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PROPOSTA D’ACORD REFERENT A MILLORES AL PLA D’AJUDES 

D’ACOMPANYAMENT ALS SECTORS AFECTATS PER LA COVID-19  

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 

 

Les restriccions que han començat a aplicar-se amb l'entrada en vigor de la fase 4 a l'illa 

d'Eivissa han suposat un important cop al teixit productiu de la nostra illa. Un altre més 

després d'un any 2020 catastròfic per tots els sectors afectats. 

 

Davant d'aquesta situació, el Govern de les Illes Balears, juntament amb els Consells i els 

Ajuntaments han presentat un Pla d'Ajudes que es basa en 4 pilars: Ajudes directes a la 

restauració i la resta de sector obligats a tancar, ajudes directes obertes a tots els sectors 

afectats per la pandèmia, una línia d'avals a través de l'ISBA-SGR i la bonificació de certs 

impostos municipals. 

 

També el Govern de l'Estat ha iniciat un Pla de reforç de l'hostaleria, el comerç i el turisme 

que complementa les línies de crèdit de l'ICO, els ERTOs, les bonificacions de la 

Seguretat Social i les prestacions per autònoms. 

 

Aquestes mesures són positives però insuficients davant la magnitud dels efectes de la 

pandèmia. Per tant, és indispensable que des de totes les institucions s'aprofiti al màxim 

la potencialitat d'aquests ajuts i s’aportin més recursos. 

 

Aquest Ajuntament dins de les seves competències ja té previst la pròxima convocatòria 
d'ajudes per autònoms i micropimes, que ja van tenir una bona acollida l'any 2020 amb més 
de 600 beneficiaris. No obstant la partida de 450.000 €, que el Govern s'ha compromès a 
duplicar, resulta insuficient davant la situació actual. És per tant indispensable l'augment 
d'aquesta partida i que el Consell Insular d'Eivissa també faci una aportació per a poder 
ajudar als nostres comerciants. 
 

També s'ha de confirmar la intenció d'aquest Ajuntament de bonificar la taxa de fems i 

d'ocupació de via pública durant el primer trimestre de l'any 2021, deixant oberta la 

possibilitat a ampliar aquesta bonificació fins al final de l'estat d'alarma el 9 de maig. 
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Per altra banda, els ajuts que Govern i Consells donaran als sectors de la restauració i a 

tots aquells que s'han vist obligats a tancar amb les últimes restriccions s'han d'allargar en 

el temps fins al final de l'estat d'alarma. 

 

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

escau, adopció de la següent 

 

 

PROPOSTA D'ACORD 

 

1.- L'Ajuntament de Santa Eulària augmentarà la partida destinada a Ajudes a autònoms i 

micropimes (4301-48001). 

2.- L'Ajuntament de Santa Eulària insta al Consell Insular d'Eivissa a fer una aportació a 

les Ajudes esmentades a l'anterior punt. 

3.- L'Ajuntament de Santa Eulària insta al Govern de les Illes Balears a ampliar la vigència 

de les ajudes directes al sector de la restauració i altres afectats per les restriccions de 

2021 fins al final de l'estat d'alarma. 

4.- L'Ajuntament de Santa Eulària bonificarà les taxes de fems i d'ocupació de la via 

pública a les empreses afectades per les restriccions derivades de la pandèmia durant el 

primer trimestre de 2021,amb una possible pròrroga fins al final de l'estat d'alarma. 

 

A Santa Eulària des Riu, 19 de gener del 2021 

 

Signatura: 

 

 

 

 

 

Òscar Rodríguez Aller 

Portaveu del Grup Municipal Unides Podem 


