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PROPOSTA D'ACORD DE FOMENT DEL CONSUM AL PETIT COMERÇ 
 

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4 

i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al 

proper ple la següent proposta d'acord 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L'objectiu que es persegueix amb aquesta proposta és el de fomentar el consum local en 

comerços, hostaleria o cultura amb el llançament de bons per a adquirir productes 

culturals (llibres, entrades de teatre o cinema, espectacles), comercials (botigues de 

proximitat adherides, artesania...) i hostaleria (bars, restaurants). 

 
Es tracta d'una fórmula per a estimular el consum en la qual la persona consumidora 

adquireix un bo pel qual paga una quantitat inferior al seu valor, sent l'administració 

corresponent (en aquest cas l'Ajuntament), la que es fa càrrec d'aquesta diferència. 

Aquesta proposta ha tingut diversos recorreguts com a bo cultural a Àlava, Santander, 

Sevilla, Madrid o Guipuzkoa, entre d'altres. 

 
El sistema per emetre els bons podria ser similar a les targetes-moneder que s'empren al 

programa “100% Comerç Local Eivissa” promogut per la PIMEEF i l'Ajuntament d'Eivissa 

(Sistema MONEDER). 

 
Els bons comercials permeten una ajuda bidireccional. Primer de tot, dotar de diners al 

consumidor, segon incentivar la despesa al petit comerç i tercer generar nous hàbits de 

consum. A més del petit comerç, hauria d'anar destinat als mercats municipals i fomentar 

el seu ús per a productes de primera necessitat, com roba, alimentació, productes de 

neteja i també els productes culturals (música, llibres...). 

 
També podria plantejar-se que, en col·laboració amb Serveis Socials, les persones amb 

menys recursos econòmics poguessin obtenir un bo comercial amb un major complement 

a la despesa per part de l'Ajuntament. 

 
Seria important assolir el compromís del Consell Insular perquè participes i d'aquesta 

manera augmentés el pressupost de la iniciativa i l'ampliés a la resta de municipis de l'illa 

d'Eivissa. 

 
És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si 

escau, adopció de la següent 
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PROPOSTA D'ACORD 

 
1. Fomentar el consum local en petits comerços i hostaleria amb el llançament de 

bons per a adquirir productes culturals (llibres, entrades de teatre o cinema, 

espectacles), comercials (botigues de proximitat adherides, artesania) i hostaleria 

(bars, restaurants). Estudiar el valor del bo total i l'aportació de l'Ajuntament. 

2. Instar al Consell Insular d'Eivissa a participar de la campanya i complementar la 

partida económica que hi destini l'Ajuntament. 

 

 
A Santa Eulària des Riu, 19 de maig del 2020 

Signatura: 

 
 
 

 
Marta Maicas Ortíz 

Regidora del Grup Municipal Unides Podem 


