
 

PROCEDIMENT PER L’ENCÀRREC DE FLORS, 
PLANTES I MATERIALS PER REALITZAR ELS 
PROJECTES DE LA 66a EDICIÓ DE GIRONA, 
TEMPS DE FLORS 2021 

 

Mitjançant la resolució de la sol·licitud presentada, on constarà l’espai, el pressupost assignat 
i la persona responsable, es podran encarregar les flors, plantes i materials a les següents 
empreses subministradores: 

 
Flor, planta i material de jardineria: NOU JARDI 2000, SL  

Adreça Urbanització Can Puig, s/núm. 
Població Banyoles (17820) 
Telèfon de contacte 972 58 10 93  i  667 67 10 11 (Whatsapp) 
Correu electrònic info@9jardi.com 
Horari d’atenció De dilluns a divendres: de 9:00 a 19:00 hores. 

Dissabtes: de 09:00 a 20:00 hores.  
Observacions Encàrrecs i entrega de material 

 
Gespa: ROYALVERD SERVICE, SLU 

Adreça C/ Avellana, 6  
Població Les Preses (17178)  
Telèfon de contacte 872 20 40 80  i  617 38 95 85 (Whatsapp)  
Correu electrònic info@royalverd.com 
Horari d’atenció De dilluns a divendres: de 08:00 a 18:00 hores. 
Observacions Encàrrecs de material 

 
Adreça C/ Palafrugell, núm. 10 
Població Girona (17007) 
Telèfon de contacte 972 21 87 91 
Correu electrònic info@royalverd.com 
Horari d’atenció De dilluns a divendres: de 09:00 a 13:00 i de 16:30 a 19:00 hores 
Observacions Encàrrecs de material 

 
Adreça C/ Major, núm. 153 
Població Bescanó (17162) 
Telèfon de contacte 972 44 03 81  
Correu electrònic info@royalverd.com 
Horari d’atenció De dilluns a divendres: de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00 hores 
Observacions Punt d’informació i assessorament.  

Els encàrrecs s’hauran de fer a través de les seus que l’empresa té a 
Girona i Les Presses. 

mailto:info@royalverd.com


 
Adreça Camí Vell de Torroella 
Població Ultramort (17133) 
Telèfon de contacte 972 17 91 88 
Correu electrònic info@royalverd.com 
Horari d’atenció De dilluns a divendres: de 09:00 a 13:00 i de 16:30 a 19:00 hores 
Observacions Punt d’informació i assessorament.  

Els encàrrecs s’hauran de fer a través de les seus  que l’empresa té a 
Girona i Les Presses. 

 
Material de fusteria: SERVICIO ESTACIÓN, SA (SERVEI ESTACIÓ) 

 
Adreça C/ Sèquia, núm. 20 
Població Girona (17001) 
Telèfon de contacte 972 20 40 62 
Correu electrònic vendes.girona@serveiestacio.com 
Horari d’atenció De dilluns a dissabte: de 09:00 a 21:00 hores.  
Observacions Encàrrecs i entrega de material 

 
Adreça C/ Aragó, núm. 270 
Població Barcelona (08007) 
Telèfon de contacte 93 393 24 10 (Mario Ramón) 
Correu electrònic mramon@serveiestacio.com 
Horari d’atenció De dilluns a dissabte: de 09:00 a 21:00 hores. 
Observacions Tots els encàrrecs de materials s’hauran de fer a través de la Seu que 

l’empresa té a Girona. No obstant, a la seu de Barcelona es podrà 
recollir el material encarregat en cas que així és sol·liciti en el moment 
de fer l’encàrrec. 

 
Material de decoració general: SERVICIO ESTACIÓN, SA (SERVEI ESTACIÓ) 

Adreça C/ Sèquia, núm. 20 
Població Girona (17001) 
Telèfon de contacte 972 20 40 62 
Correu electrònic vendes.girona@serveiestacio.com 
Horari d’atenció De dilluns a dissabte: de 09:00 a 21:00 hores.  
Observacions Encàrrecs i entrega de material. 

 
Adreça C/ Aragó, núm. 270 
Població Barcelona (08007) 
Telèfon de contacte 93 393 24 10 (Mario Ramón) 
Correu electrònic mramon@serveiestacio.com 
Horari d’atenció De dilluns a dissabte: de 09:00 a 21:00 hores. 
Observacions Tots els encàrrecs de material s’hauran de fer a través de la seu de 

l’empresa a Girona. No obstant, a la seu de Barcelona es podrà recollir 
el material encarregat en cas que així és sol·liciti en el moment de fer 
l’encàrrec. 

 
 



Material de serralleria: METALCO, SA 

Adreça c/ George Stephenson, núm. 1  -Polígon Industrial “Mas Xirgu”- 
Població Girona (17005) 
Telèfon de contacte 972 18 00 00 
Correu electrònic gmoratalla@prolians.es 
Horari d’atenció De dilluns a divendres: de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 hores. 
Observacions Encàrrecs i entrega de material. 

