
 

 
 

 Sol·licitant 

 Sr. Nom o 
Raó social: 

 Doc. identificatiu:  
 Sra. 

Representant 

Nom:   Doc. identificatiu:  

Dades per a notificacions 

Adreça electrònica:  

Telèfon mòbil:  Telèfon fix:  

Titular de l’adreça:  

Adreça (en cas de ser persona física):  

Municipi:  CP:  

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:  Sí      No 

Exposo 
 

 

 

 

 

 

 

Demano 
 

 

 

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 

                                                  Signatura,  

 

 

 
 

 
 

(Si cal, podeu utilitzar el revers o un full addicional)

Responsable del tractament: Ajuntament de Girona. 
Finalitat: Exclusiva per aquesta tramitació. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment
excepte que una norma legal ho autoritzi. 
Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL
2/2003, art. 66) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (L
39/2015, art. 28.1 i 66). 
Drets ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada
al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o a la Seu electrònica de l’Ajuntament de
Girona (https://seu.girona.cat). Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Codi d’identificació: L01170792 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 



  

 

Sol·licitud de participació a “Girona Temps de Flors”  

Categoria ornamental  

Projecte  
Títol:  

Descripció (entre 300 i 400 caràcters, espais inclosos):1 

 
 
 
 
 

Responsable del muntatge floral 
Nom i cognoms:  

Telèfon:  

Adreça electrònica:  

Relació de persones col·laboradores del muntatge floral 
Nombre de persones participants:  

Nom i cognoms: 2 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

                                                      
1 El títol i descripció ha de contenir el significat i simbolisme que el projecte vol transmetre al visitant. Aquest serà el text que 
apareixerà a la revista, web i plafó de l’espai expositiu. 
2 Per a la realització dels muntatges, es facilitarà un màxim de 10 acreditacions a les persones col·laboradores. En cas de 
contar amb més de 10 participants, s’aconsella posar un nom genèric de grup, per tal que les acreditacions siguin vàlides per 
tots els membres del grup). 

 Monuments, edificis històrics i equipaments públics  

 Monuments i edificis religiosos  Jardins públics 

 Carrers, places i altres de la via pública  Patis i edificis històrics privats 

Indicar espai/s de preferència:  



  

 

9  

10  

Muntatge  
Explicació detallada del procediment de muntatge, sistema de subjecció, si escau, i grau 
d’ocupació de l’espai: 

 
 
 
 
 
 

Suport de jardiners i brigades  
Relació de serveis sol·licitats que requereix el suport de jardiners i brigades de l’Ajuntament pel 
muntatge, manteniment i/o desmuntatge: 3  

 
 
 
 
 
 

Material de les Brigades Municipals  
Relació de material sol·licitat provinent d’edicions anteriors: 4 

 
 
 
 
 
 

Material aportat pels voluntaris  
Relació del material aportat pels voluntaris: 

 
 
 
 

                                                      
3 La sol·licitud dels serveis no comporta la seva acceptació. Aquests es confirmaran prèvia acceptació de la sol·licitud. 
4 La sol·licitud dels materials no comporta la seva reserva. Aquests es confirmaran prèvia comunicació amb les Brigades 
Municipals. 



  

 

 
 

 

Pressupost sol·licitat per la compra de material 
Tipus de material Relació dels materials Preu 

Flor i planta   
Serralleria   
Ferreteria   
Fusteria   
Decoració   
Drogueria i pintura   
Papereria   
Teixits   
Reprografia   
Gespa   
Altres materials   

PRESSUPOST TOTAL SOL·LICITAT  

 

 

Declara 

1. Que compleix i accepta tots els requisits exigits a les bases reguladores. 
 
 
Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 
Signatura, 
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