
 
  

BASES REGULADORES DEL SORTEIG DE LA CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL “TARGETES MONEDER” SETMANA DEL COMERÇ  – PROGRAMA 

REINICIEM  

 
Aquestes bases tenen com a finalitat regular les co ndicions i el 
procediment a seguir, per a la concessió de subvenc ions en 
espècie, en règim de concurrència no competitiva, m itjançant el 
sorteig que realitzarà l’Ajuntament de Sant Joan De spí en el marc 
de la campanya de dinamització comercial 2021 “ Tar getes Moneder – 
Setmana del Comerç” Reiniciem Sant Joan Despí (del 13 a 16 
d’octubre 2021). 
  

I.  OBJECTE 

 
La campanya de dinamització “ Targetes Moneder – Se tmana del 
Comerç “ té com a objectiu, la  promoció, publicita t i visibilitat 
del comerç local de Sant Joan Despí així com el fom ent del consum 
de la ciutadania als establiments de la ciutat. 
 
La situació del comerç local i serveis, en període post pandèmia, 
Covid-19 han tingut conseqüències econòmiques en aq uestes 
activitats. Per aquest motiu des de Pla Reiniciem S ant Joan Despí 
s’han definit diferents accions d’impuls al sector,  entre d’altres 
la realització de campanyes de dinamització i promo ció comercial. 
 
Des del departament de Comerç i l’Oficina Reiniciem  es vol donar 
visibilitat als comerços, serveis i a la restauraci ó local, així 
com incentivar-ne les vendes. Amb aquest objectiu, s’ha pensat 
realitzar una campanya adreçada a fomentar el consu m al comerç 
Local, a partir de les accions de dinamització de l a SETMANA DEL 
COMERÇ 2021, que es reforçarà amb un sorteig de tar getes de compra 
per consum als comerços i serveis de Sant Joan Desp í 
Les persones que efectuïn les seves compres als est abliments 
participants a la SETMANA DEL COMERÇ, durant els di es 13, 14, 15 i 
16 d’octubre, podran participar en el sorteig de 15 0 targetes 
moneder per valor de 100 €. 
 
Per aquesta finalitat, s’ha portat a terme l’acció de difusió de 
la SETMANA DEL COMERÇ, amb tot un seguit d’accions de dinamització 
comercial (promocions, descomptes, oferiment d’expe riències 
comercials, i de dinamització itinerants als eixos comercials de 



 
  

la ciutat) per tal que els comerços i serveis i res tauració local 
participin d’aquesta acció global. 
 
 
 
 

II.  REQUISITS DE PARTICIPACIÓ  
 
El requisits i condicions que han de complir les pe rsones 
interessades en participar en el sorteig de la camp anya de 
dinamització comercial 2021 “Targetes Moneder – Set mana del 
Comerç” Reiniciem Sant Joan Despí (13 - 16 d’octubr e de 2021)i 
poder obtenir una targeta per gastar en els establi ments adherits 
a la setmana del comerç, són les següents: 
 

� Ser més gran de 18 anys.  

� Estar empadronat a Sant Joan Despí  

� Omplir correctament i deixar en les bústies disposa des als 

comerços adherits a la SETMANA DEL COMERÇ les butll etes de 

participació, amb 4 segells de compres superiors a 5 €, dels 

quals només 2 d’ells podran ser de compra en primer a necessi-

tat (alimentació, farmàcia, higiene). Les compres, s’hauran 

d’efectuar durant els dies 13, 14, 15 i 16 d’octubr e de 2021. 

 
o Nom i cognoms 
o DNI 
o Adreça 
o Barri 
o Telèfon de contacte 
o Sexe 
o Data Naixement 

 
 

III.  PROCEDIMENT DEL SORTEIG 

 

L’acció de dinamització consisteix en incentivar el  consum als 
establiments comercials i de serveis de Sant Joan D espí. Les 
persones interessades en participar en el sorteig, que tindrà lloc 
el dia 26 d’octubre de 2021 a les 13.00, hauran de dipositar la 



 
  

seva butlleta a les bústies disposades als establim ents adherits a 
la SETMANA DEL COMERÇ, com a màxim el dia 21 d’octu bre. 
 
