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Introducció i estructura
Fins al dia d‟avui, el comerç de proximitat ha estat un actor més aviat poc rellevant en el procés de construcció de
municipis compactes. D‟una banda, ha estat un àmbit relativament oblidat en la transformació urbana. D‟altra banda, el
propi teixit comercial (estructurat en diferents nuclis comercials amb estructures associatives poc representatives i poc
professionalitzades) tampoc ha adquirit un paper prou proactiu pel que fa referència a la dinamització comercial i
econòmica del municipi.
Addicionalment, cal tenir present que el comerç de proximitat viu
actualment uns temps difícils, caracteritzats per una certa fortalesa dels
grans formats comercials, el creixement exponencial de la venda online,
la irrupció de nous hàbits de consum, la creixent regulació del sector,
l‟increment dels preus del lloguer, el creixement del turisme, etc.
En aquest context, el municipi de Pollença es planteja la necessitat
d‟elaborar un pla de treball que contribueixi a revifar l‟activitat comercial
dels seus nuclis, conscient de l‟important rol que juga el comerç de
proximitat en tots els pobles i ciutats, no només des del punt de vista
comercial, sinó també pel que fa a la cohesió i vertebració del seu
territori.
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Introducció i estructura

Com a resposta a totes aquestes preocupacions, el present pla de dinamització comercial pretén contribuir a definir les
estratègies i accions concretes que cal implementar, des de l‟Ajuntament de Pollença, per enfortir els seus nuclis.
Pel que fa a aquest treball, anomenat, Mesures i accions per a l’enfortiment de l’associacionisme comercial i del comerç
de Pollença, s‟estructura a partir dels següents elements:
 Objectius generals. Els objectius generals són els principals objectius, expressats de forma àmplia i genèrica, que es
pretenen aconseguir amb la implementació del pla d‟acció. Cada objectiu general inclou, al seu un torn, una sèrie
d‟objectius més específics.
 Objectius específics. Els objectius específics són el resultat de desgranar cadascun dels objectius generals en una
sèrie d‟objectius més concrets, sempre a partir de les particularitats que presenta el comerç de Pollença, identificades
a través de la diagnosi realitzada.
 Eixos de treball. Els eixos de treball són aquells grans àmbits, derivats dels objectius generals i específics formulats,
en què pretén incidir el pla d‟acció. Cada eix de treball és abordat mitjançant la proposta d‟una sèrie de polítiques a
implementar.
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Introducció i estructura
 Polítiques. Les polítiques són les estratègies concretes que
es proposen, en cadascun dels eixos de treball, per tal
d‟acomplir els objectius generals i específics que es
persegueixen. Cada política inclou, al seu torn, una sèrie de
programes de treball.
 Programes de treball. Els programes de treball són conjunts
d‟actuacions que persegueixen un objectiu comú, sempre en
el marc d‟una política determinada. Cada programa de treball
pot incloure, així doncs, diverses actuacions concretes.
 Actuacions. L‟apartat actuacions són cadascuna de les accions concretes que es proposen dins dels programes de

treball. Constitueixen l‟essència del pla d‟acció, ja que indiquen de forma detallada i concreta què cal fer per
aconseguir els objectius proposats.
 Cronograma de treball. El penúltim dels apartats determina, a mode aproximat, quina és l‟època en la que es creu
idoni realitzar les diverses actuacions plantejades.
 Entrevistes realitzades i agents contactats. El darrer àmbit inclou les entitats i agents entrevistades per a la
realització del treball.
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Objectius i eixos de treball

Objectius
generals

Objectius
específics

Eixos de
treball

Objectiu 1:
Construir el marc necessari per tal
d‟afavorir l‟enfortiment associatiu a
Pollença
• Disposar d‟una associació de comerciants
més àmplia i representativa.

• Incentivar l‟emprenedoria en el sector
comercial a Pollença

• Professionalitzar l‟associació de comerciants.

• Impulsar la professionalització i la
competitivitat del sector comercial.

• Promoure el consens entre els diversos
agents locals vinculats al comerç.
• Promoure un model de col·laboració
publicoprivada entre l‟ajuntament i el
col·lectiu associat.

2

3
Terminis

• Incentivar una oferta comercial singular dins
l‟espai comercial urbà.
• Elaborar un pla per a la digitalització del
comerç urbà de Pollença.

Associacionisme i consens
comercial

1

Polítiques

Objectiu 2:
Enfortir l‟activitat comercial de Pollença i
afavorir la seva competitivitat

Reactivació de
l’associacionisme

Pacte de Comerç Local de
Pollença

• Preservar i enfortir un nou model de comerç
dels nuclis de Pollença.
• Embellir la imatge general de l‟espai
comercial urbà i potenciar-lo com a zona de
passeig i de relació social.

Activitat comercial i
competitivitat

4

Foment de la col·laboració
publico privada

Objectiu 3:
Configurar un espai urbà que afavoreixi i
preservi l‟activitat comercial de Pollença

5

6

Model de comerç de
Pollença

Foment de l’emprenedoria i la
viabilitat de nous negocis

7

Preservació i regulació del
model de comerç de Pollença

8

Embelliment i singularització
de l’espai comercial urbà

Modernització, digitalització i
professionalització del comerç

Dinamització comercial i
econòmica

Juny de 2018 a maig de 2019 (curt termini)

Gener de 2020 (mig termini)
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Objectius i eixos de treball
1

Reactivació de l’associacionisme
Per tal d‟aconseguir un comerç viu, dinàmic i motor de l‟economia local, és important disposar
d‟una associació de comerciants que sigui forta, proactiva i representativa de tot el sector
comercial del municipi.

Definició

2

Actualment, l‟Associació de Comerciants de Pollença compta amb una cinquantena
d‟associats, la qual cosa significa una proporció baixa del total d‟establiments susceptibles
de formar-ne part. Com a conseqüència, es tracta d‟una associació poc representativa del
conjunt de comerços i serveis del municipi, alhora que la seva activitat és força limitada.
En aquest context, es considera imprescindible actuar per tal de reactivar l’associació, a
partir d‟una junta més àmplia que simbolitzi un canvi d‟etapa, la professionalització de la
mateixa entitat, la generació de confiança en l‟associacionisme associat i no associat, un
increment dels serveis que es presta als associats, sempre en un clar marc de cooperació
pública i privada.

 Inici d’una nova etapa en l’associacionisme comercial.

Idees
clau

 Professionalització de l’associació de comerciants.
 Impuls del sentit de pertinença dins l’àmbit associatiu del comerç.
 Ampliació del grau d’associacionisme comercial entre els comerços
dels diferents nuclis de Pollença.
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Objectius i eixos de treball
2

Definició

2

Foment de la col·laboració publicoprivada
La dinamització del comerç és un repte que no pot ser abordat individualment, sinó que
requereix la col·laboració i el consens entre tots els agents que hi estan vinculats, des de
l‟associació de comerciants de Pollença fins a les entitats socials, culturals i turístiques del
municipi, passant òbviament per l‟administració local.
Així mateix, es considera imprescindible que, un cop iniciat l‟impuls i la reactivació del
moviment associatiu, es construeixi un marc de col·laboració més professionalitzat entre
l‟Ajuntament de Pollença i l‟associació de comerciants, on ambdues entitats adoptin una
posició protagonista i donin lloc a un lideratge fort i compartit. Alhora, també es considera
necessari fomentar el treball conjunt entre les diverses àrees de l‟Ajuntament amb potencial
incidència sobre el comerç, així com la participació de les diverses entitats culturals i
turístiques del municipi en la definició de polítiques, estratègies i esdeveniments comercials.

 Nou marc de col·laboració entre l’ajuntament i l’associació
comercial.

Idees
clau

 Treball conjunt i generació de consens.
 Lideratge fort i compartit.
 Treball multidisciplinar dins de l’Ajuntament.
 Model de suport econòmic més òptim.
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Objectius i eixos de treball
3

Pacte de Comerç Local de Pollença
El comerç és sens dubte, una de les activitats productives més importants d‟un municipi. En el
cas de Pollença no n‟és una excepció, doncs entre els seus diferents nuclis disposen d‟una
àmplia oferta comercial.

Definició

2

Al mateix temps, el model de comerç no descansa únicament en la realització de campanyes
comercials i de dinamització. Els nous hàbits de consum i la reconversió i reorientació de les
ciutats requereixen un debat sobre quin ha de ser el model de futur del comerç.
Una de les millors opcions que entenem per Pollença, és la realització d’un pacte de comerç
en la que es dibuixin les línies mestres del futur del comerç de Pollença i la seva relació
amb el municipi (tan amb el nucli principal de Pollença com amb el seu port).
Aquest pacte ha de ser la base per establir un futur pla de treball en la que comerços,
ajuntaments i la societat civil, en general, construeixin un marc de col·laboració per al
futur del municipi, i en conseqüència, del seu comerç.

 Integració del comerç del municipi en el futur model de la
ciutat.

Idees
clau

 Enfortiment del pes del comerç dins l’estructura econòmica
del municipi.
 Participació de les diferents entitats en la presa de decisions
comercials del municipi.
 Definició de les bases del futur del comerç de Pollença.
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Objectius i eixos de treball
4

Foment de l’emprenedoria i la viabilitat de nous negocis

Per tal d‟aconseguir un comerç viu, dinàmic i atractiu, és necessari que es vagin creant nous
punts de venda que millorin l‟oferta existent, i que siguin negocis viables i competitius des
del primer moment.
Definició

2

A Pollença, i als seus diferents nuclis hi ha comerços molt atractius. Tanmateix, també
s‟observa una oferta comercial no tan atractiva així com una certa falta d‟emprenedoria de
nous negocis comercials que contribueixin a una continuïtat comercial més àmplia.
Per aquest motiu, es considera necessari actuar per tal d‟afavorir la creació de nous negocis
comercials que siguin viables i competitius des del primer moment, de tal manera que es
fomenti una emprenedoria planificada i professional, alhora que s‟afavoreixi una oferta
comercial contínua i constant a Pollença i, a Port de Pollença.

