
 (nom, cognoms)     DNI  

en representació  DNI / NIF  

amb domicili al carrer    número i pis 

 (codi postal i localitat)                 telèfon   

adreça electrònica  

EXPOSO:

Coneixedor de les bases publicades per l’Ajuntament de Caldes de Montbui sobre la tercera
edició  dels  premis  de  la  Nit  de  les  idees  i  la  nit  de  les  empreses  del  2018  al  web
https://www.caldesdemontbui.cat/ 

Per això, 
DEMANO: 

Presentar la meva sol·licitud en la categoria del premi  (marcar sols una opció)

I adjunto la següent documentació (marcar la documentació que s'adjunta en funció de cada cas)
Candidatura: Millor Idea Jove:

Candidatures: Millor Projecte Emprenedor; Millor Iniciativa Empresarial; Millor Projecte
Innovador dins Empresa:

Candidatures  al reconeixement de les Empreses centenàries:

Adjunto també aquesta altra documentació per complimentar la meva candidatura als premis.

Caldes de Montbui,    d    de   2018                 
(signatura)

Millor Idea Jove

Millor Projecte Emprenedor
Millor Iniciativa Empresarial
Millor Projecte Innovador dins Empresa
Reconeixement - Empreses Centenàries

Resum de la Idea
Fotocòpia DNI sol·licitant
Autorització dels representants legals (en cas menors d'edat).

Resum Executiu
Fotocòpia DNI sol·licitant
Fotocòpia DNI representant legal de l'empresa
Fotocòpia del CIF de l'empresa
Document acreditatiu de l'alta de l'activitat

Fotocòpia DNI representant legal de l'empresa
Fotocòpia del CIF de l'empresa
Document acreditatiu de l'alta de l'activitat
Document acreditatiu de la condició d'empresa centenària.


	Quadre de text 1: 
	Quadre de text 2: 
	Quadre de text 1_2: 
	Quadre de text 3: 
	Quadre de text 1_3: 
	Quadre de text 3_2: 
	Quadre de text 1_4: 
	Quadre de text 3_3: 
	Quadre de text 1_5: 
	Casella de selecci#C3#B3 1: Off
	Casella de selecci#C3#B3 2: Off
	Casella de selecci#C3#B3 2_2: Off
	Casella de selecci#C3#B3 2_3: Off
	Casella de selecci#C3#B3 3: Off
	Quadre de text 4: 
	Quadre de text 3_4: 
	Quadre de text 3_5: 
	Casella de selecci#C3#B3 4: Off
	Casella de selecci#C3#B3 4_2: Off
	Casella de selecci#C3#B3 4_3: Off
	Casella de selecci#C3#B3 4_4: Off
	Casella de selecci#C3#B3 4_5: Off
	Casella de selecci#C3#B3 4_6: Off
	Casella de selecci#C3#B3 4_7: Off
	Casella de selecci#C3#B3 4_8: Off
	Casella de selecci#C3#B3 4_9: Off
	Casella de selecci#C3#B3 4_10: Off
	Casella de selecci#C3#B3 4_11: Off
	Casella de selecci#C3#B3 4_12: Off