L’Ajuntament no és responsable que les dades propor cionades per 
les persones participants siguin exactes i veraces.  Per tant, no 
tindran dret a reclamar res en cas que aquestes dad es siguin 
incorrectes. 
 

� Les butlletes de participació en el sorteig de la c ampanya 
“Targetes Moneder – Setmana del Comerç” Reiniciem S ant Joan Despí 

per compres efectuades durant els dies 13, 14, 15 i 16,  es podran 
dipositar en les respectives urnes de qualsevol del s 
establiments adherits a la setmana del comerç, entr e es dies 
13 i 21 d’octubre dins del horari comercial .No es tindran en 
consideració les butlletes amb compres que es reali tzin amb 
anterioritat o amb posterioritat a les dates asseny alades. 

 
 

� Per  considerar una butlleta vàlida ha de complir a mb els 
requisits de participació (PUNT II) de les presents  bases: 

� Ser més gran de 18 anys.  

� Estar empadronat a Sant Joan Despí  

� Omplir correctament i deixar en les bústies disposa des 

als comerços adherits a la SETMANA DEL COMERÇ les b ut-

lletes de participació, amb 4 segells de compres su peri-

ors a 5 €, dels quals només 2 d’ells podran ser de com-

pra en primera necessitat (alimentació, farmàcia, h igie-

ne). Les compres, s’hauran d’efectuar durant els di es 

13, 14, 15 i 16 d’octubre de 2021. 

 

■ Nom i cognoms 

■ DNI 

■ Adreça 

■ Barri 

■ Telèfon de contacte 

■ Sexe 

■ Data Naixement 



 
  

 

� Una vegada recollides les urnes, es procedirà al so rteig de 
les 150 targetes moneder el dia 26 d’octubre de 202 1 a les 
13.00 hores. A les dependencies de Promoció econòmi ca. 
S’escolliran 150 butlletes, de les que es comprovar an els 
requisits de la participació i 25 butlletes de rese rva.  
 

� Les 150 butlletes premiades amb la targeta moneder de 100 €, 
s’hauran de gastar en els establiments adherits de la Setmana 
del comerç. 

 

� Només es podrà ser premiat/da una vegada al mencion at 
sorteig. 

 

� No podran participar al sorteig les persones que si guin 
titulars dels comerços i serveis i restauració de S ant Joan 
Despí. 

 

� La dinàmica del sorteig serà la següent:  
 

1.- Entre totes les butlletes participants, se n’es colliran 
150. A cada butlleta escollida, s’assignarà una tar geta. 
 
2.- A continuació, S’escollirà un màxim de 25 butll etes a 
més a més, de reserva (per si els escollits en prim era 
opció, no compleixen amb els requisits de participa ció)  
 
3.- Es comprovarà que les butlletes siguin correcte s del 26 
al 30 d’octubre, segons els requisits de participac ió. 
 
4.- Si la butlleta no es correcta, es procedirà a e scollir 
la primera butlleta de reserva i així successivamen t. 
 
5.- Es contactarà amb els premiats per informar-los  del 
resultat del sorteig. 
 
6.- Les targetes seran entregades als destinataris a partir 
de la primera setmana de novembre pel servei de mis satgeria 
a domicili. 
 



 
  

7.- La targeta  es podrà gastar fins el 31 de gener  de 
2022, únicament en establiments participants de la setman a 
del comerç 2021.  

 
L’Ajuntament es reserva el dret d’escurçar, prorrog ar, modificar o 
cancel·lar aquest sorteig si circumstàncies excepci onals 
impedissin la seva realització. 
 