 Foment de l’emprenedoria en el sector comercial.

Idees
clau

 Formació de professionals en el sector.
 Viabilitat i competitivitat dels nous negocis.
 Millora de l’oferta comercial existent.
 desestacionalitat de l’oferta comercial.
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Objectius i eixos de treball
5

Definició

2

Modernització, digitalització i professionalització del comerç

En un context com l‟actual, caracteritzat per grans superfícies comercials, la irrupció de nous
hàbits de consum i la transformació i creació de nous models de negoci digitals, el futur del
comerç de proximitat passa, inevitablement, per la modernització i la professionalitat, així
com de la digitalització del sector.
En línies generals, Pollença es caracteritza per un comerç amb un cert atractiu. No obstant
això, hi ha certs establiments als diferents nuclis del municipi que encara presenten un cert
marge de millora en aquests àmbits, tant en termes d‟imatge de l‟establiment, com de
modernitat i digitalització.
És en aquest context, a on es considera necessari actuar per tal de millorar la imatge interior i
exterior dels establiments menys atractius, així com millorar la professionalitat del teixit
comercial i facilitar la seva adaptació a les noves tecnologies.

 Visibilitat digital.

Idees
clau

 Formació adaptada als interessos del sector.
 Ús de les noves tecnologies.
 Adaptació als nous hàbits de consum.
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Objectius i eixos de treball
6

Dinamització comercial i econòmica
La dinamització del comerç de qualsevol municipi, és un aspecte clau per a la promoció no
només de la ciutat sinó també dels seus establiments comercials. Al mateix temps, la forta
competitivitat actual fa necessària la realització d‟actuacions de caràcter promocional, de
comunicació i animació que contribueixin, d‟una manera decisiva, en el dinamisme del comerç.

Definició

2

Pollença no només no és un municipi aliè a aquesta realitat, sinó que al mateix temps, disposa
d‟una associació de comerços que porta alguns anys treballant en la realització de campanyes
de dinamització.
Aquest àmbit, doncs, vol ser una aproximació, al que hauria de ser un pla d’accions
comercials per a la dinamització comercial del municipi i, de la ma de la pròpia
associació comercial, i que al mateix temps, tingui en compte les singularitats i entitats
del municipi.

 Generació d’una millor experiència de compra entre els
consumidors.

Idees
clau

 Apropament del comerç a la ciutadania.
 Sensibilització en relació a la compra local.
 Aposta pel producte local i per tots aquells valors
diferencials del municipi.

13

Mesures i accions per a l’enfortiment de
l’associacionisme comercial i del comerç de Pollença

Objectius i eixos de treball
7

Preservació i regulació del model de comerç de Pollença
La riquesa comercial d‟un municipi com Pollença i els seus diferents nuclis parteixen d‟un
model de comerç propi amb una àmplia oferta d‟establiments comercials.

Definició

2

De la mateixa manera és important ressaltar la importància de potenciar la compra de
proximitat (oferta de béns i serveis necessaris al territori) i tot el que això implica, és a dir,
els valors de la tradició, el tracte proper amb la clientela, la vinculació amb els actors socioculturals, la defensa del producte de proximitat,...
Davant de tot això, es fa palesa la importància que un municipi com Pollença, tingui molt
present aquest model comercial de proximitat i faci us dels mecanismes necessaris per
enfortir la trama comercial.
Aquests mecanismes tenen per objectiu, el vetllar per un model de ciutat on el comerç de
proximitat hi tingui un pes cabdal, i que, en conseqüència limiti aquells sectors comercials
menys favorables a l‟equilibri del municipi.

 Limitar aquells usos comercials que no aporten cap
valor al model de comerç de proximitat.

Idees
clau

 Incentivar aquells formats comercials que millor poden
ajudar a desenvolupar un model de ciutat sostenible.
 Regular l’oferta del teixit comercial.
 Preservar el model de municipi.
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Objectius i eixos de treball
8

Embelliment i singularització de l’espai comercial urbà
L‟activitat comercial té lloc en espais públics i privats, les característiques del quals
influeixen de manera determinant sobre l‟experiència comercial i de passeig de la clientela, la
satisfacció de les seves necessitats, el resultat en termes de vendes, el grau de vitalitat i
interacció social, etc.

Definició

2

A Pollença, l‟espai comercial urbà presenta, en línies generals, una imatge atractiva i
agradable per al passeig (tan al nucli més antic així com al Passeig Marítim de Port de
Pollença). Tanmateix, sempre hi ha determinats carrers que necessiten algunes millores
urbanístiques que reforcin la seva imatge així com la singularitat comercial dels nuclis.
En aquest sentit, es considera necessari realitzar actuacions per tal de potenciar la bellesa
inherent de paisatge comercial urbà de Pollença, a partir de millores puntuals en l‟urbanisme
d‟alguns carrers, el mobiliari urbà i els locals comercials buits existents.

 Millora en la imatge dels carrers.
 Millora del mobiliari urbà.

Idees
clau

 Amabilització de l’espai comercial urbà.
 Embelliment de la imatge dels locals comercials
estacionals.
 Foment del passeig i la vida social a l’espai urbà.

15

Mesures i accions per a l’enfortiment de
l’associacionisme comercial i del comerç de Pollença

Índex

1

Introducció i estructura

2

2

Objectius i eixos de treball

6

3

4
5

Programes d’actuacions per a l’enfortiment de l’associacionisme
comercial i del comerç de Pollença

16

1

Reactivació de l‟associacionisme

18

2

Foment de la col·laboració publico privada

43

3

Pacte de Comerç Local de Pollença

50

4

Foment de l‟emprenedoria i la viabilitat de nous negocis

54

5

Modernització, digitalització i professionalització del comerç

58

6

Dinamització comercial i econòmica

67

7

Preservació i regulació del model de comerç de Pollença

72

8

Embelliment i singularització de l‟espai comercial urbà

76

Cronograma de treball

82

Entrevistes realitzades i agents contactats

87
16

Mesures i accions per a l’enfortiment de
l’associacionisme comercial i del comerç de Pollença

39

Programes d’actuacions per a l’enfortiment de l’associacionisme comercial i del comerç de Pollença

Tot seguit, es dóna pas al primer eix de treball anomenat Associacionisme i consens comercial, que conté 3 polítiques i fins
a 8 programes amb tot un conjunt d’actuacions especificades en les properes diapositives:

Programa 1.1. Generació d‟un lideratge associatiu més ampli
Programa 1.2. Consolidació de la junta

Associacionisme i
consens comercial

Programa 1.3. Professionalització de l‟estructura associativa
Programa 1.4. Inclusió de nous sectors
Programa 1.5. Impuls de l‟associacionisme comercial

1

Reactivació de
l’associacionisme

2

Foment de la col·laboració
publicoprivada

3

Pacte de Comerç Local de
Pollença

Programa 2.1. Implantació del model de gestió publicoprivat
Programa 2.2. Definició del model de suport econòmic

Programa 3.1. Definició del Pacte de Comerç Local de Pollença
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1

Reactivació de l’associacionisme

1.1

Generació d’un lideratge associatiu més ampli

Objectius

Ampliar el moviment associatiu amb un equip de noves persones líders que participin activament i contribueixin a
l‟enfortiment de l‟associacionisme comercial de Pollença.

El primer programa d‟aquesta política descriu les accions que cal dur a terme per tal de generar un lideratge més
fort i ampli del teixit associatiu comercial de Pollença. Així doncs, el programa es concreta en les següents accions:
1. Ampliació de l’equip de junta actual.
Actualment, l'Associació de Comerciants de Pollença disposa d‟una junta de 7 membres. A efectes de
reforçar i enfortir la pròpia entitat, però, es proposa promoure el sorgiment d‟un equip de treball més ampli
través dels següents passos:

Contingut



En primer lloc, es planteja que conjuntament des de la Àrea de Comerç i l'Associació de Comerciants
de Pollença es proposi un llistat de diversos comerciants que es creguin adients per tal de
potenciar l‟estructura associativa actual. Caldria treballar la formulació d’aquest col·lectiu en termes
de professionalitat i voluntat de treball, així com d’altres elements com la representativitat
sectorial i la representativitat territorial (és a dir, que en la mesura del possible hi hagi establiments
dels dos nuclis, tant de Pollença com del Port de Pollença).



En segon terme, es proposa que la Àrea de Comerç i l‟Associació de Comerciants convoquin una
reunió amb tots aquells comerciants escollits i que es considerin més adients per participar de
la nova junta. En aquesta reunió, es tracta que se‟ls proposi el repte de formar una nova junta i liderar
el nou projecte associatiu que es pretén desenvolupar.
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1

Reactivació de l’associacionisme

1.1

Generació d’un lideratge associatiu més ampli

 Caldrà fer palès, però, que aquest grup de persones hauran de ser ratificats, en el seu moment
pels actuals membres socis de l'Associació de Comerciants de Pollença.
 La síntesi d‟aquesta actuació, doncs, descansa en que l‟associació disposi, no d‟un nou equip de
lideratge, sinó d‟un grup de treball més ampli que es vulgui fer seu el projecte associatiu de
dinamització comercial a Pollença.
 Finalment, i amb la idea que s‟ampliï la junta, es considera molt oportú que s‟estableixi un espai de
debat entre l’equip de treball de nova incorporació i la junta actual de l'Associació de
Comerciants de Pollença, conjuntament amb el suport de l‟Ajuntament.

