La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 d’octubre de 2021, va aprovar els
següents acords:
“ Primer. Aprovar les Bases específiques reguladores de la campanya nadalenca de
reactivació del comerç d’Hostalric, el text íntegre de les quals és el següent:
“ 1. OBJECTE
L’Ajuntament d’Hostalric, amb la col·laboració dels comerços del municipi, organitza
una campanya de reactivació i dinamització del comerç local enfocada a la campanya
de nadal, sota el lema “Aquest nadal comprar a Hostalric s’ho val”.
Les presents Bases regulen els criteris i el procediment de concessió de les targetes i
vals de compra per a gastar en qualsevol dels establiments adherits a la campanya.
2. OBTENCIÓ DEL VAL DE COMPRA
Qualsevol persona, major de 18 anys, que acrediti haver realitzat cinc compres, o
despeses, en establiments o serveis adherits a la campanya, per un valor igual o
superior a 20 euros. Per cada compra d’aquest import l’establiment o servei posarà un
segell a la targeta “Aquest nadal comprar a Hostalric s’ho val” per a poder rebre el val
de descompte.
Les cinc compres s’han de realitzar en diferents establiments o serveis adherits a la
campanya.
Quan la butlleta tingui els cinc segells omplerts, s’haurà de lliurar, juntament amb els
tiquets de compra originals, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Hostalric
(OAC), per poder rebre el val de compra de 25 euros per gastar en els comerços o
serveis adherits a la campanya. Els vals es dividiran per sectors: restauració,
estètica/perruqueria, alimentari, serveis i moda/complements.
La persona sol·licitant haurà d’acreditar l’edat amb la presentació de document oficial
(DNI, NIE, Passaport i/o Carnet de conduir), i només es podrà presentar una targeta
per persona.
La persona beneficiaria, un cop presentada la targeta davant l’OAC, podrà omplir una
butlleta amb les dades personals: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, data de
naixement i DNI, per tal de participar en un sorteig de cinc vals de compra, per valor
de 100 euros cada un, els quals també es dividiran en sectors: restauració,
estètica/perruqueria, alimentari, serveis i moda/complements.
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Els vals de compra s’escolliran a l’atzar, i per rigorós ordre de presentació de les
targetes a l’OAC, fins a exhaurir els 100 vals de compra. Juntament amb el val
s’entregarà un mini-tió com a obsequi.
Les persones que presentin les targetes segellades dins del termini establert, a part,
també podran entrar en un sorteig de cinc vals de compra, per valor de 100 euros
cada un, per gastar en el sector detallat en el val.
4. REQUISITS PER ALS ESTABLIMENTS BENEFICIARIS DE LA CAMPANYA


Només podran participar en la campanya els comerços i establiments del municipi
d’Hostalric.



No estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, requerides per tenir la
condició de beneficiari de la subvenció.



Entregar el full d’adhesió a la campanya (annex 1) a les oficines de l’Ajuntament,
presencialment o de forma telemàtica, fins el dia 12 de novembre de 2021.



Recollir el cartell de la campanya, i les targetes per segellar, a l’OAC de
l’Ajuntament.



Col·locar el cartell de la campanya en un lloc visible de l’establiment i
comprometre’s a promocionar la campanya.



Entregar i/o segellar la targeta a la persona que realitzi una compra o despesa
igual o superior a 20 euros al seu establiment. No es podrà posar més d’un segell
a la mateixa targeta.



Els comerços i serveis participants, per tal de poder cobrar els vals gastats als
seus establiments, hauran de presentar a l’OAC, de forma presencial o telemàtica,
les factures o tiquets de caixa de les compres en què s’han efectuat els
descomptes, un escrit amb la relació de vals i adjuntar-los. Als tiquets de caixa ha
d’aparèixer la data de la venda. En aquest escrit hauran de constar les dades
fiscals i bancàries per tal que l’Ajuntament pugui fer la transferència corresponent.
Als tiquets de caixa, o factures, ha de constar la data de la venda. El termini per
presentar la documentació finalitza el dia 21 de gener de 2022.



Un cop finalitzat el termini no es reemborsarà l’import dels vals als comerços.
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Es concedirà un val de compra de forma automàtica, per import de 25 euros, a les
persones que compleixin els requisits exposats en el punt 2 de les Bases.
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3. QUANTIA DELS VALS



En cap cas s’abonaran vals de compra als quals no s’adjunti el pertinent tiquet de
caixa o factura.



La Junta de Govern Local serà l’òrgan competent per a resoldre el pagament de
les subvencions, d’acord amb el procediment indicat.

