Moció que presenta l’equip de Govern Municipal i el grup municipal d’Unió
Independents d’Artà de suport al Sector Empresarial i Turístic
Les Illes Balears són la regió d’Europa que patirà més la crisi econòmica derivada de la
pandèmia sanitària. El sector turístic és el més important de la nostra economia i fa en
general d’impuls econòmic de la resta de sectors. Necessitam un nou model productiu i
s’ha de treballar per diversificar l’economia. Això no lleva, que es necessita un sector
turístic actiu per posar en marxa l’ocupació i restablir el nivell de vida de la nostra
societat.
Artà Empresarial és membre de la Plataforma l’AAEE LLevant de Mallorca, constituïda
amb Associacions empresarials de la zona, per a estructurar i consolidar en un marc de
col.laboració i cooperació entre tots els sectors, davant la perspectiva d’un any amb una
activitat molt per davall de l’esperada o gairebé nul.la degut a aquesta crisi sanitària i
econòmica.
Des de les diferents administracions, sempre des del diàleg amb el sector, hem de posar
en marxa, treballar i renovar mesures de suport empresarial.
La Plataforma AAEE Llevant de Mallorca s’ha organitzat com a entitat cohesionadora
davant els interlocutors dels Ajuntaments, amb l’objectiu de representar les inquietuds
de tot el teixit econòmic del Llevant en general, i Artà empresarial d’Artà, en concret,
amb rigor i fermesa per no només superar aquesta crisi, sinó també per assegurar la seva
reactivació.
Aquesta Plataforma ha creat la campanya SOS Turisme com a crit d’auxili a totes les
administracions amb l’objectiu de fer visible el sentiment del col·lectiu davant la
situació actual que pateix el sector.
Per altra banda, la sanitat de les Illes està preparada per vacunar massivament a la
població. Malgrat tot, des de l’Estat no ens arriben les vacunes necessàries per a poder
vacunar a la major part de la població abans de la temporada turística, i això margina i
deixa a la coa a la nostra comunitat, una vegada més.
L’Estat ha anunciat un recolzament econòmic per donar suport al sector empresarial de
les Illes Balears. Entenem que l’Estat és qui té la capacitat econòmica i legislativa per
posar en marxa un vertader pla de rescat, ja que és qui recapta més del 90% dels imposts
que pagament a la nostra comunitat.
Les mesures adoptades fins ara no són suficients: el sector turístic i l’economia balear
necessiten un pla de rescat amb urgència, finançat per l’Estat i liderat de del Govern de
les Illes Balears de la mà del sector, els agents socials i polítics i la resta
d’administracions públiques de les Illes.

Per tot això, des dels grups municipals que conformen el Govern (PSIB-PSOE, El PiProposta per les Illes Balears i Alternativa per Artà) i Unió Independents d’Artà, es
proposa al Ple que adopti els següents ACORDS:
1. L’Ajuntament d’Artà expressa el seu suport al sector turístic.
2. L’Ajuntament d’Artà seguirà acordant amb Artà empresarial les ajudes directes, les
mesures de reactivació econòmica i altres mesures que puguin ajudar a la reactivació
econòmica del nostre teixit empresarial.
3. L’Ajuntament d’Artà es compromet a seguir creant espais de debat amb el teixit
empresarial del municipi per tal d’afrontar els nous reptes que ens dur aquesta
pandèmia.
4. L’Ajuntament d’Artà insta als organismes competents (tant a nivell autonòmic, com
Estatal) a reclamar un ritme major de vacunació, que asseguri que abans de l’estiu hi
hagi un 70% de la població vacunada.
5. L’Ajuntament d’Artà insta als organismes competents (tant a nivell autonòmic, com
Estatal) a unificar i simplificar les ajudes econòmiques, per millorar el seu accés a tots
els ciutadans, autònoms i empreses i que es doti de més personal tècnic que es dediqui
de manera específica i única, a facilitar la petició de les ajudes per part de tots els
col·lectius afectats.
5. L’Ajuntament d’Artà insta als organismes competents (tant a nivell autonòmic, com
Estatal) A flexibilitzar, adaptar o crear els corresponents instruments jurídics que
permetin modificar, aplaçar i/o exonerar taxes i impostos als municipis.
6. L’Ajuntament d’Artà sol·licita als govern de l’Estat que tots els passatgers que
arribin als ports i aeroports de les Illes Balears mostrin es seu passaport sanitari o PCR
negativa abans de l’arribada.
7. L’Ajuntament d’Artà insta al Govern de l’Estat a legislar per tal de fixar un preu
màxim dels tests PCR a tot el territori estatal.
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