Contingut
Al nostre entendre, creiem que és molt important dur a terme aquesta primera actuació ja que entenem que
si es vol enfortir el teixit associatiu de comerciants, el primer gran pas a elaborar és l‟ampliació i constitució
d‟un equip de treball més gran que representi a les diferents necessitats associatives.
El projecte d‟ampliació de la junta de l‟associació de comerciants que representa el comerç de Pollença, tal i
com s‟ha indicat anteriorment, es tracta que sigui un projecte treballat molt paral·lelament entre
l’Ajuntament (Àrea de Comerç) i entre la pròpia entitat.
Per últim, aquest nou grup de treball permetria una visió més àmplia sobre la presa de decisions comercials
de l‟associació pel que fa a nous projectes, als objectius de futur, etc.
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2. Constitució d’una junta més àmplia.
Un cop definides les persones que hauran de formar part d‟aquest projecte associatiu (validat per la Àrea
de Comerç i l'Associació de Comerciants de Pollença), i vista com quedi la composició de la nova junta, serà
el moment d’oficialitzar i redefinir la proposta de nova junta.
Tanmateix, i tal com s‟ha esmentat a la primera acció d‟aquesta política, cal ressaltar la necessitat que
aquesta junta inclogui representants dels dos principals entorns comercials de Pollença, el poble i el
port. D‟aquesta manera, la junta que es conformi serà sensible a les característiques, potencialitats i
mancances dels dos entorns i podrà fer-ne front.

Contingut

De la mateixa manera, una junta més àmplia hauria de facilitar la construcció d‟un projecte associatiu més
sòlid i amb més establiments associats, així com més viable i independent econòmicament.
En última instància, s‟entén que aquesta nova junta serà de caràcter provisional a l’espera que siguin els
seus futurs associats qui l’aprovin en junta general.
3. Creació de comissions de treball.
Un element molt important en l‟estructuració i capacitat competitiva de qualsevol junta de comerciants és la
construcció d‟un mètode de treball ben estructurat, que permeti i faci més òptima la presa de decisions.

20

Mesures i accions per a l’enfortiment de
l’associacionisme comercial i del comerç de Pollença

1

Reactivació de l’associacionisme

1.1

Generació d’un lideratge associatiu més ampli
És per aquest precís motiu que la tercera de les actuacions plantejades en aquesta política consisteix en la
organització de sistemes de treball segons temàtiques, o les anomenades comissions de treball. Per
tant, es tracta que l‟entitat s‟estructuri en aquells grans elements de decisió vinculats al comerç i que poden
ser, a tall d‟exemple, els següents:
 Àrea de l’associat (serveis): Aquesta primera àrea de treball hauria de detectar les necessitats i
mancances dels actuals (i potencials) socis de l‟entitat, així com procurar revertir-los en serveis
d‟utilitat i qualitat.
 Àrea de noves tecnologies: La segona de les àrees hauria de ser l‟encarregada de cercar aquelles
estratègies que permetessin la màxima immersió tecnològica i digital a tots els comerços associats, tot
procurant adaptar el teixit comercial a les noves maneres de vendre i relacionar-se amb el
consumidor.

Contingut

 Àrea de dinamització comercial: L‟àrea de dinamització comercial hauria de ser aquell grup de
treball responsable de plantejar noves activitats de dinamització del comerç associat. Aquesta, a més,
també hauria d‟encarregar-se de fer un seguiment i valoració de les actuacions portades a terme al
llarg dels anys, per tal de valorar-ne els seus resultats i estudiar-ne la seva continuïtat.
 Àrea de coneixement: La quarta àrea hauria d‟estar molt al corrent de l‟oferta formativa més
actualitzada a oferir als socis i de transmetre tota la formació que s‟impulsa des de la Àrea de Comerç
dedicada als punts de venda del municipi.
 Àrea d’espai públic: En cinquè lloc, l‟àrea d‟espai públic hauria d‟estar al corrent de les actuacions
que es vulguin plantejar a nivell d‟urbanisme i que puguin afectar, d‟una manera o altra, al teixit
comercial per tal d‟obrir-ne debat.
 Àrea de sinergies econòmiques: L‟última de les àrees és aquella que hauria d‟encarregar-se de
plantejar actuacions transversals amb els diversos sectors clau del municipi, tant a nivell econòmic,
com cultural, social i educatiu.
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Per tal de promoure el bon
funcionament
de
totes
aquestes àrees, que haurien
de representar els diversos
membres de la junta, caldria
que aquestes treballessin un
bon sistema de comunicació
intern.
El gràfic de la dreta intenta
representar les diverses
àrees de treball o comissions
proposades.

Resultats
esperats

Agents
impulsors

Àrea de
l’associat

Àrea de
sinergies
econòmiques

Àrea de noves
tecnologies

Comissions
de treball

Àrea
d’espai
públic

Àrea de
dinamització
comercial
Àrea de
coneixement

Una junta més àmplia i diversa que pugui representar el conjunt del teixit comercial associat de Pollença i el Port de
Pollença.

Àrea de Comerç.

Parts
implicades

Associació de
Comerciants de
Pollença i nous
membres de la
junta.

Prioritat

Alta.
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Objectius

Capacitar la junta ampliada de l'Associació de Comerciants de Pollença per tal que els seus membres puguin
afrontar els reptes de l‟associacionisme comercial amb els coneixements, la motivació i la preparació adequats.
El segon programa proposat fa referència a la consolidació de l‟equip de treball que haurà de liderar el projecte de
dinamització comercial de Pollença (junta actual i noves incorporacions, detallat en el programa anterior), i que
consta de les següents accions:
1. Impuls de programes motivacionals per a la nova junta.
Una associació il·lusionada amb el projecte que lidera és una associació forta i proactiva. Així, i per tal de
motivar els seus integrants amb el repte entomat, es proposa que se‟ls ofereixi tot un seguit d’accions
orientades a que coneguin les tendències i corrents actuals vinculats al món del comerç urbà i la
promoció d‟espais d‟interès comercial.

Contingut

Són moltes les activitats a oferir a tals efectes, però considerem que seria prioritari portar-ne a terme les
següents:
 Disseny d’un programa de visites a d’altres espais comercials d’èxit. Es planteja la creació de tot
un seguit de visites a d‟altres municipis, tant de les Illes Balears com de Catalunya (o d‟altres indrets),
que es considerin exemplars en matèria d’associacionisme comercial. En aquestes visites, els
integrants de la nova junta haurien de tenir l‟oportunitat de conèixer, de primera mà, com es treballa
en l’associació de comerciants del municipi visitat, quines són les estratègies i dinàmiques que duen
a terme i com són els resultats que n‟obtenen.
A tall d‟exemple, alguns dels municipis que es podrien visitar són Olot pel model de vinculació entre
comerç i la ciutat, Palafrugell o Platja d‟Aro, al tractar-se de municipis de costa amb un fort dinamisme
comercial,...
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 Participació en fòrums o jornades sobre nous models de dinamització comercial. Tanmateix, es
considera que la participació en fòrums o jornades sobre nous models de dinamització, seria una bona
oportunitat per tal de promoure una immersió més completa dels membres de la junta, al món del
comerç de proximitat.
La possibilitat d‟organitzar aquesta jornada amb una entitat de referència local, com ara l‟Institut
d‟Innovació Empresarials de les Illes Balears (IDI), podria ser una bona iniciativa per forjar un espai de
debat entre la futura junta i el comerç pollencí.
2. Foment de programes d’assessorament i acompanyament a la nova junta.

Contingut

Complementàriament a l‟actuació anterior, es plantegen dues accions per tal d’orientar i assessorar a la
nova junta (dirigida tant als actuals com als futurs membres d’aquesta):
 Creació d’un programa de mentoring per a la junta. Es creu adequat que, des de la Àrea de
Comerç, s‟ofereixi als membres de la nova junta un programa de mentoring estructurat en vàries
sessions, a través de les quals un professional extern expert en matèria comercial familiaritzi els
integrants de la nova junta amb els reptes que comporta l’associacionisme comercial i amb els
models de gestió comercial publicoprivats, vetllant així per una gestió professionalitzada de la nova
associació pollencina.
 Impuls d’un programa d’acompanyament durant el primer any i mig de constitució de la nova
junta. Amb l‟objectiu de guiar, assessorar i acompanyar la nova junta, es proposa la implementació
d‟un programa amb una durada d‟un any i mig que, mitjançant la contractació d’una figura externa
a l’associació i a l’Ajuntament (però gestionada per l‟Ajuntament), faci un seguiment puntual de
l’entitat.
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Contingut

Aquesta actuació, per tant, ha de ser entesa com una eina inicial que permeti assegurar i enfortir la viabilitat
del nou projecte. La figura externa, a més, hauria de participar en la Comissió Mixta de Treball, òrgan de
treball proposat en actuacions de futur (veure Programa 3, actuació Creació d’una Comissió Mixta de
Treball).

Resultats
esperats

Una junta motivada, competent i amb capacitat de presa de decisions. Una junta preparada per a conduir el
moviment associatiu de Pollença i el Port de Pollença.

Agents
impulsors

Àrea de Comerç de
l‟Ajuntament de
Pollença.

Parts
implicades

Associació de
Comerciants de
Pollença.

