
Pujada de Sant Martí, 5
17004 Girona
Tel. 972 185 000       
Fax 972 220 319 
cultura@ddgi.cat      

RESOLUCIÓ NÚM.

RP/pd
127/2010CC
Girona, Temps de Flors

Girona,  Temps de Flors ha esdevingut  la  manifestació popular  més rellevant  de la
primavera a Girona, de manera que l’exposició de flors, monuments, patis i jardins,
que tindrà lloc del 8 al 16 de maig, assoleix enguany la 55a edició.

La  Diputació  de  Girona  s’adhereix  en  aquesta  mostra  i  hi  participa  incloent-hi  els
edificis corporatius de Can Forn i de l’antic convent del Carme.

El pati interior de Can Forn s’habilita per a l’exhibició floral, i el claustre de la Diputació
esdevé un escenari obert a la manifestació artística, amb el nom de Pati Cultural.

D’acord amb els antecedents assenyalats, i amb [...], i de conformitat amb els decrets
de [...],  de delegació,  a favor  dels  vicepresidents,  de competències atribuïdes a la
Presidència,

RESOLC

Primer. Autoritzar la participació de la Diputació de Girona a la 55a exposició de flors,
monuments, patis i jardins, Girona, Temps de Flors, que se celebrarà del 8 al 16 de
maig de 2010.

Segon. Facultar el diputat de Cooperació Cultural perquè determini els continguts de la
programació del Pati Cultural 2010.

Tercer.  Encomanar al Servei de Contractació la gestió de les contractacions que hi
escaiguin, a partir de la proposta del diputat de Cooperació Cultural, d’acord amb les
previsions reglamentàries.

Quart. Encomanar a Comunicació la  gestió de la logística i  la publicitat  inherent  a
l’esdeveniment,  a  partir  de  la  proposta  prèvia  del  diputat  de  Cooperació  Cultural,
d’acord amb les previsions reglamentàries.

Cinquè. Encomanar a Recursos Humans l’habilitació del personal corporatiu necessari
per atendre l’organització del Pati Cultural 2010.
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Sisè. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Girona.

Girona, 15 de març de 2010

El vicepresident En dono fe.
El secretari general
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