CONCURS “QUEDA’T AL MASNOU” PER A L’IMPULS DE LA COMPRA
LOCAL

Article 1. Objecte
La regidoria de Promoció Econòmica d’acord al Pla d’Acció Municipal de l’Ajuntament
del Masnou aprovat per al període 2020-2023, entre d’altres línies de treball, en l’àmbit
del desenvolupament econòmic, preveu la realització d’actuacions d’impuls de la
compra local.
La pandèmia sanitària provocada per la COVID 19 ha comportat una crisi econòmica
sense precedents afectant especialment el sector de la restauració i a l’activitat
comercial i de serveis que es desenvolupa des d’un local a peu de carrer en els nostres
municipis.
L’estat d’alarma decretat el passat 14 de març amb l’entrada en vigor del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisis sanitària ocasionada per la COVID 19 provocava, entre d’altres mesures
limitatives de l’activitat econòmica, la suspensió de l’obertura al públic dels locals i
establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes
d’alimentació, begudes, béns de primera necessitat i altres considerats de primera
necessitat. Alhora se suspenien les activitats d’hostaleria i restauració, reduint
exclusivament la prestació d’aquesta activitat al lliurament a domicili i se suspenia
l’apertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com els locals i
establiments en els que es desenvolupen espectacles públics, les activitats esportives i
d’oci que s’indicaven a l’annex de la norma esmentada.
Alhora, se suspenia l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, així com
qualsevol altra activitat educativa o de formació impartida en altres centres públics o
privats.
La tipologia d’establiments esmentats les podríem classificar en les següents categories,
les quals es detallen a l’article 4 d’aquesta convocatòria:
1)
2)
3)
4)

Producte quotidià no alimentari
Activitat de restauració
Serveis personals
Oci i cultura

Posteriorment, s’iniciava un procés de desescalada que ha anat comportant l’obertura
gradual dels establiments esmentats. Aquesta reobertura ha estat marcada i segueix
estant marcada per unes estrictes mesures de seguretat, higiene i prevenció que han
complir els negocis. Aquests fets han comportat que no s’hagi arribat a un estadi de total
normalitat pel que fa al desenvolupament de les activitats econòmiques esmentades, les
quals tenen condicionat el seu desenvolupament a l’evolució de la pandèmia sanitària.
La regidoria de Promoció Econòmica en el marc de les actuacions de la campanya de
dinamització del Nadal realitza des de fa uns anys la campanya Queda’t al Masnou.
Aquesta campanya premia la compra local mitjançant la concessió d’una bossa
promocional i l’entrada en un sorteig de vals de compra per a comprar als establiments
del municipi en les dates que estableix la pròpia campanya.
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Des de la regidoria de Promoció Econòmica volem aprofitar el coneixement i la notorietat
que té aquesta campanya al municipi, fent-la extensiva als mesos d’octubre, novembre
i desembre d’aquest any. Els mesos d’octubre i de novembre s’incidiria en la compra del
producte quotidià no alimentari, els serveis a les persones, les activitats de restauració
i l’oci i la cultura. El mes de desembre s’incidiria en el compra en qualsevol establiment
de qualsevol sector d’activitat.

Article 2. Crèdit pressupostari
El crèdit pressupostari assignat a la convocatòria serà de 10.000 €, 5.000 € a càrrec de
l’aplicació pressupostària PE 43010 22699 del pressupost de despeses de l’any 2020 i
5.000 € a càrrec de l’aplicació pressupostària del pressupost de despeses del 2021 que
s’habiliti a tal efecte en relació a les despeses del 2021.
El crèdit total indicat es distribuirà com s’indica:




2.500 € al 1r sorteig, corresponent a les compres realitzades el mes d’octubre
2.500 € al 2n sorteig, corresponent a les compres realitzades el mes de
novembre.
5.000 € al 3r sorteig, corresponent a les compres realitzades el mes de
desembre.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LA CAMPANYA
Article 3. Participació i inscripció a la campanya
3.1 Participació per part dels establiments locals
-

-

Es pressuposa la participació tàcita de tots els establiments amb local a peu de
carrer dedicats a qualsevol activitat comercial, de serveis o restauradors al Masnou,
dels establiments que venen al mercat municipal i al mercat de venda no sedentària
del Masnou (mercat setmanal).
No caldrà tramitar cap inscripció a la campanya. Qualsevol establiment
automàticament hi participarà.

