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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT AL COMERÇ 

DE PROXIMITAT i IMPULS DE LA DEMANDA INTERNA PER A LA SEVA APROVACIÓ 

PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 

Exposició de motius 

 

A part de les evidents conseqüències en l’àmbit sanitari i social provocades per la pandèmia 

Covid-19, són també nombroses les conseqüències de caràcter econòmic que aquesta 

situació excepcional provoca sobre l’economia i els sectors productius de les nostres Illes, 

amb un elevat nivell de dependència del sector turístic, dels mercats exteriors i de les 

volatilitats que se’n deriven.  

 

Un dels sectors més afectats per aquesta situació econòmica és el comerç, en especial el 

comerç de proximitat, que abans de la pandèmia ja no passava per bons moments i que ara, 

s’ha agreujat.  

 

El comerç de proximitat ha estat, és i ha de ser un sector clau per a la nostra economia, un 

sector que habitualment ha generat ocupació estable i de qualitat per a les nostres illes, i per 

tant, necessitem que la majoria d’aquestes empreses sobrevisquin durant aquesta crisi i que 

puguin ser claus per a la reactivació de la nostra economia.  

 

Evidentment som conscient que ara mateix la majoria del petit i mitjà comerç ha patit una 

paralització o reducció dràstica de la seva activitat: primer pel confinament, després perquè 

molts d’ells depenen en bona part de l’afluència turística i, també, perquè el consum intern 

es ressent i es ressentirà. 

 

Sabem que les mesures que es duen a terme des del Govern de les Illes Balears i des de 

diferents administracions per ajudar a la supervivència d’aquest sector mai seran suficients 

per salvar a tots aquells comerços que les necessiten, però sí que són necessaris per evitar 

més caigudes. També som conscients de l’esforç que és fa des d’aquest ajuntament per 

pal·liar moltes de les mancances que pateix el petit comerç i el particular els autònoms, una 

gran part dels quals precisament es dedica a aquest sector. 

 

Per això des del primer moment el Govern ha estat al costat del sector, impulsant mesures 

per protegir al màxim possible els llocs de feina i les empreses del sector davant la caiguda 

de l’activitat, s’han impulsat mesures per facilitar liquiditat i el crèdit a les empreses així com 

donant suport a través d’ajudes a la modernització i a la digitalització així com campanyes 

de dinamització i de promoció. 

 

A pesar de totes les ajudes al sector comercial, és obvi que no són suficients davant la 

baixada de consum intern i a les baixades de les exportacions, per això és necessari 

treballar junts per seguir avançant entre tots i fer un esforç públic per tal d’aconseguir 

incentivar el consum intern. 
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Per tot l’abans exposat, el grup socialista presentem les següents propostes d’acord:  

 

1. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a 

promocionar i donar a conèixer a la ciutadania el web Botigues Virtuals perquè el 

nostre teixit comercial pugui ser més competitiu i es compromet a fer-ne difusió als 

veïns i veïnes del nostre municipi. 

 

2. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a fer una 

campanya de Nadal que representi els valors de país i de suport a la nostra 

economia per tal d’incentivar a la ciutadania per fer les compres de les festes a les 

empreses locals.  

 

3. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a seguir 

oferint, a través de l’IDI (Institut d’Innovació Empresarial) i les Cambres de Comerç, 

cursos i tallers de formació per fer que la venda en línia sigui una via complementària 

de negoci i així reduir la bretxa digital. Des del nostre ajuntament ens comprometem 

a fer difusió d’aquesta informació als empresaris als qui pugui interessar aquesta 

formació. 

 

4. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a seguir 

prenent mesures pel sector comerç a través del diàleg amb les patronals i les 

cambres de comerç perquè són qui coneixen de primera mà la problemàtica existent 

i les seves necessitats i, des de la corporació municipal, ens comprometem a tenir un 

diàleg constant amb els representants empresarials i amb els empresaris del nostre 

municipi. 

 

5. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a dur a 

terme, amb col·laboració d’aquest ajuntament, a fer campanyes de  promoció tipus 

“Shopping Islands”, sempre tenint en compte les mesures de seguretat sanitària, per 

impulsar rutes segures al nostre municipi de compres, de cultura i de gastronomia en 

producte local i de km 0. 

 

6. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a 

col·laborar amb aquest ajuntament per dur a terme iniciatives per incrementar el 

consum als comerços del nostre municipi.   

 

7. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a seguir 

signant convenis de col·laboració amb aquest ajuntament, per impulsar projectes de 

dinamització comercial al nostre poble.  

 

8. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a 

col·laborar amb aquest ajuntament a fer un recompte de locals buits comercials i 

intentar arribar a un acord amb els propietaris perquè puguin oferir lloguers 

assequibles a la situació econòmica actual. 
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9. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a 

col·laborar amb aquest ajuntament amb l’objectiu d’elaborar una guia virtual de 

comerços emblemàtics i la seva promoció. 

 

10. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a 

col·laborar amb aquest ajuntament a promoure els mercats locals com eixos 

fonamentals per vertebrar el teixit comercial de la zona on s’ubiquen.  

 

 

Santa Eulària des Riu, 4 de desembre de 2020 

 

 

 

 

 
 

Vicent Torres Ferrer 

Portaveu grup PSOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 


