ANUNCI

Aprovat inicialment pel Ple en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2021, acord relatiu a
les bases que han de regir la campanya del Dia del Pare del 9 al 19 de març de 2021 , amb
la següent part resolutiva:

1. Aprovar les bases específiques que han de regir la Campanya del Dia del pare del 9 al
19 de març de 2021.
2. Publicar les esmentades bases al tauler d’anuncis , web de l’Ajuntament de Calafell i
BOP de Tarragona, per un termini de vint dies hàbils.
3. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de cap acord
exprés des de l’endemà que finalitzi el tràmit d’informació pública, si durant aquest
període no es formulés cap al·legació.
4. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria i a aquells altres
departaments que estiguin afectats.

15/02/2021

El secretari, Alexandre Pallarès Cervilla
Calafell, 15 de febrer de 2021

L’Àrea de Promoció Econòmica organitza conjuntament amb les tres associacions
comercials de Calafell una campanya amb motiu del Dia del Pare amb l’objectiu de
fomentar les compres als establiments del municipi i la dinamització econòmica de
Calafell en un moment on és més necessari que mai incentivar el consum local i de
proximitat, ja que a causa de les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia
COVID19 és un sector on s’ha vist molt agreujada cada dia més la seva situació de
subsistència econòmica.
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- CONVOCATÒRIA I OBJECTE DE LES BASES CAMPANYA DIA DEL PARE
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1. – PARTICIPANTS
Podrà participar a la campanya qualsevol persona física o jurídica legalment
constituïda que siguin titulars d’un establiment comercial, de serveis i/o de
restauració, ubicats al municipi de Calafell associats a alguna de les tres associacions
comercials i que s’hagin inscrit prèviament a través de qualsevol de les tres
associacions comercials del municipi de Calafell. Si un empresari disposa de diversos
establiments, podrà participar per a cadascun dels seus establiments.
Requisits de participació a la campanya dels comerços que s’hi vulguin adherir:
-Els comerços participants es comprometen a millorar les condicions de venda dels
seus productes, en el % que cadascú consideri convenient, fent visible que és per
motiu de la campanya comercial “Dia del Pare”.
-Els comerços decoraran el seu aparador en motiu de la campanya “Dia del Pare” tant
amb el material que els proporciona l’Ajuntament de Calafell com altres que consideri
relacionats amb la campanya.
-Els comerços participants es comprometen a regalar als seus clients amb motiu de la
campanya de “Dia del Pare” el merchandissing proporcionat per l’Ajuntament de
Calafell i sense que això suposi un cost per a ells. Les associacions comercials hauran
de vetllar perquè els comerços que s’adhereixin compleixin amb aquests requisits. La
participació és gratuïta.
2. - ÀMBIT TEMPORAL DE LA CAMPANYA
La Campanya estarà activa del 9 al 19 de març de 2021, ambdós inclosos.
3. – ORGANITZACIÓ
15/02/2021

L’Organització de la campanya serà a càrrec de l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Calafell, comprometent-se a lliurar a les associacions comerciants
perquè entregui a tots els comerços que s’adhereixin a la campanya: cartells
identificatius i marxandatge de la campanya.
4. – INSCRIPCIONS
Les inscripcions per participar a la campanya “Dia del Pare” es realitzarà a través de
qualsevol de les tres associacions comercials de Calafell.

L’Ajuntament no es responsabilitza de l’ús inapropiat del material promocional de la
campanya ni les condicions que el comerç estableixi per a la venda dels seus productes
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5. - EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
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durant la campanya, corresponent als propis establiments, el compliment amb la
legislació vigent en matèria de consum, comerç interior i PROCICCAT.
6. – GRATIFICACIONS
Per tal d’incentivar la compra durant aquesta campanya “Dia del Pare”, l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Calafell obsequiarà amb un sorteig entre els
clients que hagin efectuat compres dins la campanya de:
-10 vals de compra per valor de 50€ a consumir a qualsevol dels establiments
identificats al dors del val.
-20 vals de compra per valor de 30€ a consumir a qualsevol dels establiments
identificats al dors del val.
Les diferents associacions de comerciants col·laboradores també podran aportar altres
gratificacions sense cost per la corporació que també podran entrar al sorteig previst.
Les persones guanyadores podran renunciar a les gratificacions, però en cap cas es
podran canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició
de la persona guanyadora.
7. - INTERPRETACIÓ DE LES BASES
La participació en el certamen suposa l’acceptació íntegra de les bases. L’equip tècnic
de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Calafell es reserva el dret
de modificar les condicions de les bases dins del termini de participació, i fins i tot
anul·lar-les sempre que es doni causa justificada per a això. En aquest cas, es
compromet a informar del canvi de les bases, o de la seva anul·lació a les associacions
comercials de Calafell.
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8. – DIFUSIÓ
L’oportuna difusió i publicitat d’aquests certàmens, es farà per mitjà de les xarxes
socials de l’Ajuntament de Calafell i Calafellacasa, Calafell Ràdio i a la pàgina web
www.calafellacasa.com

Aprobado inicialmente por el Pleno en sesión celebrada el día 11 de febrero de 2021,
acuerdo relativo a las bases que han de regir la campaña del Día del Padre del 9 al 19 de
marzo de 2021, con la siguiente parte resolutiva:
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1. Aprobar las bases específicas que han de regir la Campaña del Día del padre del 9 al
19 de marzo de 2021.
2. Publicar las mencionadas bases en el tablón de anuncios, web del Ayuntamiento de
Calafell y BOP de Tarragona, por un plazo de veinte días hábiles.
3. Disponer que la aprobación inicial devendrá definitiva sin necesidad de ningún acuerdo
expreso desde el día siguiente a la finalización del trámite de información pública, si
durante este periodo no se formulara ninguna alegación.
4. Comunicar este acuerdo al Departamento de Intervención y Tesorería y aquellos otros
departamentos que estén afectados.