3.2 Participació per part de les persones compradores
-

-

No caldrà tramitar cap inscripció a la campanya.
Caldrà recollir una butlleta de participació a la campanya en algun dels punts
d’informació indicats a l’article 6.
Caldrà realitzar tres compres en tres establiments locals diferents dels especificats
a l’article 4. Caldrà demanar a l’establiment que us insereixi un segell de l’establiment
a cadascun dels espais habilitats a la butlleta de participació com a comprovant de
la realització de la compra. Alternativament al segell, l’establiment podrà incorporar
una signatura de la persona venedora que ha atès al client o clienta i el nom de
l’establiment.
Una vegada s’ha emplenat la butlleta amb els tres segells dels diferents
establiments, caldrà emplenar les dades personals que se sol·liciten a la butlleta i
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caldrà dipositar la butlleta a la urna de la campanya que estarà disponible als
diferents punts d’informació.
Article 4. Quan i què caldrà comprar per a participar a la campanya
Entre el dia 1 d’octubre de 2020 i el dia 30 de novembre de 2020 (ambdós inclosos) es
consideraran vàlides per a participar al sorteig dels vals de compra i per a l’obtenció de
la bossa promocional les compres següents:
a) Producte quotidià no alimentari
o Roba de vestir; llenceria, roba interior; sabates; bijuteria, complements
de vestir; marroquineria, productes de pell; roba per a la llar; ferreteria,
material elèctric, petits aparells, bricolatge; parament de la llar; merceria,
llanes; jocs, joguines; flors i plantes; perfumeria, drogueria; llibres,
papereria; música; electrodomèstics i informàtica.
b) Bars i restaurants
c) Serveis personals i altres serveis
o Perruqueries, salons d’estètica i bellesa; tintoreria i bugaderies; tallers
mecànics; serveis fotogràfics; copisteries i arts gràfiques; serveis de
reparacions.
d) Serveis d’oci i educatius
o Acadèmies, gimnasos o centres per a la pràctica esportiva, cinemes.
Entre el dia 1 de desembre de 2020 i el dia 31 de desembre de 2020 (ambdós inclosos)
es consideraran vàlides les compres realitzades a qualsevol categoria de producte o
servei (quotidià alimentari, quotidià no alimentari, serveis personals o altres serveis, bars
i restaurants, oci i cultura) i a qualsevol establiment del Masnou.

Article 5. Compromisos per part de l’establiment local
-

-

L’establiment en el que es realitzi la compra caldrà que incorpori el segell de
l’establiment en un dels espais habilitats de la butlleta. Alternativament, en cas de
no disposar de segell l’establiment, caldrà que incorpori la signatura i el nom de
l’establiment per a la verificació de la validesa de la compra d’acord a les condicions
d’aquesta campanya
Es demana a l’establiment local actuar amb responsabilitat en relació al
funcionament de la campanya, evitant qualsevol pràctica no adequada a l’objecte de
vetllar pel correcte funcionament d’aquesta.

Article 6. Punts d’informació
Als punts d’informació es podran recollir les butlletes de participació a la campanya.
Alhora, aquests punts disposaran de les urnes on es dipositaran les butlletes
emplenades.
L’Ajuntament posa a l’abast del públic, els punts fixos i mòbils següents:
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Punt fix:
Edifici Centre
Carrer d’Itàlia, 50
Horaris: De dilluns a divendres laborables, de 11 a 13 h i de 16 a 19 h.
Oficina de Turisme – Casa de Cultura
Passeig Prat de la Riba, 16
De dimarts a divendres de 16 a 20 h. Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Diumenges i
festius de 10 a 14 h.
Espai Municipal Els Vienesos (fins al 19 de desembre de 2020)
Carrer La Segarra, 12
Horaris: De dilluns a divendres laborables, de 16 a 18 hores.
Punt mòbil:
El Punt d’Informació Municipal del Masnou (PIMM) estarà situat a diferents punts del
municipi on es programin activitats firals o de característiques similars que per l’atracció
que generen, es consideri interessant disposar del PIMM.
Entre d’altres activitats, aquest punt mòbil es podrà trobar a:



Activitat “El Masnou, desfila”.
Fira de Nadal.

Article 7. Premis
Els premis que es poden aconseguir participant a la campanya són els següents:
1. Bosses promocionals reutilitzables.
2. Vals de compra per valor de 100 euros per les compres realitzades el mes d’octubre
i novembre del 2020.
3. Vals de compra per valor de 200 euros per les compres realitzades el mes de
desembre del 2020.


Bosses reutilitzables

Un dels elements de la campanya són les bosses reutilitzables que l’Ajuntament lliura
a les persones que participen a la campanya.
En aquesta edició especial disposarem de 6.000 bosses reutilitzables.
Per aconseguir una d’aquestes bosses, els ciutadans hauran de presentar als diferents
punts d’informació una butlleta de participació emplenada correctament i que acrediti
la compra a tres establiments diferents i en les condicions indicades en aquesta
convocatòria. Aquesta mateixa butlleta li permetrà participar en el sorteig.
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Les bosses es repartiran en els punts d’informació de la campanya fins a exhaurir
existències. No es limita el nombre de participacions per persona.