 IV. PROCEDIMENT I TERMINI 

  
El procediment de concessió de les subvencions serà  el de concurrència 
no competitiva (sempre que es compleixi amb els req uisits esmentats a 
aquestes bases.),  mitjançant el sorteig que realit zarà l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí en el marc de la campanya de dinami tzació comercial 2021 
“ Targetes Moneder – Setmana del Comerç” Reiniciem Sant Joan Despí (del 
13 a 16 d’ octubre 2021 ). 
  
El termini de presentació de sol·licituds serà dura nt els dies 13,14,15 
i 16 d’octubre, al llarg de la SETMANA DEL COMERÇ. 
 

 
V.PREMIS 

 

Els premis consisteixen en 150 targetes moneder per  valor de 100 € 
cadascuna per gastar als establiments comercials i de serveis 
participants en la Setmana del comerç 2021. 
 
Les 150 persones premiades, seran contactades i els  hi serà 
entregada, a partir de la primera setmana de novemb re, la targeta 
moneder carregada amb 100€ per tal de consumir als comerços i 
serveis adherits a la setmana del Comerç 2021 fins el dia 31 de 

gener de 2022.  
 
El lliurament de la targeta es farà mitjançant serv ei de 
missatgeria.  
 
 

VI.  ACCEPTACIÓ DE LA SUBENCIÓ  

 
Els beneficiaris de la subvenció l’hauran d’accepta r expressament en el 
moment de la seva concessió. 
 
       



 
  

VII.  PUBLICITAT 

 
L’Ajuntament de Sant Joan Despí publicarà les bases  i subvencions 
concedides sota la campanya de dinamització “ Targe tes Moneder – 
Setmana del Comerç” Reiniciem Sant Joan Despí al Bu tlletí 
Municipal , Xarxes Socials i E-Tauler, al Butlletí Oficial de la 
Província i la BDNS (Base de Datos Nacional de Subv enciones). 
 

VIII.  CONDICIONS ANUL·LACIÓ SORTEIG COVID-19 
 

Aquest sorteig pot ser cancel·lat si les condicions  de celebració 
de la campanya de dinamització comercial alteren l’ objectiu de la 
mateixa, degut a restriccions provocades per la pan dèmia de la 
Covid-19 (restriccions a la mobilitat, tancament d’ establiments, 
etc.),  sense dret a indemnitzacions ni compensacions si no  s’ha 
fet ús de les targetes. 
L’Ajuntament queda exonerat de qualsevol responsabi litat derivada 
del consum que es faci amb les targetes a la restau ració local 
adherida, o aquella que impedeixi el normal desenvo lupament de la 
promoció per causes alienes a la seva voluntat. 

 
IX.  ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS 

 
Tant les persones participants d’aquesta promoció, com els 
establiments comercials adherits accepten les condi cions que la 
regeixen i el criteri i decisió que l’Ajuntament ad opti sobre 
qualsevol qüestió que se’n derivi. 
 
En especial, pel que fa als establiments comercials , de totes les 
obligacions condicionades als protocols i restricci ons determinats 
per les autoritats sanitàries i la normativa vigent . 
 

X.  PROTECCIÓ DE DADES 
 

D’acord amb Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,  de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals: 
 
Base jurídica del tractament i informació bàsica so bre el 
tractament de dades personals.-  
Base jurídica del tractament: Missió en interès púb lic, exercici 
de poders públics, compliment d’obligació legal.  



 
  

Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan  Despí.  
Finalitat del tractament: Campanya de dinamització comercial. 
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectif icació, 
supressió, portabilitat de les dades, limitació i d ’oposició al 
tractament, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció Ciut adana: Camí del 
Mig, 9. 08970 Sant Joan Despí.  
Informació addicional:ampliada a “Política de Prote cció de Dades” 
al web www.sjdespi.cat  – Protecció de dades 
 
Signatura 
 
 
 
 
 
Mª Belén García Criado 
Primera Tinent Alcalde 
Presidenta Àrea Territori, Espai públic, Medi Ambie nt    
Planejament urbanístic, Sostenibilitat ambiental, M obilitat i  
Habitatge  
  


