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MOCIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 
DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU. 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
És responsabilitat i obligació de L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, la 
transmissió a la ciutadania de la informació referida als serveis, activitats, 
polítiques públiques i altres, d’acord amb allò que estableix la Llei 13/2010, 9 de 
desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears. 
 
La mateixa recull, entre d’altres qüestions, quins són els objectius de les 
accions publicitàries, així com els seus límits i prohibicions, l’ús de la llengua o 
les condicions de contractació.  
 
Així, en referència a la contractació pública dels suports publicitaris, la llei 
estableix que “per a la determinació dels mitjans de difusió a emprar a cada 
campanya publicitària i per la distribució de la inversió entre aquests, només es 
tindran en compte els criteris objectius, d’abast territorial, de difusió de cada 
mitjà, i de cost econòmic. En les campanyes adreçades només a un segment 
de la població, es tindran en compte de manera destacada l’ús de la llengua, la 
capacitat de difusió de cada mitjà o la seva adaptació al públic objectiu de 
l’acció publicitària”. 
 
Per tal de dotar de transparència i objectivitat els criteris de contractació de la 
publicitat institucional de l’ajuntament de Santa Eulària des Riu, el grup PSOE 
considera que seria necessària l’elaboració d’una planificació anual d’aquesta, 
que respongui a uns objectius i justificació d’acord amb els termes que 
estableix la llei i que sigui sotmesa a debat públic i aprovació per part del Ple. 
 
Per tot això exposat, el grup municipal socialista presenta al Ple per a la seua 
aprovació la següent PROPOSTA D’ACORD: 
 

1- El Ple de l’ajuntament de Santa Eulària acorda elaborar i elevar al Ple per a 
la seua aprovació un Pla anual de Mitjans de Comunicació, que reculli la 
previsió de despesa econòmica de la publicitat institucional i la seua 
distribució entre els diferents mitjans de comunicació d’acord amb allò que 
estableix la Llei de Publicitat de les Illes Balears. 
 

2- El Pla de Mitjans de l’ajuntament de Santa Eulària recollirà una previsió de 
línies estratègiques i de les campanyes a realitzar en matèria de publicitat 
institucional. 
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3- El Pla de Mitjans de l’ajuntament de Santa Eulària exclourà únicament les 

campanyes de promoció turística i les publicacions d’anuncis d’obligat 
compliment per llei.  

 
4- Els criteris que estableixi el Pla de Mitjans de Comunicació de l’ajuntament 

de Santa Eulària regirà les contractacions publicitàries de l’empresa pública 
Emser XXI. 

 
5- L’acompliment del Pla de Mitjans és farà mitjançant un informe que 

s’acompanyarà en la proposta d’aprovació del Pla corresponent a l’exercici 
següent, aprovació que es sotmetrà al Ple de la corporació. 

 
6- El primer Pla de Mitjans de l’ajuntament de Santa Eulària serà el 

corresponent a l’exercici 2022 

 
 
 

Santa Eulària des Riu, 15 de juny de 2021 
 
 

 
 

Vicente Torres Ferrer 
Portaveu grup socialista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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