 
Material de drogueria i pintura: TOMÀS TEIXIDOR, SCP 

Adreça Ctra. Santa Coloma, núm. 115 
Població Girona (17005) 
Telèfon de contacte 972 29 63 64 
Correu electrònic pintures@tomasteixidor.com 
Horari d’atenció De dilluns a divendres: de 08:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00 hores 
Observacions Encàrrecs i entrega de material. 

 
Adreça Avda. Països Catalans, núm. 221 - 223 
Població Banyoles (17820) 
Telèfon de contacte 972 58 00 08 
Correu electrònic pintures@tomasteixidor.com 
Horari d’atenció De dilluns a divendres: de 08:00 a 13:00 i de 15:30 a 19:30 hores 

Dissabtes: de 09:00 a 13:00 hores 
Observacions Encàrrecs i entrega de material. 

 
Material de reprografia: STEIN GIRONA, SL 

Adreça C/ Pompeu Fabra, núm. 10 
Població Girona (17002) 
Telèfon de contacte 972 22 20 02 
Correu electrònic ploter@stein.cat 
Horari d’atenció De dilluns a divendres: de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 hores. 
Observacions Encàrrecs i entrega de material. 

 

Material de ferreteria: METALCO, SA 
Adreça c/ George Stephenson, núm. 1  -Polígon Industrial “Mas Xirgu”- 
Població Girona (17005) 
Telèfon de contacte 972 18 00 00 
Correu electrònic gmoratalla@prolians.es 
Horari d’atenció De dilluns a divendres: de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00 hores. 
Observacions Encàrrecs i entrega de material. 

 
Material de teixits: TEIXITS AGELL 

Adreça c/ Major, núm. 7 
Població Salt (17190) 
Telèfon de contacte 972 23 13 72 
Correu electrònic compres@teixitsagell.com 
Horari d’atenció De dilluns a dissabte: de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 hores. 



Observacions Encàrrecs i entrega de material. 
 

Els materials necessaris per realitzar els projectes florals que corresponguin a una d’aquestes 
tipologies, s’hauran d’encarregar a les empreses indicades, en cas contrari, l’Ajuntament no 
n’assumirà el cost. 

L’Ajuntament no es farà càrrec de la compra de maquinària i eines de treball necessàries per al 
muntatge del projecte. 

 

Import màxim de despesa que assumirà l’Ajuntament de Girona per a la 
compra de flor, planta i materials: 

L’import màxim de despesa que assumirà l’Ajuntament de Girona per a la compra de flor, planta 
i materials necessaris per a la realització de cadascun dels projectes florals, serà el que figura a 
la notificació de la resolució de les sol·licituds.  

 

Persones que poden realitzar els encàrrecs de flor, planta i materials a 
les empreses subministradores: 

Únicament podran realitzar encàrrecs, la persona adjudicatària d’un espai de “Girona, Temps de 
Flors” i aquelles altres persones expressament autoritzades per part de l’Ajuntament de Girona. 
Aquestes últimes, prèviament a fer l’encàrrec, hauran de sol·licitar-ho a l’Ajuntament, a través 
d’instància genèrica al registre d'entrada de l'Ajuntament de Girona, per tal que se’ls autoritzi a 
l’efecte mitjançant decret, del contrari, l’empresa subministradora no els acceptarà l’encàrrec. 

A la sol·licitud caldrà especificar noms, cognoms i adjuntar còpies dels DNIs de la persona 
adjudicatària i de la persona interessada en ser autoritzada.  

Així doncs, no es donarà per vàlid un encàrrec si no s’ha efectuat la corresponent identificació i 
la persona no consta com a autoritzada per adquirir el material. 

 

Dades que cal facilitar en el moment de fer els encàrrecs: 

- La notificació de l’adjudicació on s’indica el pressupost màxim assignat i l’espai de 
“Girona, Temps de Flors” on es destinarà el material.  

- Identificar-se com a persona autoritzada per fer l’encàrrec. 
- Indicar un telèfon i/o un correu electrònic de contacte. 

 

Condicions generals dels materials i de les flors i plantes: 

No es permet la utilització de materials d’origen sintètic ni natural que comportin risc d’incendi 
o de propagació de foc, en cas que aquest es produís, com per exemple la palla. 



Es podrà utilitzar tot tipus de plantes amb excepció de: Tradescantia fluminensis (tradescantia), 
Pennisetum spp (peniset), Aloe maculata (aloe de sabó), Buddleja davidii (budleja comuna), 
Carpobrotus spp (bàlsam), Cordaderia selloana (plomall de la Pampa), Ipomoea indica 
(campaneta índica), Eschscholzia californica (rosella de Califòrnia), Ligustrum lucidum (troana 
arbòria) i Delosperma cooperi (delosperma), perquè són espècies invasores que l’Ajuntament de 
Girona està tractant de reduir i eliminar de l’entorn de la ciutat. 
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