Prioritat

Alta.
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Objectius

Professionalitzar l‟estructura de treball de la pròpia entitat i afavorir l‟enfortiment del moviment associatiu de
comerços a Pollença.
El tercer programa de la política Reactivació de l’associacionisme proposa i descriu una sèrie d‟accions que tenen
com a finalitat concretar “què?” i “com?” ha de ser l‟estructura associativa. El seguit d‟actuacions proposades, es
defineixen en el gràfic introductori següent:

Professionalització de l’estructura associativa

Contingut
Gestió

Serveis

Identitat

Associats

Contractació
d’una figura
dinamitzadora

Serveis a
l’associat

Nom i imatge

Captació de
socis i definició
de quotes

Acció 1.3.1

Acció 1.3.2

Acció 1.3.3

Acció 1.3.4
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1. Contractació d’una figura dinamitzadora.
L‟Associació de Comerciants de Pollença, a dia d‟avui, no disposa de cap figura que es dediqui
exclusivament a la dinamització de l‟associació. Cal esmentar que durant un temps breu l‟associació va
comptar amb una persona encarregada d‟informar i captar nous associats però que, per diferents motius, no
va tenir bons resultats. Així doncs, actualment aquesta tasca la duen a terme, de manera poc
professionalitzada, els propis membres de la junta.

És important esmentar que la presència d‟aquesta tipologia de professionals a les entitats comercials es
considera clau ja que es tracta de persones que es dediquen exclusivament a vetllar pels interessos de l‟ens.
Per aquest motiu, es planteja que l‟associació de comerciants, aprofitant l‟ampliació de l‟entitat, valori la
possibilitat de contractar, a partir del 2020, una figura dinamitzadora. Aquesta persona, que podria tenir una
dedicació de mitja jornada, hauria de portar a terme, com a mínim, les següents tasques:

Contingut

 Administració: Realització de tasques administratives (justificacions, subvencions, altes,..) i
econòmiques.
 Servei a l’associat: Informació i resolució de dubtes als socis respecte comerç (nova normativa,
tendències, oferta formativa per a comerços impulsada per l‟Ajuntament,...), representació de l‟entitat
(juntament amb la junta) i interlocució amb d‟altres agents.
 Comercial: Sensibilització i foment de l‟associacionisme, captació de nous socis, comunicació interna
de l‟associació, comunicació corporativa de l‟associació (offline i online), desenvolupament i
implementació de les campanyes de dinamització de l‟entitat.
Seria molt valuós que la persona contractada fos de Pollença i tingués una especial sensibilitat vers el poble i
el comerç de proximitat. Tanmateix, aquesta figura hauria d‟anar molt coordinada amb les diverses
comissions de treball de la junta de l‟Associació de Comerciants de Pollença (veure actuació 1.1.3. Creació
de Comissions de Treball), la figura externa de seguiment (veure programa anterior), així com amb la Àrea
de Comerç de l‟Ajuntament de Pollença.
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Aquesta diapositiva mostra, de manera gràfica, les tasques o camps de treball de la figura dinamitzadora
contractada per l‟Associació de Comerciants de Pollença:

Tasques de la figura dinamitzadora

Contingut

Administració
• Gestió i
administració
del dia a dia
• Tasques
administratives
i econòmiques

Servei a
l’associat
• Línies d’orientació
a l’associat
• Transmissió
d’informació
relativa a comerç
• Representació de
l’entitat

Comercial
• Captació nous
socis
• Comunicació
de l’associació
• Creació de
campanyes
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2. Elaboració d’un pla de serveis de l’associació de comerciants.
Es considera bàsic que els comerciants, tant actuals membres de l‟Associació de Comerciants de Pollença
com aquells possibles socis en un futur, percebin la nova associació com una entitat útil i desitgin formar-ne
part. Per tal d‟aconseguir-ho, és necessari que aquesta entitat ofereixi, més que un ampli ventall de serveis
als seus socis, serveis de qualitat i amb valor afegit que generin que el fet d‟estar associat sigui un
avantatge competitiu respecte els comerciants no partícips d‟aquest moviment.
En aquest sentit, es proposa que l‟associació disposi d’un programa o pla de serveis per a l’associat que
ha de ser un dels pilars que contribueixin a incentivar i implicar els comerciants, des d‟un bon inici.

Contingut

El pla de serveis s‟haurà de construir al llarg dels propers mesos, paral·lelament al procés de construcció de
l‟entitat. Els àmbits que aquests serveis haurien d’incloure poden ser els que es mencionen a
continuació:
 Acompanyament en tràmits i gestions: Amb total col·laboració amb la Àrea de Comerç, l'entitat
hauria de poder oferir a tots els seus associats una línia clara de serveis de gestió dels establiments
comercials. Fem referència a elements com la disposició de les normatives i ordenances, informació
sobre les línies d‟ajut que s‟ofereixen, informació sobre els serveis de consum i de defensa de
l‟establiment comercial i de la clientela, informació respecte l‟oferta formativa existent a l‟Ajuntament i
altres organitzacions públiques,...
 Creació d’una política de descomptes: Un dels elements que poden facilitar el sentit de pertinença a
l‟entitat és la percepció que la quota d‟associat tingui contraprestacions de caràcter econòmic. En
aquest sentit, caldria construir una proposta de descomptes en serveis que, a ulls de l‟usuari associat,
puguin ser atractius (possibilitat d‟oferir descomptes d‟aparcament a la clientela, assegurances amb
companyies de serveis, comissions bancàries, compres de material de suport a la gestió del punt de
venda, gestions relatives a riscos laborals, protecció de dades,...).
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 Organització de campanyes de dinamització transversals: A l‟actualitat les campanyes
organitzades per l‟Associació de Comerciants de Pollença són el seu mecanisme de funcionament, la
base a partir de la qual elaboren el seu pla de treball i calculen el pressupost anual. Cal esmentar,
però, que bona part de les seves campanyes (com ara el Dia de Sant Valentí, el Dia del Pare i de la
Mare o el dia del Consumidor), tal i com estan enfocades actualment, es basen únicament en l‟oferta,
una política de descomptes, que potser no afavoreix la posada en valor dels productes del comerç
associat.

Contingut

És per aquest motiu que es proposa que les campanyes organitzades a partir d‟ara per aquest nou
moviment associatiu siguin transversals. Com a transversals s‟entenen aquelles campanyes
pensades per a cohesionar el col·lectiu de comerciants a la vegada que promoguin el sentit de
pertinença al municipi. En aquest sentit, es valora que seria molt positiu realitzar actuacions de
dinamització de manera conjunta amb altres entitats econòmiques, socials, educatives o culturals de
Pollença.
Un exemple d‟aquesta proposta seria que la futura campanya del Dia del Consumidor, actualment
consistent en que el primer dimarts dels mesos de maig a juliol s‟ofereixen descomptes per compres
realitzades en establiments associats, es basés en la realització de diverses activitats de dinamització
a diferents punts de Pollença i del Port. Aquestes activitats serien realitzades per entitats i
associacions culturals i artístiques de manera que serveixi per oferir una imatge de cohesió econòmica
i cultural de Pollença.
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 Visibilitat i promoció de l’associació i dels comerços
associats: Es proposa que una de les actuacions que
contempli el pla de treball de l‟associació sigui la disposició
d‟un portal web que serveixi com a plataforma per a fer visible,
a través del món digital, tant l‟Associació de Comerciants de
Pollença com els seus membres socis.

Contingut

Així, per una banda, caldrà valorar la possibilitat de crear un
nou portal web que, sota un nou domini, millori l‟actual web de
l‟associació
de
comerciants
(http://www.comerciantspollensa.com), sobretot pel que fa a la
seva imatge, informació continguda i disseny basat en
l‟experiència de l‟usuari.

Figura 1: Portal web de l‟Associació de
Comerciants de Pollença que es proposa
que s‟actualitzi. Font:
www.comerciantspollensa.com, 2018.

D‟altra banda, el treball amb les xarxes socials també és un element que es creu d‟elevat interès. De
fet, es podria plantejar l‟activació de l‟opció Facebook Shopping a través de la qual els diversos
establiments associats poguessin vendre una part dels seus productes mitjançant Internet. Per tant, un
dels beneficis i punts que es considera necessari que inclogui aquest programa de serveis és la
presència i participació dels membres socis als diferents mitjans socials de l‟entitat, per tal que
aquests siguin uns espais de promoció dels seus negocis (veure programa 5.3.1., Programa de
digitalització del comerç urbà “Comerç connectat”).
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3. Definició de la identitat i imatge de l’associació de comerciants.
Per tal que el projecte associatiu sigui percebut com un veritable canvi d‟etapa, i al mateix temps escenifiqui
la vocació integradora i representativa que pretén tenir el nou model associatiu, es proposen diverses
actuacions:
 Canvi de nom de l’associació de comerciants. A dia d‟avui l‟associació s‟anomena Associació de
Comerciants de Pollença, un nom que, tot i trobar-se encertat, potser podria ser més curt i directe. Es
proposa, doncs, repensar el nom o fer-ne alguna petita variant. A mode d‟exemple, el moviment
associatiu podria tenir el nom Comerç de Pollença, doncs, es tractaria d‟un petit canvi que ja marcaria
una nova corrent.
En qualsevol cas, però, aquest nom, només és una proposta que caldria que fos validada amb la
nova junta i el mateix equip polític i tècnic de l‟Ajuntament de Pollença.

Contingut


Modificació del logotip de l’associació de comerciants..
Amb l‟objectiu de contribuir a donar un nou aire a l‟Associació
de Comerciants de Pollença, es proposa que també es valori la
possibilitat que aquesta entitat, juntament amb el canvi de nom,
canviï el seu logotip.
Val a dir que l‟actual logotip de l‟associació de comerciants,
sorgit d‟un concurs organitzat recentment i on va resultar
guanyadora una noia de Pollença, és atractiu. Així doncs, es
considera que seria interessant proposar a la mateixa persona
que va dissenyar el logotip que en fes alguna adaptació que fos
indicativa del canvi d‟etapa.

