sol·licitud, aporto la documentació obligatòria següent:  

 
 Dues còpies del pla d’empresa  

 
 Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat* 

 
 

Document d’empadronament* 

 
Alta censal d’Hisenda, model 036/037 i alta en la Seguretat Social si 
l’empresa està constituïda. 

 
 Declaració Responsable de portar el projecte empresarial a terme* 

         * D’aquests documents caldrà portar una còpia per participant 
 
 
Signatura i noms del les persones participants,  
 

 

 

 

 

 

Cerdanyola del Vallès, ............... d ......................... de 2017    

 


