
Bases reguladores de la participació en la 55a Exposició de flors, 
monuments, patis i jardins, any 2010 
 
 
1. DATES DE L'EXPOSICIÓ. 
 
Del 8 al 16 de maig de 2010 
 
2. OBJECTE D'AQUESTES BASES. 
 
“Girona, Temps de flors” és un dels esdeveniments més importants per a la societat gironina, 
que permet a la ciutadania i als nombrosos visitants que s'acosten a Girona gaudir d'espais 
ornamentats amb flors i plantes i descobrir i reviure la Girona monumental. 
 
És un esdeveniment cultural que no seria possible sense la participació desinteressada de la 
societat civil i de les entitats que ho promouen. 
 
L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la presentació de projectes per participar en 
l'exposició i l'atorgament de subvencions per a la realització dels mateixos. 
 
3. PARTICIPANTS. 
 
Totes les persones, físiques o jurídiques, que ho desitgin.  
 
4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR. 
 
1. Si el sol·licitant ha participat en edicions anteriors: 
 
a. Sol·licitud de participació en l'exposició (DOC. N.1). Si es tracta d'un grup, s'haurà d'escollir 
un representant, que signarà la sol·licitud i el full de tercers. Ha de constar el nom i cognom de 
tots els participants, que es poden presentar en un full annex. 
b. Sol·licitud de subvenció, si es vol demanar ajut econòmic (DOC. N. 2). 
c. Declaració responsable d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social, si es demana ajut econòmic (DOC. N. 3) 
d. Fotocòpia del DNI o NIF del sol·licitant. 
e. Fitxa de creditor (DOC. N. 4). 
f.  El projecte. 
 
 Contingut del projecte: 
1. En el primer full del projecte ha de constar: nom del sol·licitant o representant (si es tracta 
d’un grup), telèfon i adreça electrònica. 
1. Memòria explicativa de l'activitat 
2. Fotomuntatge o croquis 
3. Pressupost desglossat, que contindrà:  
a. Materials 
b. Les flors i plantes, que estaran incloses en el projecte i no les subministrarà l’Ajuntament.  
c. Aportacions per part dels sol·licitants. Tot allò que es vol aportar en el projecte sense cap 
cost per a l'Ajuntament. 
 
Format del projecte: DINA4. 
 
Número de còpies: 2. 



                                                               
2. Si és la primera vegada que es vol participar: 
 
A més de la documentació esmentada en el punt anterior, caldrà aportar: 
 
a. Currículum dels sol·licitants. 
b. Fotografies d'un projecte realitzat amb anterioritat. 
c. Un avantprojecte. 
 
Atès que no es coneix l'espai a realitzar, cal presentar una idea d'ornamentació, general i 
adaptable, a un d'aquests tres espais: un pati, un monument o un jardí, que contindrà: una 
memòria, un croquis i el pressupost. 
 
Un cop es determini els espais que s'ornamentaran enguany, s'estudiaran els projectes 
presentats.  
 
Els projectes escollits s'hauran d'adaptar posteriorment a l'espai que se'ls hi adjudiqui. 
 
Si el projecte és escollit, un cop adjudicat l'espai, s'haurà de redactar el projecte definitiu, amb 
el contingut esmentat en el punt anterior. 
 
Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits establerts per aquestes bases, es requerirà a 
l'interessat que completi la petició en el termini màxim i improrrogable de 10 dies. En cas de no 
presentar la documentació que manca en aquest termini es donarà per desestimada la 
sol·licitud. 
 
5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 
 
Les sol·licituds es presentaran al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Girona (plaça del Vi 
número 1, 17004 Girona). També es podran presentar per correu ordinari, no s'admet la 
sol·licitud per correu electrònic. 
 
El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de gener al 12 de març de 2010. 
 
6. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 
 
A més de valorar el contingut de la documentació, es valoraran positivament els següents 
aspectes: 
a. L'ornamentació amb flor i planta natural, elements vegetals o que faci referència a l'àmbit 
floral. 
b. La viabilitat econòmica i l'aportació de recursos per part dels sol·licitants per completar el 
finançament del projecte. 
c. La facilitat tècnica del projecte (muntatge i desmuntatge). 
d. En els patis: no utilització de gespa natural ni materials com sorra, grava o llavors. 
 
7. COMISSIÓ QUALIFICADORA. 
 
Els projectes seran estudiats per les diferents associacions col·laboradores i l'Ajuntament de 
Girona i es redactarà resolució dels projectes seleccionats i l'import subvencionat. 
 
8. ACTIVITATS PER A LES QUALS SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ. 
 



1. La subvenció atorgada es regula per les bases d'execució del pressupost municipal per a 
2010 i per la normativa reguladora de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques. 
 
2. El beneficiari de la subvenció s'ha de comprometre a realitzar, per ell mateix i en els termes 
previstos a la sol·licitud, l'activitat per a la qual s'atorga la subvenció i, si escau, a notificar a 
l'Ajuntament qualsevol canvi que es produeixi respecte a la previsió inicial manifestada en el 
moment de la sol·licitud. 
 
3. El beneficiari haurà de presentar abans del dia 18 de juny de 2010 la justificació de 
l'aplicació de la subvenció a la finalitat prevista. 
La justificació es realitzarà mitjançant la presentació de la documentació següent: 
a) Relació detallada de les despeses realitzades, que detalli, per a cada factura: número de 
factura, data d'emissió de la factura, nom de l'empresa que factura, concepte pel que s'emet la 
factura i import, i el cost total de l'activitat. 
b) Justificants de les despeses realitzades, mitjançant la presentació de factures originals. Un 
cop comprovades i diligenciades, els originals seran retornats a l'entitat beneficiària de la 
subvenció. Les factures han d'anar a nom del beneficiari de la subvenció. 
c) Memòria explicativa de l'activitat realitzada. 
La manca de justificació produirà l'obligació de reintegrar les quantitats no justificades. 
 