Vals de compra de 100 euros

Dins de la campanya, l’Ajuntament sortejarà 50 premis de 100 euros cada un per gastar
en els establiments comercials i de serveis del Masnou que venguin alguna de les
categories de productes o serveis indicades a l’article 4 lletra a), b), c) i/o d) d’aquesta
convocatòria. La compra es podrà realitzar en un establiment a peu de carrer, al mercat
municipal o al mercat de venda no sedentària (mercat setmanal).
1r sorteig
El dia 2 de novembre de 2020 es dipositaran en una única urna totes les butlletes
dipositades entre el dia 1 d’octubre de 2020 i 31 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).
El dia 3 de novembre de 2020, a les 11.30 h es procedirà a fer el primer sorteig de la
campanya en el mercat de venda no sedentària (mercat setmanal).
S’extrauran un total de 30 butlletes. Es realitzaran les trucades en l’ordre en què s’han
extret aquestes butlletes fins a obtenir les 25 butlletes premiades. Es realitzaran tres
intents de trucada. Si no es localitzés a l’interessat o la interessada, es realitzarà la
comunicació en altre moment. La no localització de l’interessat o la interessada no
comporta l’anul·lació de la butlleta.
Les persones premiades tindran fins el 30 de novembre de 2020 per gastar el val de
compra de 100 euros en alguna de les categories de productes o serveis indicades a
l’article 3 lletres a), b) i/o c).
Un cop hagin fet una despesa mínima de 100 euros en establiments del Masnou podran
adreçar-se al Centre d’empreses Casa del Marquès, on una vegada s’ha comprovat que
la despesa s’ha efectuat entre la data del sorteig i el 30 de novembre de 2020 i que
corresponen a tiquets d’establiments del Masnou, se’ls lliurarà l’ import de 100 euros a
cadascuna de les persones premiades.
2n sorteig
El dia 1 de desembre de 2020 es dipositaran en una única urna totes les butlletes
dipositades entre el dia 1 de novembre de 2020 i el dia 30 de novembre de 2020
(ambdós inclosos). El dia 2 de desembre de 2020, a les 11.30 h es procedirà a fer el
segon sorteig de la campanya en el mercat municipal.
L’extracció de les butlletes guanyadores es realitzarà com s’ha indicat anteriorment en
relació al primer sorteig.
Les persones premiades tindran fins el 31 de desembre de 2020 per gastar el val de
compra de 100 euros en alguna de les categories de productes o serveis indicades a
l’article 4 lletres a), b), c) i/o d). Posteriorment, les persones premiades caldrà que
actuïn com s’ha indicat anteriorment en el primer sorteig.


Vals de compra de 200 euros

3r sorteig
El dia 4 de gener de 2021 es dipositaran en una única urna totes les butlletes
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dipositades entre el dia 1 de desembre de 2020 i el dia 31 de desembre de 2020
(ambdós inclosos). El dia 4 de gener de 2021, a les 11.30 h es procedirà a fer el tercer
sorteig de la campanya a la Plaça Nova de les Dones del Tèxtil.
S’extrauran un total de 30 butlletes. Es realitzaran les trucades en l’ordre en què s’han
extret aquestes butlletes fins a obtenir les 25 butlletes premiades. Es realitzaran tres
intents de trucada. Si no es localitzés a l’interessat o a la interessada, es realitzarà la
comunicació en altre moment. La no localització de l’interessat o de la interessada no
comporta l’anul·lació de la butlleta.
Les persones premiades tindran fins el 28 de febrer de 2021 per gastar el val de compra
de 200 euros en alguna de les categories de productes o serveis indicades a l’article 3
lletres a), b) i/o c).
Un cop hagin fet una despesa mínima de 200 euros en establiments del Masnou podran
adreçar-se al Centre d’empreses Casa del Marquès, on una vegada s’ha comprovat que
la despesa s’ha efectuat entre la data del sorteig i el 28 de febrer de 2021 i que
corresponen a tiquets d’establiments del Masnou, se’ls lliurarà l’ import de 200 euros a
cadascuna de les persones premiades.
L’Ajuntament es quedarà els tiquets de compra lliurats en el marc dels tres sortejos
com a comprovant de la despesa premiada.
Una vegada finalitzada la campanya, el dia 14 de gener de 2021 a les 19.00h a la Sala
de Plens de l’Ajuntament del Masnou, tindrà lloc un acte de recepció de les persones
guanyadores en el marc de la campanya amb la presència de l’Alcalde.
Article 8. Drets de reproducció, distribució i comunicació pública
Les persones participants cediran a l’organització els drets de reproducció, distribució i
comunicació pública sobre la seva imatge. L’organització en podrà fer la publicitat en el
format o suport que consideri oportú en relació al concurs i dins dels canals de
comunicació institucionals de l’Ajuntament del Masnou.

Article 9. Disposició final
Participar en aquest concurs Queda’t al Masnou suposa acceptar el text complet
d’aquesta convocatòria i les seves bases reguladores.
Per a més informació: Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou.
comerc@elmasnou.cat. Telèfon: 93 540 43 32.
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