Figura 2: Logotip de l‟Associació de
Comerciants de Pollença. Font:
www.comerciantspollensa.com, 2018.
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Concreció de la identitat i la proposta de valor de l’associació de comerciants. Una vegada la
nova junta estigui preparada i formada, és imprescindible que:
 Juntament amb la Àrea de Comerç, es realitzi un document que defineixi exactament “què ha de
ser l‟Associació de Comerciants de Pollença (o el nou nom que se i atribueixi)?” i “quin rol ha de
jugar l‟Associació de Comerciants de Pollença en el conjunt del municipi?”. Aquest document de
consens serà la proposta de valor de l’associació.

Contingut

 Aquesta proposta de valor estratègica del comerç de Pollença haurà de vetllar,
inexorablement, per la promoció econòmica i l’espai urbà pollencí. D‟aquesta manera,
s‟erigirà com una entitat prou professionalitzada com per poder participar en la presa de
decisions de determinades politiques publiques que afectin la construcció d’un espai urbà
atractiu i dinàmic.
 En d‟altres paraules, l‟associació ha de ser l‟ens responsable en construir un model associatiu
privat que col·labori amb l’àmbit públic, generant així les bases per a un possible futur model
de col·laboració publicoprivada en matèria comercial.
4. Impuls d’un programa de concreció d’objectius i captació de socis.
La quarta de les actuacions, inclou les següents sub-accions:
 Definició dels objectius i les quotes. L‟ampliació de l‟entitat comercial associativa ha de disposar
d‟una sèrie d’objectius quantificables que ha de procurar complir per a assegurar-ne la seva
viabilitat i correcte funcionament.
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Tanmateix, un altre dels elements de major importància en una associació de comerciants és la capacitat
d’autofinançar-se. Els recursos propis són, per tant, un dels pilars bàsics de la seva subsistència en el
futur més proper.

Contingut

Dades de l’actual associació de
comerciants (any 2018)

Proposta d’objectius per la nova
associació (anys 2019 i 2020)
Quota anual*

Quota anual

Nombre de socis
Nombre de socis

50 associats

(previsió finals del 2019)

Recursos propis
Recursos propis

10.000 €/any

(previsió finals del 2019)

Nombre de socis
Recursos públics

240 euros

200 euros

15.000 €/any

(previsió finals del 2019)

Recursos propis
(previsió finals del 2020)

120 associats
28.800 €/any
150 associats
36.000 €/any

* Cal esmentar que es tracta d‟una quota inferior a les que els
comerciants paguen en altres municipis de referència.

Per aquest motiu, és imprescindible que, des d‟un bon inici, es concretin un objectius quantificats tant
pel que fa a les quotes de l’entitat com al nombre de socis necessaris per tal que sigui una
associació amb prou recursos i capacitat d‟autofinançament a mig termini. Així, a continuació es mostren
les dades referents a l‟actual associació de comerciants i un suggeriment de proposta d‟objectius:
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 Impuls d’una campanya de captació de socis. Complementàriament, per tal d‟assolir els objectius
de captació de socis previstos, es proposa:
 Dur a terme una campanya de captació de socis, basada en la realització de visites
personalitzades a tots els comerços i serveis del municipi. En aquestes visites, caldria explicar
als comerciants l‟ampliat projecte associatiu del municipi, així com la importància de tenir un
moviment associatiu fort i participatiu.

Contingut

 Per tal d‟optimitzar els resultats d‟aquestes visites, seria especialment interessant que es creés
i repartís als comerciants algun tipus de tríptic o fulletó informatiu sobre l‟associació,
posant especial èmfasi en els avantatges que l‟entitat ofereix (o oferirà) als seus associats.
 Organització d’una jornada de presentació i inauguració del nou enfocament associatiu. La
darrera acció proposada és la realització d‟una jornada de presentació de la nova junta, amb la
seva conseqüent aprovació, el pla de serveis proposat, i en síntesi, el punt de partida de les seves
noves activitats.
A la presentació de la nova junta, es tracta que hi sigui partícip la Àrea de Comerç, tots els
establiments associats a l’Associació de Comerciants de Pollença, així com que sigui obert a
tots els sectors comercials i econòmics del municipi. Aquesta actuació també permetrà acabar de
consolidar una estructura associativa major així com incentivar l‟entrada de nous associats.

Resultats
esperats
Agents
impulsors

Un model associatiu comercial ampliat i sòlid que generi interès entre els comerços i pugui satisfer-ne les seves
necessitats.

Àrea de Comerç.

Parts
implicades

Associació de
Comerciants de
Pollença i sector
comercial i
econòmic local.

Prioritat

Alta.
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Objectius

Avançar cap a un model associatiu ampli i transversal, que pugui integrar qualsevol tipus de negoci o entitat
vinculada al comerç o amb capacitat per influir-hi.

Com que el nou model de dinamització comercial de Pollença no pretén, només, promoure el comerç, sinó
també promoure l‟economia urbana del municipi i els diferents actors que en formen part, sembla conseqüent que
l‟ampliada entitat estigui formada per un major ventall de sectors. És per això que el quart programa proposat
estableix quins sectors addicionals es creu rellevants que formin part del projecte de l‟Associació de Comerciants
de Pollença.
A tal efecte, es proposa que hi tinguin cabuda els
següents interlocutors:

Contingut

1. Inclusió d’establiments de restauració.
L‟actual Associació de Comerciants de Pollença no
inclou cap establiment del sector de la restauració.
L‟única entitat que agrupa aquesta tipologia
d‟establiments és l‟Associació de Restauradors de
Pollença, un ens constituït fa 3 anys. Formen part de
l‟Associació 30 propietaris i 54 establiments, la
majoria dels quals estan situats al Port de Pollença i
pràcticament tots ells tanquen durant els mesos
d‟hivern.

Figura 3: Restaurant del Carrer Migjorn, Port de Pollença.
Font: Elaboració pròpia, 2018.
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Bona part dels establiments de restauració de Pollença tenen una imatge cuidada i una oferta molt atractiva i
ben valorada. És per aquest motiu que es considera que aquest sector pot esdevenir un element clau per
a la promoció del municipi. Bon exemple d‟aquest fet, és el recent premi estatal a Millor Cuiner de l‟Any
(abril 2018) obtingut pel cuiner del restaurant Argos, situat al Port de Pollença.
Segons les entrevistes mantingudes amb ambdues associacions, s‟ha pogut determinar que les necessitats
de l’Associació de Restauradors no difereixen gaire de les necessitats dels comerciants (fomentar el
compromís dels associats, millorar la visibilitat digital de l‟associació –llançament d‟una pàgina web pròpia,
professionalitzar la gestió de les xarxes socials–, cercar vies de participació amb el moviment social i
esportiu de Pollença, ...).

Contingut

Tanmateix, s‟ha posat de relleu que, tot i que anteriorment va haver-hi alguna col·laboració puntual entre els
dues associacions, actualment no hi ha cap projecte comú en actiu. No obstant aquesta situació, es percep
que hi ha predisposició per tal d‟estudiar la possibilitat d‟engegar accions conjuntes.
Així doncs, tenint present aquesta voluntat, i atès el caràcter inclusiu i transversal que es vol donar a la nova
associació, es proposa que l‟Associació de Comerciants de Pollença passi a incloure també els
establiments de restauració del municipi. En aquest sentit, es considera que, en un primer moment, es
podria començar per incloure els establiments que formen part de l’actual Associació de
Restauradors i, més endavant, i per mitjà de la campanya de captació de socis plantejada
anteriorment, s‟obri la participació a d‟altres establiments.
Val a dir que si aquesta casuística es donés, caldria reformular algunes actuacions com són, per exemple,
l‟actuació 1.1.1. Ampliació de l’equip de junta actual, en què es creu que seria convenient que aquest equip
també es conformés per persones del sector de la restauració.
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2. Creació de col·laboracions amb els tallers d’oficis artesans
L’Associació d’Artesans de Pollença és una entitat que vetlla per la posada en valor del oficis artesans i la
producció local. Es tracta d‟una entitat que compta amb 20 associats i que des de l‟any passat està fent un
esforç per donar-se a conèixer, principalment a partir de l‟edició d‟un catàleg propi.
Aquesta associació està començant a dur a terme campanyes pròpies de promoció, algunes de les quals
es fan en col·laboració amb entitats que formen part del moviment associatiu social. En aquest sentit, cal
esmentar que, fins al moment, no hi ha relació amb l‟Associació de Comerciants, tot i que, en les converses
mantingudes, s‟ha posat de relleu la voluntat de col·laborar mútuament.

Contingut

Així doncs, es considera que seria interessant cercar mecanismes per tal que l’Associació d’Artesans,
sense perdre la seva identitat pròpia, pogués participar del nou moment associatiu.
3. Creació de col·laboracions amb entitats socials, culturals i esportives.
Per tal d‟aconseguir que l‟Associació de Comerciants de Pollença sigui una entitat important al municipi i que
vagi més enllà de la dinamització comercial, se suggereix que, des de l‟Àrea de Comerç, es proposi a la
pràctica cinquantena d‟entitats socials, culturals, educatives i esportives del municipi, la possibilitat
d’entrar a formar part de l’associació, però sense necessitat de pagar cap quota.
Aquest fet permetria avançar cap a un moviment associatiu que, més enllà d‟aglutinar els comerços i serveis
del municipi, vetllés per un municipi viu i dinàmic, tant en termes comercials i econòmics, com fins i tot
socials i culturals, entenent que la vida i l‟activitat al carrer són grans aliats del comerç de proximitat.
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Així, un dels compromisos d‟aquestes entitats, seria la de realitzar actuacions de ciutat, actuacions que
contribuïssin a genera una vida activa al municipi de manera que contribuís a la dinamització dels comerços.

