
Convocatòria per a l'atorgament de subvencions en espècie per a la 

digitalització del sector comercial del municipi de Sant Feliu de Guíxols 

 

1. Objecte i regulació 

 

L'objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions en espècie 

destinades als establiments comercials, de serveis i de restauració que portin a terme un 

projecte de transformació i millora de la digitalització dels establiments amb activitat econòmica 

a Sant Feliu de Guíxols. 

 

 

2. Règim jurídic 

 

El procediment de concessió d’aquesta subvenció és el de concurrència no competitiva. 

La subvenció objecte d’aquesta convocatòria es regeix per les Bases específiques per la 

concessió de subvencions en espècie, per a la transformació digital del comerç, serveis i la 

restauració de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, publicades al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona número 88 a data de 9 de maig de 2022. 

En tot allò no previst en aquesta convocatòria s’aplicarà la Llei 38/2003, del 17 de novembre, 

general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, del 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 

de la Llei general de subvencions, les Bases Generals per a la concessió i justificació de 

subvencions municipals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, publicades al Butlletí Oficial 

de la Província de Girona número 30 a data de 14 de febrer de 2022, així com la resta de 

normatives que siguin d’aplicació. 

 

 

3. Modalitat de la subvenció 

 

La modalitat de la subvenció consistirà en un acompanyament personalitzat de cinc mesos per 

implementar un pla d’acció destinat a assolir un salt qualitatiu en l’estratègia digital de cada 

empresa beneficiària. El programa de digitalització tindrà tres fases: 

1. Auditoria, anàlisi i definició de l’estratègia digital personalitzat de cada marca que 

s’adhereixi a la subvenció. Aquesta fase s’iniciarà amb una primera presa de contacte 

per conèixer la marca més en profunditat, els seus valors diferencials i definir els 

objectius que es volen assolir en els propers mesos. 

2. Implementació de l’estratègia digital. Un equip de treball implementarà l’estratègia 

digital prèviament definida dins de la duració de la subvenció. 



3. Traspàs de coneixements. En l’última etapa de la subvenció és realitzarà una formació 

a l’empresa beneficiària perquè les persones responsables puguin donar continuïtat a 

l’estratègia digital de cada negoci. 

La subvenció no inclou la inversió publicitària ni les despeses de l’allotjament web i el domini o 

altres derivades del desenvolupament de la pàgina web, com plugins de pagament necessaris 

pel correcte funcionament del web. 

 

3.1. Línies de subvenció  

 

En la fase d’implementació de l’estratègia digital es contemplen dues accions subvencionables 

incompatibles entre elles. En el moment de la sol·licitud de la subvenció el beneficiari haurà de 

triar una de les dues línies d’actuació: 

1. Gestió de xarxes socials durant un període de tres mesos: implementació i planificació 

de l’estratègia, eines i recursos a les persones encarregades dels negocis, creació 

mensual d’un pla de continguts, publicació i calendarització de contingut, gestió de la 

interacció i feedback, seguiment de perfils d’interès, accions especifiques a Stories i 

accions d’interacció, estudi de l’evolució i creixement del perfil, creació de material 

audiovisual, proposta d’accions per promocionar la marca i avaluació de millores. 

  

2. Desenvolupament o actualització d’un web corporatiu amb el sistema de gestió de 

contingut (CMS) Wordpress. No estan inclosos webs de venta electrònica, ecommerce. 

 

3.2. Calendari d’execució 

 

L’inici dels serveis professionals de transformació digital s’iniciarà 5 dies hàbils després de la 

notificació de la resolució de la convocatòria. 

 

La primera reunió amb el comerç s’efectuarà durant les dues primeres setmanes de la subvenció 

(presencialment o online, depenent de la disponibilitat d’ambdues parts).  

 

L’empresa, després de la primera reunió, tindrà 30 dies naturals per enviar el material i les 

dades d’accès necessàries que s’hagin acordat amb l’equip de treball. 

 

En el cas de la línia de subvenció de xarxes socials, es treballarà un pla de continguts pel primer 

mes i el comerç tindrà una setmana per validar el pla de continguts. Si no s’ha donat una resposta 

durant aquest període, el pla de continguts s’entendrà com a aprovat i es publicarà. 

La implementació de l’estratègia digital es realitzarà durant tres mesos i  l’últim mes de la 

subvenció es realitzarà el traspàs de coneixement a l’empresa beneficiaria. 

 

Si s’incompleix algun dels timings definits en aquest calendari d’execució, l’Ajuntament podrà 



revocar total o parcialment la subvenció amb l’obligació per part del beneficiari de retornar un 

import equivalent al dels serveis rebuts. 

Les dades de contacte oficials (telèfon i adreça de correu electrònic) seran les que es 

proporcionin a l’hora de sol·licitar la Subvenció, a l’apartat de Notificació electrònica dins de la 

instància específica. 

