
                                                         
 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals en matèria de "Promoció Econòmica, Treball i Emprenedoria"   
Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament:  Ajuntament de Martorell Finalitat: Gestionar els serveis de 
promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell.  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al 
tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció 
de Dades”: plana web www.martorell.cat 

 

 

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 creada a partir de l´any 2020 
  Millor empresa en relleu de negocis 
 Millor empresa en compromís amb l´eficiència energètica i la sostenibilitat 
   

 

 

http://www.martorell.cat/
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Documentació 

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

 
Per als premis ‘Millor empresa creada a partir de l’any 2020’, ‘Millor empresa en relleu de 
negocis’ i “Millor empresa en compromís amb l´eficiència energètica i la sostenibilitat”, cal 

aportar la documentació següent: 

 
 Sol·licitud de participació (segons model annex 1).  

 Memòria breu (segons model annex 3).  

 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 (segons 

model annex 2).  

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

 Certificat de períodes d´inscripció com a demandant d´ocupació ( emès per l´Oficina de Treball), 

informe de vida laboral o qualsevol altre document que acrediti que la empresa ha estat promoguda 

per persones en situació d’atur o amb especial dificultat d´inserció social per aturats de llarga durada 

o amb especials dificultats d´inserció social. 

 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.) 
 
Per la categoria “ Millor empresa en relleu de negocis” també; 

 Document acreditatiu corresponent a l’operació d’adquisició de l’activitat econòmica.  

 Comunicat de la subrogació de l’empresa signat pel treballador per a les empreses que vulguin 

ser valorades per haver mantingut la plantilla laboral anterior al moment de la compra. 
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