Contingut

Fem referència a actuacions de l‟estil d‟animació cultural, animació sociocultural, coorganització d‟activitats
lúdiques o esportives en els diferents espais comercials de Pollença,... Un exemple podria ser l‟organització
d‟una prova esportiva internacional durant la qual es fes una mostra d‟entitats i on els beneficis de la mateixa
es destinessin a projectes que revertissin en la millora de la qualitat de vida dels habitants de Pollença.

4. Presència dels diferents espais comercials de Pollença.
En darrer lloc, cal fer un especial apunt a la necessitat que l’entitat no se centri exclusivament en els
comerços del centre sinó que també tingui present el comerç de les diferents zones comercials
existents a Pollença.

Resultats
esperats

Una associació de comerciants de base àmplia representada pels sectors inclosos dins l‟activitat urbana del
municipi.

Agents
impulsors

Àrea de Comerç de
l‟Ajuntament de
Pollença.

Parts
implicades

Associació de Comerciants de
Pollença, Associació de
Restauradors de Pollença,
Associació d‟Artesans i
associacions culturals i socials.

Prioritat

Mitja.
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Objectius

Impulsar una entitat transparent amb capacitat per promoure la motivació d‟associar-se dels comerços que
actualment no formen part de l‟associació.

El cinquè programa d‟aquesta primera política estratègica fa referència a l‟organització de diverses accions de
motivació per a incentivar els comerços no associats a formar part de la nova etapa de l‟associació. En aquest
sentit, es proposa crear un programa basat en tres accions concretes:
1. Creació d’unes jornades internes de debat i governança de l’associació.
Per tal de fomentar una associació dinàmica i transparent, es proposa realitzar unes jornades internes que
comptessin amb la participació de la majoria dels establiments associats. El programa de les jornades hauria
d‟incloure, almenys, els següents elements:

Contingut

 Avaluació de les accions realitzades fent especial èmfasi en com aquestes accions contribueixen a
preservar el projecte de l‟associació.

 Revisió dels espais de participació de l’establiment associat orientat, aquest, a millorar, en la
mesura del possible la governança interna i la idoneïtat del debat constructiu.
Per tant, l‟objectiu final d‟aquestes jornades descansa en establir un sistema de crítica constructiva i
revisió activa del projecte associatiu que defensen tots els establiments associats. Un possible benefici
indirecte d‟aquesta acció pot ser la projecció d’una imatge de l’associació com un ens transparent i
dinàmic que pot ser considerat de valor tant pel teixit comercial no associat com pel teixit associatiu social,
cultural i educatiu de Pollença.
Es planteja que es realitzin aquest tipus de jornades 1 o 2 vegades l‟any.
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2. Organització d’unes jornades obertes del sector comercial de Pollença.
La segona acció proposada està orientada a consolidar un sistema de participació obert a tot el comerç de
Pollença. Així doncs, es proposa crear un espai on flueixi el coneixement i l’experiència acumulada pels
diversos professionals vinculats a l‟activitat comercial.
Aquestes jornades, que podrien tenir una periodicitat anual, haurien d‟incloure, almenys, els següents
aspectes:

Contingut

 Posada en comú de la situació actual del comerç i constatació de les dinàmiques que li afecten, on
es podrien tractar aquells elements amb afectació directa al comerç (urbanisme, mobilitat, legislació
aplicable,...).
 Creació d’espais de participació activa i definició conjunta de projectes de dinamització
comercial.
 Explicació de les estratègies i campanyes realitzades i previstes per part de l‟Associació de
Comerciants de Pollença, explicades pels propis membres de la junta i la figura dinamitzadora.
Seria interessant que aquestes jornades contessin amb la participació del màxim nombre de professionals
vinculats a comerç (comerç associat, comerç no associat, despatxos professionals, restauració,
artesania,...). Amb la realització d‟aquesta tipologia de jornades també es pretén captar l‟atenció i promoure
la necessitat, per part d‟aquells establiments que no formin part de l‟Associació de Comerciants de Pollença,
a estar-hi associats.
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3. Disseny dels Premis de Comerç de Pollença.
El reconeixement de les bones pràctiques comercials és un aspecte clau per a posar en valor els
establiments que les practiquen, alhora que incentiva la resta de comerços a fer esforços per no veure
minvada la seva competitivitat.

Contingut

És per aquest motiu que es proposa que l‟Àrea de Comerç de l‟Ajuntament de Pollença creï un programa
d‟atorgament de premis anuals Premis de Comerç de Pollença. Aquests premis, es tracta que es divideixin
en diferents categories com, per exemple, El comerç més modern, El comerç més atractiu i El comerç més
emprenedor.
En definitiva, es tractaria de reconèixer els comerços del municipi (dels dos nuclis) que més destaquin en
una sèrie d‟aspectes acordats prèviament, incentivant així la modernització i la competitivitat del teixit
comercial en general.
Si bé és cert que els premis han d‟anar dirigits a tots els establiments del municipi, es proposa que també
serveixin per posar en valor el comerç soci de l’Associació de Comerciants de Pollença. Així mateix, es
planteja la creació d’una categoria anomenada, a mode d’exemple, El comerç més compromès,
dirigida especialment al comerç més proactiu i participatiu de l’entitat associativa.

Resultats
esperats

Un teixit comercial actiu, participatiu i premiat per la seva professionalitat, competitivitat i compromís amb Pollença i
Port de Pollença.

Agents
impulsors

Àrea de Comerç.

Parts
implicades

Associació de
Comerciants de
Pollença.

Prioritat

Alta.
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Implantació del model de gestió publicoprivat

Objectius

Definir com ha de ser gestionada l‟Associació de Comerciants de Pollença i promoure un model de gestió del
comerç basat en la confiança i la corresponsabilitat publicoprivada.
El primer programa d‟aquesta segona política estratègica fa referència a la gestió de l‟Associació de Comerciants
de Pollença. En aquest sentit, es proposa implantar un model de gestió basat en dues etapes evolutives:
1. Gestió de l’Associació de Comerciants de Pollença durant el 2018 i el 2019.
Per tal de facilitar la posada en marxa del nou projecte associatiu de l‟Associació de Comerciants de
Pollença i assegurar que l‟entitat se centri en aquells aspectes que es consideren prioritaris, es proposa
que:

Contingut

 Durant el primer any i mig, l‟Associació de Comerciants de Pollença, compti amb la col·laboració
activa d‟una figura professional externa gestionada pel propi Ajuntament de Pollença (veure acció
1.2.1. Foment de programes d’assessorament i acompanyament a la nova junta).
 Les funcions d‟aquesta figura tècnica serien l’estructuració i ampliació de l’associació (proposta i
implementació del pla de serveis, les actuacions de captació de nous socis i de les actuacions de
dinamització i organització d‟esdeveniments).
 Al cap i a la fi, es tracta que aquesta figura acompanyi, orienti i ajudi a implementar les actuacions
necessàries per tal que l’associació de comerciants s’enforteixi i es professionalitzi.
 Aquesta figura és necessari que estigui en constant contacte amb els membres de la Junta (i les
diverses comissions, un cop estiguin establertes), així com amb l’administració local.

Per tant, l‟objectiu final descansa en crear i impulsar el creixement del nou moviment associatiu.
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2. Gestió de l’Associació de Comerciants de Pollença a partir del 2020.
Un cop finalitzat el període d‟un any i mig amb la presència d‟una figura gestionada per l‟Ajuntament de
Pollença, es planteja:
 A partir de l‟any i mig es creu necessari que es canviï el model de gestió capitanejat per una figura
gestionada per l‟Ajuntament, cap a un model en què l’associació sigui més independent del
consistori. En aquesta línia, es proposa que l‟associació de comerciants disposi d’una figura
dinamitzadora pròpia (figura fins ara no present a l‟entitat).

Contingut

 Les funcions o tasques a desenvolupar per part de la figura dinamitzadora, que ja es trobaria amb
una entitat més forta i professionalitzada, es podrien definir com a tasques d’administració, de
serveis a l’associat i de comercial (veure acció 1.3.1. Contractació d’una figura dinamitzadora per a
un major grau de detall). Per tant, la figura no s‟hauria de dedicar a realitzar aquelles tasques tant
enfocades a l‟ampliació de l‟entitat, sinó al creixement, bon funcionament i consolidació d‟aquesta.
 L‟Associació de Comerciants de Pollença ha de comptar amb la participació activa de l’equip de la
seva junta (agrupat segons comissions) en la presa de decisions i debat d‟activitats.
 En relació a l‟Ajuntament, es tracta que mantingui una relació molt propera amb l‟associació i la recolzi
en totes aquelles activitats que consideri adequades.
Així doncs, l‟objectiu final descansa en enfortir i dinamitzar la nova associació de comerciants.
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Tot seguit, de manera gràfica, es mostra el model de gestió pensat per al 208-2019, i aquell pensat per al
2020 en endavant:

Model de gestió de l’associació de comerciants

Contingut
Juny de 2018 – desembre 2019

2020 – futur

Figura tècnica gestionada per
l’Ajuntament de Pollença

Contractació d’una figura
dinamitzadora per part de
l’Associació de Comerciants
de Pollença

Resultats
esperats

Un model de gestió de tendència autònoma per part de l‟associació de comerciants, i que vetlli per la
professionalització i bon funcionament del model.

Agents
impulsors

Àrea de Comerç.

Parts
implicades

Associació de
Comerciants de
Pollença.