 

4. Quantia de la subvenció  

 

L'import d'aquesta convocatòria es fixa en 42.000 EUR, amb càrrec a l'aplicació de despeses 

10.433000.22699 Programa de Desenvolupament Empresarial del Pressupost de Despeses de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.  

 

5. Procediment de concessió 

 

5.1. Presentació de sol·licituds i termini de presentació 

 

Els documents que s’hauran de lliurar en el procés de sol·licitud són els següents: 

 

a) Instància de sol·licitud de subvenció específica (*).  

b) Certificat de situació censal de l’Agència Tributària o document acreditatiu de trobar-

se en situació censal (models 036 o 037 actualitzats). 

c) En cas que el sol·licitant sigui persona física, fotocòpia del DNI. 

d) En cas que el sol·licitant sigui persona jurídica: 

 

- Fotocòpia de la targeta acreditativa del número d’identificació fiscal. 

- Fotocòpia de l’escriptura de constitució. 

- Fotocòpia d’escriptures amb posteriors canvis societaris, si s’escau. 

- Fotocòpia de l’escriptura de poders de la persona representant de la societat. 

- Fotocòpia del DNI del representant. 

 

(*) Model normalitzat establert a la convocatòria, disponible al web de l’Ajuntament de Sant 

Feliu de Guíxols a l’apartat de subvencions (http://ciutada.guixols.cat/subvencions) a les 

Subvencions sense concurrència dins de la Subvenció en espècie per a la digitalització del sector 

comercial del municipi de Sant Feliu de Guíxols. 

http://ciutada.guixols.cat/subvencions


 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta es requerirà al/a la 

beneficiari/ària per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà en què tingui lloc 

la notificació procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries amb la indicació que si 

no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 

 

La documentació que s’annexi a la sol·licitud s’ha d’agrupar en arxius PDF de 10MB com a 

màxim. A cada sol·licitud es podran adjuntar un màxim de 10 arxius. 

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi de la corresponent 

sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat. 

 

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de l’Ajuntament 

de Sant Feliu de Guíxols, a l’apartat de subvencions (http://ciutada.guixols.cat/subvencions).  

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la 

publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona o fins a 

exhaurir la dotació pressupostària. No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora d’aquest 

termini. 

 

En cas que el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds coincideixi en dissabte 

o festiu, l’esmentat termini finalitzarà el dia hàbil següent. 

 

Les sol·licituds que facin les persones jurídiques s’han de presentar pel canal electrònic o 

telemàtic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en el termini que s’estableixi en la 

convocatòria. Les sol·licituds, degudament emplenades, han d’estar signades digitalment per la 

persona interessada o per la que representi legalment l’entitat. Es podran utilitzar els sistemes 

de signatura electrònica acceptats per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que s’especifiquen 

a la Seu Electrònica. 

 

En cas que els sol·licitants siguin persones físiques, les sol·licituds es podran presentar tant pel 

canal telemàtic com presencialment, al Registre General (Oficina d’Informació i Atenció al 

Ciutadà. Plaça del Mercat, 6-9. 17220 Sant Feliu de Guíxols) o bé per qualsevol dels mitjans que 

estableixi la legislació de procediment administratiu. 

 

5.2. Valoració, resolució i notificació 

 

Les sol·licituds presentades seran valorades per l’àrea de Desenvolupament Econòmic de  

l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per ordre d’entrada, que es limitarà a verificar la 

documentació referida així com l’acompliment dels requisits.  

 

S’examinaran conjuntament totes les sol·licituds i s’emetrà un únic informe. En aquest informe 



s'expressaran, si s’escau, la causa o les causes impeditives per obtenir la subvenció i els supòsits 

de desistiment. L’informe s’elevarà a l’òrgan competent de resolució. 

 

La Junta de Govern Local serà l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de concessió 

de la subvenció. 

 

El termini màxim per resoldre i notificar el procediment serà de 3 mesos, comptats a partir de 

l’endemà del dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Es notificarà la 

resolució de forma individualitzada a tots els interessats en el termini de 10 dies des de 

l’aprovació de la resolució. 

 

La resolució del procediment posarà fi a la via administrativa i contra la mateixa es podrà 

interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 

de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de 

reposició davant del mateix òrgan que ha dictat resolució, en el termini d’un mes a comptar des 

de l’endemà de la seva notificació. 

 

6. Justificacions 

 

La justificació de la subvenció s’haurà de formalitzar seguint l’article 6 de les Bases Específiques 

per la Concessió de Subvencions en Espècie, per a la transformació digital del comerç, serveis i la 

restauració de  la ciutat de Sant Feliu de Guíxols a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament 

de Sant Feliu de Guíxols. 

 

 

7. Efectivitat de la convocatòria  

 

La convocatòria serà efectiva a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província de Girona i seran vigents únicament per la línia de subvencions en espècie que 

s’indiquen a l’article 1 de les mateixes. 


