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PROGRAMA

OBJECTIU

ACTUACIONS PREVISTES

EVIDÈNCIES/RESULTATS

COMERÇ

Actuacions a l’ESPAI PÚBLIC
per millorar l’estètica de les
àrees comercials

Assessorament especialitzat a l’Ajuntament per a la transformació de
les àrees comercials urbanes
Creació d’àrees comercials urbanes (per illa de cases, per carrer, per
edifici, etc.)
Unificar serveis: d’imatge, de publicitat, etc.
Actuacions d’OBRA PÚBLICA

Desenvolupament previst durant l’any 2017

Fomentar l’oferta
complementària de qualitat

Desenvolupament previst durant l’any 2017

Desenvolupament previst durant l’any 2017
Podeu consultar el desenvolupament d’aquest punt en el document d’obres i
infraestructures
Adaptar l’oferta comercial, d’oci, de restauració i de serveis a les noves Abordar el tema conjuntament amb el sector de l’allotjament i amb assessorament d’
tendències i demandes dels consumidors i a les noves tecnologies (TIC).experts externs. Desenvolupament previst durant l’any 2017
Integració amb estratègia de destinació intel·ligent (app) i incorporació
de processos de qualitat i competitivitat als negocis (AENOR, etc.)

N
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P
F
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Programes de formació per a empresaris i treballadors

ACTIVITATS

Posada en marxa, en col·laboració amb l’IFOC, de 4 cursos el novembre de 2016: gestió
comptable, Instagram, aparadorisme, i tècniques d’il·luminació + cursos d’idiomes.
Programes de formació amb associacions empresarials
Implementar plans d’ajuda per Ajuda tècnica per al disseny d’una nova imatge comercial dels negocis Desenvolupament previst durant l’any 2017. Iniciats els treballs tècnics de preparació
millorar l’estètica
Ajudes en forma d’actuacions sobre els espais de reculada (terrasses) Desenvolupament previst durant l’any 2017. Iniciats els treballs tècnics de preparació
Subvencions directes per a la rehabilitació d’establiments comercials Aprovada definitivament l’Ordenança municipal que regula les subvencions per a la
rehabilitació de comerços i habitatges
En redacció, les bases per a la convocatòria de subvencions
Promocionar els mercats
Actuacions per a la dinamització dels mercats PERIÒDICS existents: Millora de la gestió administrativa. Aplicació web per al control dels mercats. Adaptació
periòdics i estacionals de Calvià Calvià, Peguera, Son Ferrer i Santa Ponça
normativa
Creació de nous mercats ad hoc amb l’objectiu de dinamitzar zones, Mercat Fet a mà, 29 i 30 d’octubre a Peguera
desestacionalitzar i generar consum autòcton
Actuacions per a la dinamització dels mercats ESTACIONALS (d’estiu) S’han iniciat actuacions per a la dinamització dels mercats estacionals
a les zones turístiques: Palmanova, Magaluf, Santa Ponça i Peguera
Modificació de la normativa de mercats per a l’adaptació a la Llei de S’ha modificat la normativa
comerç
Defensar el teixit comercial
Anàlisi, en col·laboració amb la Conselleria de Comerç i l’Institut d’
Anàlisi de les amenaces i debilitats de l’oferta actualment existent i de les seves fortaleses i
local
Innovació Empresarial, en l’àmbit del pla pilot de modernització
oportunitats per assentar les bases per al Pla de Millora Comercial de Magaluf
comercial de l’àrea de Magaluf
En programació per part del Departament de Comerç. Desenvolupament previst durant l’
x
2017 de temporada, etc.
Organització d’esdeveniments de venda al carrer: fires outlet, fira deany
tancament
Disseny del logotip i la imatge de marca
Desenvolupament previst durant l’any 2017
x
Animació/promoció conjunta sectorial; sector allotjament amb sector Pendent de programació amb associacions hoteleres i associacions empresarials
comerç i oferta associada. Campanyes de promoció puntuals; Sant
Valentí, Dia del Pare, Dia de la Mare, rebaixes, etc.
Projectes relacionats amb l’
Inventari de procediments d’activitats (aplicació de la Llei 7/2013 d’ S’ha adaptat l’inventari de procediments a la normativa autonòmica vigent
àmbit de la concessió
activitats de les Illes Balears i de les ordenances municipals vigents)
administrativa de permisos i
Definició de tots els procediments i normalització de tots els models deS’estan adaptant a la normativa els procediments i els models de registre
llicències d’ACTIVITATS
sol·licitud, declaracions responsables, etc.
Posada en marxa del Pla d’Inspecció d’acord amb el que disposa la Llei S’han iniciat les inspeccions
7/2013
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És interessant consultar dades estadístiques de CALVIÀ, de l'IBESTAT, relatives a comerç-activitat econòmica