Prioritat

Alta.
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Objectius

Definir els criteris que cal seguir en relació al model de suport econòmic a l‟Associació de Comerciants de Pollença
per part de l‟Ajuntament de Pollença.
Aquest segon programa fa referència al model de suport econòmic de la Àrea de Comerç de l‟Ajuntament de
Pollença cap a l‟Associació de Comerciants de Pollença. Es proposa que, per tal de dur a terme un treball
d‟acompanyament professionalitzador de la nova entitat, el model estigui organitzat en dues fases:
1. Gestió dels recursos econòmics de l’Associació de Comerciants de Pollença durant el 2018 i el 2019.
Tenint present el model de gestió proposat per al primer any i mig de l‟associació de comerciants (veure
acció 2.1.1. Gestió de l’Associació de Comerciants de Pollença durant el 2018 i el 2019), consistent en la
contractació d‟una figura dinamitzadora gestionada per l‟Ajuntament, es proposa que:

Contingut

 Durant aquest primer any i mig, la contractació de la figura externa (gestionada per l‟Ajuntament)
sigui pagada íntegrament pel propi Ajuntament. En aquest sentit, es tracta de garantir que l‟entitat
s‟amplia i es professionalitza.
 A més, i tal com s‟ha vingut fent fins ara, es proposa que l‟Ajuntament proporcioni subvencions a
l’associació de comerciants, però solament destinat a aquelles actuacions que vagin lligades a
programes específics. Es tracta, doncs, d‟evitar la possible destinació de recursos cap a altres
iniciatives que no es considerin tan prioritàries durant el primer any i mig de funcionament d‟aquest
nou projecte d‟ampliació associatiu.
 L‟objectiu no descansa en eliminar el suport econòmic, sinó en modificar el model de suport generat
en els darrers dos anys. En síntesi, l‟objecte no és altre que establir unes bases de treball prou
sòlides en les que la pròpia junta de l‟entitat, la figura externa i l‟Ajuntament defineixin, de forma
conjunta, les grans línies i mesures de treball durant el període 2018-2019.

46

Mesures i accions per a l’enfortiment de
l’associacionisme comercial i del comerç de Pollença

2

Foment de la col·laboració publicoprivada

2.2

Definició del model de suport econòmic
2. Gestió dels recursos econòmics de l’Associació de Comerciants de Pollença a partir del 2020.

La segona actuació, Gestió dels recursos econòmics de l’Associació de Comerciants de Pollença a partir del
2020, es tracta que es desenvolupi un cop superat l‟any i mig, i coincidint amb el pas des d‟un model de
gestió amb una figura dinamitzadora gestionada per l‟Ajuntament, a un model en que l‟Associació de
Comerciants de Pollença disposi d‟una figura de dinamització interna (veure acció 2.1.2. Gestió de
Associació de Comerciants de Pollença a partir del 2020).
En aquest context, es considera que la subvenció de l‟Ajuntament cap a l‟Associació de Comerciants de
Pollença hauria de dividir-se en dues partides. Per una banda, una primera partida destinada únicament a
la figura dinamitzadora, i, per altra banda, la partida destinada als programes d’actuació específics (de
tal manera que només es concedeixi l‟ajuda si l‟entitat té un programa de treball definit i coherent amb les
necessitats del sector). Aquesta segona partida, que actualment és del voltant dels 15.000€, es tractaria que
augmentés a 20.000€.

Contingut

Tanmateix, és important remarcar que, per a la viabilitat del nou model associatiu, serà imprescindible que la
línia d’ajuts que es derivi a l‟Associació de Comerciants de Pollença estigui orientada a la
professionalització de l’entitat així com al finançament de programes que contribueixin al
desenvolupament i dinamització de l’espai comercial urbà del municipi; fem referència a projectes de la
següent naturalesa:
 Programes de foment de serveis a l’associat que vetllin per un comerç associatiu implicat i
participatiu de les accions que es portin a terme.
 Programes de col·laboració amb altres agents i ens socials i culturals del municipi que facin de
l‟espai urbà, un entorn econòmic fort i atractiu.
 Suport a la professionalització i consoldiació de la gestió i els òrgans de govern associatiu de
Associació de Comerciants de Pollença.
 Altres projectes de singularitat manifesta que per la seva naturalesa contribueixin a la dinamització
econòmica i comercial de Pollença i els seus diferents espais comercials.
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En aquesta diapositiva es mostra un gràfic del model de suport econòmic de l’Ajuntament en vers
l’Associació de Comerciants de Pollença que es creu necessari impulsar, segons períodes (20182019 i 2020-futur):

Model de suport econòmic de l’associació de comerciants

16,7€/mes
(16,7€ x 50
socis =
10.000€/any)

Suport econòmic per a la
contractació d’una figura tècnica
gestionada per l’Ajuntament de
Pollença

Suport econòmic per a la contractació
d’una figura dinamitzadora per part de
l’Associació de Comerciants de
Pollença

• Estructura de l‟associació.
• Professionalització de
l‟associació i els seus
membres.
• Digitalització del comerç.
• Promoció i comunicació.

Quotes socis

A partir del 2019 es considera adequat
apujar la quota dels socis a 20€/mes.

Suport econòmic
programes
específics

15.000€
(xifra
aproximada
que ofereix a
dia d‟avui
l‟Ajuntament)

2020 - futur

Suport econòmic
programes
específics

Contingut

Juny de 2018 – desembre 2019

• Professionalització i
consolidació de
l‟associació.
• Digitalització del comerç.
• Promoció i comunicació.

Quotes socis

Aprox. 1/3 part del pressupost anual aniria
dirigit a la figura de dinamització

25.000€
(augment de la xifra a
proporcionar)

20.000€
(augment de la xifra a
proporcionar)

20€/mes
(20€ x 150 socis =
36.000€)

81.000€ pressupost
anual
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Contingut

Val a dir, que el pas d‟un model de suport econòmic a un altre, tot i els terminis recomanats, s‟hauria de fer en el
cas que l‟associació de comerciants estigui suficientment professionalitzada.

Resultats
esperats

Una associació de comerciants amb un model de suport econòmic de tendència cada vegada més independent i
autosuficient.

Agents
impulsors

Àrea de Comerç.

Parts
implicades

Associació de
Comerciants de
Pollença.

Prioritat

Alta.
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3.1

Definició del Pacte de Comerç Local de Pollença

Objectius

Definir un nou marc de col·laboració entre l‟esfera pública i la privada dels dos nuclis de Pollença (Pollença i Port de
Pollença) en matèria de comerç.

El primer programa proposat per al foment de la col·laboració publicoprivada pretén definir quin rol ha de jugar
l’administració local en la dinamització comercial del municipi. En aquest sentit, es proposen fins a tres
actuacions:
1. Creació d’una Comissió Mixta de Treball.
Per tal d’afavorir la coherència entre les diverses polítiques municipals amb potencial incidència sobre
el comerç urbà (urbanístiques, econòmiques, culturals, educatives, ambientals, etc.), es proposa la creació
d‟una comissió multidisciplinar en el sí de l‟Ajuntament de Pollença.

Contingut

En referència als principals objectius de la creació de la Comissió Mixta de Treball, són:

 Debatre i consensuar les decisions que es prenguin des de l‟Ajuntament de Pollença vinculades al
comerç i a d‟altres àrees.
 Incentivar el treball conjunt i la coordinació de les diverses àrees del propi consistori.
 Fomentar la transversalitat de les decisions que afecten l‟activitat comercial de Pollença.
A través d‟aquesta comissió, es tractaria que les diverses àrees del consistori es reunissin
periòdicament i consensuessin les seves respectives polítiques, la qual cosa permetria assegurar que
qualsevol decisió presa des de qualsevol àmbit pugui acabar afavorint (o com a mínim, no perjudiqui) el
comerç de proximitat de Pollença.
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3.1

Definició del Pacte de Comerç Local de Pollença
2. Creació d’una Taula de Comerç.
Un cop s‟hagi aconseguit la reactivació de l‟associacionisme i hi hagi una proporció acceptable
d‟establiments associats a l‟Associació de Comerciants de Pollença, es proposa avançar cap a un nou marc
de col·laboració entre els diversos agents locals públics i privats que es troben vinculats al comerç.
Més concretament, es proposa crear una Taula de Comerç integrada per l’Àrea de Comerç de
l’Ajuntament de Pollença, l’Associació de Comerciants de Pollença, l’Associació de Restauradors de
Pollença (tant si passen a formar part del projecte associatiu del sector comercial com si no es dóna el cas) i
l’Associació d’Artesans de Pollença, a través de la qual aquests aquests organismes disposin d’un
espai per a debatre, negociar i planificar conjuntament les polítiques comercials del municipi.

Contingut

3. Elaboració del Pacte de Comerç Local de Pollença.
Finalment, quan la Taula de Comerç ja estigui consolidada i hagi permès consensuar com ha de ser el futur
comercial del municipi, es proposa anar un pas més enllà i elaborar el Pacte de Comerç Local de Pollença.
Aquest Pacte hauria de ser un document que definís l’estratègia i les línies d’actuació que cal seguir per
tal d’afavorir el comerç de proximitat de Pollença a curt i mig termini, i sense prejudici del partit polític que
governi en cada moment.
Així doncs, els actors implicats en l‟elaboració del Pacte haurien de ser els mateixos de la Taula de
Comerç (Ajuntament, Associació de Comerciants de Pollença, Associació de Restauradors de Pollença i
Associació d‟Artesans de Pollença), juntament amb representants de les altres àrees de l’Ajuntament,
dels partits polítics de l‟oposició i, fins i tot, d‟aquelles entitats socials, culturals i turístiques que, per la
seva orientació, es considerin influents en l‟àmbit del comerç.
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Definició del Pacte de Comerç Local de Pollença
La següent figura representa, gràficament, els diversos agents que s’haurien d’involucrar en la Comissió
Mixta de Treball, la Taula de Comerç i el Pacte de Comerç de Pollença:
Entitats
socials,
culturals i
turístiques

Associació de
Comerciants de
Pollença

Associació de
Restauradors
de Pollença

Associació
d’Artesans de
Pollença

Contingut

Àrea de
Comerç

Altres àrees de l’Ajuntament
amb potencial incidència
sobre el comerç

Partits
polítics

Comissió Mixta de Treball
Taula de Comerç
Pacte de Comerç Local de Pollença

Resultats
esperats

Un marc de treball per a la planificació conjunta i estratègica del comerç del municipi de Pollença i Port de Pollença.