4. L'import de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament no pot superar, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, el cost de l'activitat subvencionada. En aquest sentit, el 
beneficiari posarà en coneixement de l'Ajuntament qualsevol variació del pressupost presentat 
juntament amb la sol·licitud i, si fos el cas, es compromet a efectuar el reintegrament de les 
quantitats cobrades per l'import que excedeixi el cost real de l'activitat. 
 
5. L'Ajuntament farà efectiva la subvenció atorgada en la forma següent: 
a) 80% a partir de la data de la resolució 
b) 20%, previ informe de l'Àrea d'Alcaldia, Mobilitat i Coordinació Territorial, acreditatiu de 
l'acompliment de les condicions que regeixen la seva concessió. 
 



Sol·licitud de participació en la 55a Exposició de Flors, Monuments, 
Patis i Jardins, any 2010 

Sol·licitant 
Nom i cognoms                                                                                    NIF 
 
Representant 
Nom i cognoms                                                                                    NIF 
 
Col·laboradors 
Nom i cognoms                                                                                    NIF 
Nom i cognoms                                                                                    NIF 
 
Dades per a notificacions 
Titular 
Adreça 
Codi Postal                            Població 
Telèfon                                  Fax                             Correu electrònic 
 
ASSUMPTE / DEMANA 
 
 
LA PARTICIPACIÓ EN LA 55a EXPOSICIÓ “GIRONA, TEMPS DE FLORS”, ANY 2010  
 

 
Activitat a realitzar: 

Lloc concret (si el sabeu) o característiques de l’espai que es necessita (monument, pati o jardí): 

Dies: 

Cost de l’activitat: 

Sol·licitud de subvenció:   

 Sí          Import que es sol·licita: 

 No 

Altres peticions: 

DECLARA: 
1. Que compleix i accepta tots els requisits exigits a les bases reguladores. 
2. Que adjunta la documentació següent: 

 Sol·licitud de subvenció 
 Declaració responsable 
 Fotocòpia del DNI O NIF del sol·licitant 
 Fitxa de creditor 
 Projecte 
 Currículum dels sol·licitants 
 Fotografies d’un projecte realitzat amb anterioritat 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer 
automatitzat de l’Ajuntament de Girona. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció, d’acord amb les disposicions de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret 
d’accés, modificació i cancel.lació adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Girona o mitjançant l’adreça de correu 
dadespersonals@ajgirona.org 
 
(Lloc i data) 
(Signatura)  



Declaració de responsabilitat de pagament de tributs 

 
Nom i cognoms                                                                         DNI 
 
Adreça 
 
Codi Postal                                                                                Població 
 
 
DECLARO que estic al corrent del pagament de les meves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
 
 
(Lloc i data) 
 
 
(Signatura) 
 



Fitxa de creditor 

Tresoreria   Fitxa de creditor  Número identificador 
 
Dades del creditor 
 
CIF / NIF:   

Nom del creditor:  

Nom Comercial:  

Domicili:  

Codi Postal:   

Municipi:  

Telèfon:     Fax: 

A/e:  

 
 

Dades per a realitzar transferències 
 
Nom entitat financera:  

Oficina (adreça):  

Núm. compte C.C.C. (20 dígits): 

                    

 
Declaro que les dades anteriors són correctes  Diligència de l’entitat financera: 
(firma i segell) Les dades antecedents coincideixen amb  
 les d’aquesta oficina (firma i segell) 

 
 
 
 
 

Data: .......................................................... Data: ........................................................... 
 
Notes: 
Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència i d’altres relacions comptables. 
Escriure a màquina o amb lletra d’impremta. 
DOCUMENTACIÓ: Cal que adjunteu una còpia de la targeta del CIF o del DNI. 
 
Telèfon de contacte: 972 419075 
Telèfon Fax:             972 419486    Data entrada........................ 
 
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè 
s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així 
mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret 
d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant 
l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.org. 
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Sol·licitud de subvenció per a la 55a Exposició de Flors i 
instal·lacions artístiques als monuments, patis i jardins de la ciutat, 
“Girona, Temps de Flors”, any 2010 

Sol·licitant 

Nom i cognoms                                                                                    NIF 

 
Representant 
Nom i cognoms                                                                                    NIF 
 

Dades per a notificacions 

Titular 

Adreça 

Codi Postal                           Població 

Telèfon                                 Fax                        Correu electrònic 

 
ASSUMPTE/DEMANA 
 

 
AMB MOTIU DE LA 55a EXPOSICIÓ “GIRONA, TEMPS DE FLORS”, ANY 2010, 
SOL·LICITO LA SEGÜENT SUBVENCIÓ: 
 
Activitat a realitzar: 

Lloc: 

Dies: 

Cost total de l’activitat: 

Import que es sol·licita: 

 

 
 

Manifesto que reuneixo els requisits per ser beneficiari de subvencions atorgades per les 
administracions públiques, de conformitat amb l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i em comprometo a acceptar i complir les condicions que 
s’estableixin en el moment de resoldre la concessió de la subvenció. 
 
 
 
AJUNTAMENT DE GIRONA. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer 
automatitzat de l’Ajuntament de Girona. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció, d’acord amb les disposicions de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret 
d’accés, modificació i cancel.lació adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Girona o mitjançant l’adreça de correu 
dadespersonals@ajgirona.org 

 
(Lloc i data) 
 
(signatura) 

 