El secretario, Alexandre Pallarès Cervilla
Calafell, 15 de febrero de 2021

-CONVOCATORIA Y OBJETO DE LAS BASES CAMPAÑA DIA DEL PADRE
El Área de Promoción Económica organiza conjuntamente con las tres asociaciones
comerciales de Calafell una campaña con motivo del Día del Padre con el objetivo de
fomentar las compras en los establecimientos del municipio y la dinamización
económica de Calafell en un momento donde es más necesario que nunca incentivar
el consumo local y de proximidad, ya que debido a las restricciones sanitarias derivadas
de la pandemia COVID19 es un sector donde se ha visto muy agravada cada día más
su situación de subsistencia económica.

15/02/2021

1. - PARTICIPANTES
Podrá participar en la campaña cualquier persona física o jurídica legalmente
constituida que sean titulares de un establecimiento comercial, de servicios y / o de
restauración, ubicados en el municipio de Calafell asociados a alguna de las tres
asociaciones comerciales y que se hayan inscrito previamente en través de cualquiera
de las tres asociaciones comerciales del municipio de Calafell. Si un empresario
dispone de varios establecimientos, podrá participar para cada uno de sus
establecimientos.
Requisitos de participación en la campaña de los comercios que se quieran adherir:
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-Los comercios participantes se comprometen a mejorar las condiciones de venta de
sus productos, en el% que cada uno considere conveniente, haciendo visible que es
por motivo de la campaña comercial "Día del Padre".
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-Los comercios decorarán su escaparate con motivo de la campaña "Día del Padre"
tanto con el material que les proporciona el Ayuntamiento de Calafell como otros que
considere relacionados con la campaña.
-Los comercios participantes se comprometen a regalar a sus clientes con motivo de la
campaña de "Día del Padre" con merchandissing proporcionado por el Ayuntamiento
de Calafell y sin que ello les suponga un coste. Las asociaciones comerciales deberán
supervisar que los comercios que se adhieran cumplan con estos requisitos. La
participación es gratuita.
2. - ÁMBITO TEMPORAL DE LA CAMPAÑA
La Campaña estará activa del 9 al 19 de marzo de 2021, ambos incluidos.
3. - ORGANIZACIÓN
La Organización de la campaña será a cargo del Área de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Calafell, comprometiéndose a entregar a las asociaciones
comerciantes para que entregue a todos los comercios que se adhieran a la campaña:
carteles identificativos y merchandising de la campaña.
4. - INSCRIPCIONES
Las inscripciones para participar en la campaña "Día del Padre" se realizará a través de
cualquiera de las tres asociaciones comerciales de Calafell.

5. - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
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El Ayuntamiento no se responsabiliza del uso inapropiado del material promocional de la
campaña ni las condiciones que el comercio establezca para la venta de sus productos
durante la campaña, correspondiendo a los propios establecimientos, el cumplimiento con
la legislación vigente en materia de consumo , comercio interior y PROCICCAT.
6. - GRATIFICACIONES
Para incentivar la compra durante esta campaña "Día del Padre", el Área de Promoción
Económica del Ayuntamiento de Calafell obsequiará con un sorteo entre los clientes que
hayan efectuado compras dentro de la campaña de:
-10 vales de compra por valor de 50 € a consumir en cualquiera de los establecimientos
identificados en el dorso del vale.
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-20 vales de compra por valor de 30 € a consumir en cualquiera de los establecimientos
identificados en el dorso del vale.
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Las diferentes asociaciones de comerciantes col • doras también podrán aportar otras
gratificaciones sin coste para la corporación que también podrán entrar en el sorteo
previsto.
Las personas ganadoras podrán renunciar a las gratificaciones, pero en ningún caso se
podrán cambiar por dinero o ser objeto de cualquier alteración o compensación a petición
de la persona ganadora.
7. - INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
La participación en el certamen supone la aceptación íntegra de las bases. El equipo
técnico de la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Calafell se reserva
el derecho de modificar las condiciones de las bases dentro del plazo de participación, e
incluso anularlas siempre que se dé causa justificada para ello. En este caso, se
compromete a informar del cambio de las bases, o de su anulación a las asociaciones
comerciales de Calafell.
8. - DIFUSIÓN
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La oportuna difusión y publicidad de estos certámenes, se hará por medio de las redes
sociales del Ayuntamiento de Calafell y Calafellacasa, Calafell Radio y en la página web
www.calafellacasa.com
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