Sol·licitant
Sr.

Nom o
Sra. Raó social:

Doc. identificatiu:

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:

Exposo

Sí

No

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

Demano

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
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

Sol·licitud de participació en el Programa d'acompanyament
artístic de La Marfà - Centre de Creació Musical
Dades del grup o artista
Nom del grup o artista:
Persona de contacte:
Any de creació:

Estil musical:

Adreça electrònica:

Telèfon:

Web:
Facebook:

Spotify:

Twitter:

Instagram:

Youtube:

Altres:

Breu presentació del grup 1

Relació de components i instruments
Nom i cognoms
1
2
3
4
5
6
7
8

1

Màxim 500 caràcters

MODEL 1559

Data naixement

Lloc de residència

Instruments

9
10

Publicacions
Material discogràfic publicat?
Títol Disc

Sí 2

No
Discogràfica / Autoeditat

Any edició

1
2
3
4

Trajectòria i experiència en l’àmbit de les actuacions en directe 3
Festival / Equipament

Localitat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

En cas afirmatiu emplenar els següents camps

3

Anoteu les actuacions més destacades que el grup hagi realitzat en

MODEL 1559

Data del concert

Anoteu les properes actuacions confirmades
Festival / Equipament

Localitat

Data del concert

Enllaç o vídeo d’actuacions en directe i videoclips del grup4
Enllaç
Directe 1
Directe 2
Videoclip 1
Videoclip 2

Enllaç amb el material de comunicació i promoció del grup5
Enllaç
Fotografies
promocionals
Dossier de
premsa
Altres

Enllaç a fitxa tècnica o rider del grup6
Enllaç
Fitxa tècnica

4
Enllaç públic a vídeo on es pugui veure una actuació del grup en directe i videoclip (web, youtube, vimeo, facebook,
etc...). No enviar arxius.
5

Enllaç on es pugui veure el material de comunicació i de promoció que té actualment el grup. No enviar arxius

6

Enllaç on es pugui veure la fitxa tècnica o rider del grup. No enviar arxius

MODEL 1559

Treballeu habitualment amb empreses o professionals del sector de la música? 7
Estructura

Nom

Web

Management
Booking
Agència de comunicació
Discogràfica
Altres

On assageu?

Quins objectius o projectes teniu per treballar properament?

Verificació i acceptació
La persona sol·licitant assumeix totes les responsabilitats que es derivin de l’admissió i declara:
Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten
corresponen a la realitat.
Que en cas de concessió de l’ajuda, es compromet a complir les condicions establertes a
les bases de la convocatòria.
Girona, ___ de/d’ ___________ de 20
Signatura,

7

Si s’escau, omplir els camps que pertoquin

MODEL 1559