5. CONDICIONS DE LES TARGETES PER SEGELLAR I ELS VALS DE COMPRA


Només es consideraran vàlides les targetes que tinguin cinc segells diferents
d’establiments o serveis adherits a la campanya, i que es presentin juntament amb
els tiquets originals de les compres. Només s’acceptarà una targeta per persona.



Les targetes es podran segellar en el període comprès entre el 16 de novembre al
8 de desembre de 2021.



Les targetes seran bescanviables pels vals de compra, com a molt tard, fins el dia
10 de desembre de 2021.



Els vals de compra podran de ser utilitzats en establiments i comerços adherits a
la campanya, com a molt tard, el dia 5 de gener de 2022.



En cap cas, ni les targetes ni el vals de compra, seran bescanviables per diners en
efectiu.

6. SORTEIG DELS CINC VALS DE COMPRA
El sorteig dels cinc vals de compra per import de 100 euros es durà a terme el dia 12
de desembre de 2021, a les 12.00 h, al mercat de nadal de la Plaça de la Vila.
Un cop realitzat el sorteig, l’Ajuntament contactarà amb els/les guanyadors/es
corresponents per informar-los del resultat. En cas de no poder contactar amb la
persona premiada i/o no es presenti a recollir el xec regal dins del termini establert, o
bé renunciï al premi, no es tornarà a fer cap tipus de sorteig i el premi quedarà desert.
Tots/es els/les participants del sorteig autoritzen, de forma informada, a la publicació
de les seves dades en canals habituals de comunicació i xarxes socials, sempre i quan
resultin guanyadors del premi.
7. QUANTIA DELS VALS DE COMPRA
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En cap cas els comerços i establiments podran cobraran vals de compra que no
hagin estat utilitzats.
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Els organitzadors es reserven el dret de modificar les condicions de les presents
Bases, així com les condicions del sorteig sempre que hi hagi una causa justificada, i
es comprometen a comunicar les noves bases i condicions de participació.
La participació en la campanya implicarà l’acceptació íntegre d’aquestes Bases
reguladores. En el supòsit de que un participant no vulgui acceptar alguna de les
condicions, no hi podrà participar i es considerarà la seva participació nul·la.
9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades seran incorporades al
tractament d'expedients administratius, del qual és responsable l’Ajuntament
d’Hostalric.
La finalitat del tractament és la gestió de les activitats relatives a la present Campanya,
organitzada per l’Ajuntament d’Hostalric. En qualsevol cas la persona interessada
podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets
d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el
dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al c/ Raval, n.
45, 17450 HOSTALRIC (Girona). Així mateix també podrà presentar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de protecció de dades o ficar-se en contacte amb el
Delegat de Protecció de dades en dpo@hostalric.cat .”
Segon. Aprovar l’annex 1 de les Bases reguladores, relatiu a la declaració d’adhesió a
la campanya de nadal per la reactivació del comerç d’Hostalric.
Tercer. Sotmetre les Bases a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia
del contingut íntegre de les Bases al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i a l’eTauler, pel termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest
termini sense que es presenti cap al·legació o reclamació, esdevindran aprovades
definitivament amb caràcter automàtic.
Quart. Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de
l’anunci del BOPG.
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8. MODIFICACIÓ DE LES BASES
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S'entregaran fins a cent vals de compra per valor de 25 euros i cinc vals de compra
per import de 100 euros, fins a un màxim de cent cinc vals. La despesa d'aquesta
actuació és de 3.000 euros.

Sisè. Enviar el text complet, i l’extracte de la present convocatòria a la BDNS, de
conformitat amb allò que estableix l’article 20.8 de la LGS. El termini de presentació de
les sol·licituds d’adhesió a la campanya iniciarà a partir de l'endemà de la publicació
de la convocatòria al BOPG, i finalitzarà el dia 12 de novembre de 2021.
Setè. Autoritzar la despesa de 3.000,00 euros, amb càrrec a la partida número 33422105-03 (Promoció econòmica) del Pressupost de l’exercici 2021.
Vuitè. Instar de l‘Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.”
L’Alcalde
Nil Papiol i Champagne
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Hostalric, a data de la signatura electrònica
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Cinquè. Aprovar, simultàniament, la convocatòria de la campanya de nadal per la
reactivació del comerç d’Hostalric, condicionada, en qualsevol cas, a l’aprovació
definitiva de les Bases.

Document signat per NIL PAPIOL CHAMPAGNE
en data 20/10/2021

Signat per:
Diputació de Girona