Agents
impulsors

Àrea de Comerç
(Ajuntament de
Pollença).

Parts
implicades

Associació de
comerciants, de
restauradors i d‟artesans,
Ajuntament, i ens socials,
culturals i turístiques.

Prioritat

Alta.

52

Mesures i accions per a l’enfortiment de
l’associacionisme comercial i del comerç de Pollença

3

Programes d’actuacions per a l’enfortiment de l’associacionisme comercial i del comerç de Pollença

A continuació, s‟inicia l‟eix de treball Activitat comercial i competitivitat, que inclou 3 polítiques formades per 7 programes

(les accions dels quals s‟expliquen a les diapositives contigües):

Programa 4.1. Programa “Emprèn en comerç”

Activitat comercial i
competitivitat

4

Foment de l’emprenedoria i la
viabilitat de nous negocis

Programa 4.2. Programa d‟incentivació de l‟emprenedoria comercial planificada

Programa 5.1. Programa d‟assessorament individualitzat als punts de venda
Programa 5.2. Programa de formació per a negocis consolidats

5

Modernització, digitalització i
professionalització del comerç

6

Dinamització comercial i
econòmica

Programa 5.3. Programa d‟incentivació del comerç
Programa 5.4. Programa de digitalització del comerç urbà “Comerç connectat”

Programa 6.1. Programa d‟impuls d‟un pla de dinamització comercial de l‟associació de
comerciants
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4.1

Programa “Emprèn en comerç”

Objectius

Fomentar l‟emprenedoria i la viabilitat de nous negocis comercials als dos nuclis de Pollença (Pollença i Port de
Pollença).
El primer programa d‟aquesta política pretén fomentar l‟emprenedoria en el sector comercial, i es concreta en una
única acció:

Contingut

Actualment, l‟Àrea de Comerç de l‟Ajuntament inclou com una de les
seves línies estratègiques de desenvolupament local, l‟assessorament i
suport a les persones emprenedores. En aquest sentit, gràcies a la
participació del SOIB (Servei d‟Ocupació de les Illes Balears) i el
cofinançament del Servei d‟Ocupació Estatal (SEPE), el consistori
disposa d‟una figura de desenvolupament local (AODL) que s‟encarrega,
entre d‟altres, d‟aquest servei d‟orientació i ajuda a les persones que
vulguin crear negoci al municipi.
Tal i com es pot constatar, aquest servei es caracteritza per tenir una
orientació transversal (ja que està orientat a qualsevol tipus
d‟empresa). Amb tot, i per tal de fomentar l‟emprenedoria en el sector
comercial, tanmateix, es considera necessari dissenyar un programa
específic per a aquest sector. Així doncs, es proposa la creació d‟un
programa de foment de l‟emprenedoria exclusivament dirigit al sector
comercial.

Figura 3: Fulletó informatiu al servei
d‟assessorament i suport a l‟emprenedor. Font:
Portal web de l‟Ajuntament de Pollença, 2018.

1. Creació del programa “Emprèn en comerç”.
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4.1

Programa “Emprèn en comerç”
Conseqüentment, cal que sigui un programa molt especialitzat en la realitat del sector comercial, i que vagi
més enllà del suport en qüestions d‟estructura i burocràcia, posant especial èmfasi en la creativitat i la
singularitat dels nous negocis que es creïn a Pollença.
A tal efecte, es proposa que aquest programa inclogui, com a mínim, els següents serveis i activitats:

Contingut

 En primer lloc, un taller de bones pràctiques, en què alguns dels comerços de major èxit de
Pollença i Port de Pollença expliquin la seva experiència als nous emprenedors, aportant criteris
per a la creació d‟un negoci comercial reeixit.
 En segon lloc, un curs formatiu sobre gestió comercial, que amb una durada aproximada de 20
hores, proporcioni als emprenedors els coneixements bàsics i necessaris per a gestionar
correctament un negoci comercial.

 I finalment, un servei d’assessorament individualitzat, a través del qual els emprenedors que
hagin assistit al taller de bones pràctiques i al curs formatiu sobre gestió empresarial, també puguin
rebre un acompanyament personalitzat en el procés d‟arrencada del seu negoci, incloent la
possibilitat de realitzar un estudi de viabilitat econòmica de forma gratuïta.

Resultats
esperats

La creació de nous negocis degudament planificats i amb garanties de viabilitat econòmica i durabilitat en el temps.

Agents
impulsors

Àrea de Comerç de
l‟Ajuntament de
Pollença.

Parts
implicades

Persones
emprenedores
interessades en
crear un nou
comerç al municipi.

Prioritat

Alta.
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4.2

Programa d’incentivació de l’emprenedoria comercial planificada

Objectius

Incentivar una emprenedoria professionalitzada en el sector comercial de Pollença.

El segon dels programes d‟aquesta política fa referència a la generació d‟incentius per a l‟emprenedoria, i es basa
en la següent acció:
1. Adjudicació d’una línia d’ajuts a l’emprenedoria planificada.

Contingut

A efectes de fomentar l‟emprenedoria comercial a Pollença i Port de Pollença, i per tal de promoure que
aquesta emprenedoria sigui planificada, es proposa reservar una partida extra destinada a aquells
emprenedors comercials que hagin participat al programa:
 Programa “Emprèn al comerç” (veure programa anterior).
Es tracta, en definitiva, d‟oferir incentius (en aquest cas, de caire econòmic) per tal que els emprenedors (o
potencials emprenedors) del sector comercial es formin adequadament abans d‟emprendre el nou negoci,
alhora que aprofitin les eines de suport i assessorament que se‟ls ofereix des de l‟administració pública
local.

Resultats
esperats

Uns emprenedors motivats i amb suport econòmic per part de l‟administració local de Pollença.

Agents
impulsors

Àrea de Comerç de
l‟Ajuntament.

Parts
implicades

Propietaris de
negocis comercials
nous al municipi.

Prioritat

Mitja.
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Idea de
negoci

Construcció
de la idea

Creixement

Manteniment

±2 anys*

Inici de
l’activitat

Maduresa

±10 anys*

Programa “Emprèn en
comerç” (4.1)
Programa d’incentivació de l’emprenedoria comercial
planificada (4.2)
Programa d‟assessorament individualitzat als punt de venda (5.1)
Programa de formació per a negocis no estacionals
(5.2)

Programa d‟incentivació a la millora del comerç (5.3)
Programa de digitalització del comerç urbà “Comerç connectat” (5.4)

Declivi

* Es tracta de períodes de temps orientatius, que únicament volen ser una referència

Tal i com es mostra a la següent figura, els Programes 4.1 i 4.2 fan referència a les etapes de planificació i creixement dins del cicle
de vida d‟una activitat comercial. Tot seguit, en el marc de la cinquena política del present Pla d‟acció, es proposen programes
d‟actuació dirigits a les etapes posteriors.
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Modernització i professionalització del comerç

5.1

Programa d’assessorament individualitzat als punts de venda

Objectius

Impulsar la millora dels establiments comercials de Pollença i Port de Pollença que presenten una imatge menys
atractiva.

Aquest primer programa se centre en l‟actuació següent:
1. Impuls d’un programa d’assessorament individualitzat als punts de venda.
El Programa d’assessorament individualitzat als punts de venda va dirigit, especialment, a aquells comerços
(tant en fase de creixement, manteniment, maduresa o declivi) que presentin una imatge menys cuidada, i
sobre els quals es considera que cal portar a terme actuacions que puguin tenir una acció més directa.
Així mateix, es proposa la realització d’un programa d’assessorament individualitzat per a comerços
consistent en:

Contingut



En primer lloc, la identificació dels comerços que presenten una imatge poc cuidada i
l’encoratjament a la participació d’aquests comerços al programa.



En segon lloc, i un cop aquests s‟hi hagi inscrit, es tracta que un consultor extern expert en el món
del comerç faci una visita personalitzada al comerç en qüestió i que analitzi i debati amb el
comerciant diversos punts d’anàlisi (imatge interior, imatge exterior, màrqueting i accions de
promoció, etc.).



En tercer lloc, es tracta que el consultor extern entregui un document amb el conjunt de canvis o
millores proposades, a la vegada que expliqui al comerciant.
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5.1

Programa d’assessorament individualitzat als punts de venda



Contingut

En quart lloc, es tracta que el consultor, passat un termini de dies per a la incorporació de les
millores al negoci, torni a visitar-lo per a fer-ne un seguiment, així com pugui respondre‟n dubtes.

Amb aquesta actuació directa i personalitzada, en la majoria de les ocasions el comerciant es veu més
en cor i té un major nivell de compromís respecte les actuacions de millora.

Resultats
esperats

Uns punts de venda amb una imatge poc cuidada i moderna, reconvertits en establiments comercials amb una
imatge molt més atractiva.

Agents
impulsors

Àrea de Comerç de
l‟Ajuntament.

Parts
implicades

Comerços en fase
de creixement,
manteniment,
maduresa i/o declivi.

Prioritat

Mitja.
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5.2

Programa de formació per a negocis no estacionals

Objectius

Promoure la competitivitat dels establiments comercials, i especialment dels punts de venda que no tanquen segons
temporada, i que es troben en fases de manteniment i maduresa de Pollença.

El segon programa per a la modernització i professionalització del comerç pretén proporcionar eines als
establiments comercials consolidats i/o en fase de maduresa de Pollença i Port de Pollença que romanen oberts
tots l‟any. El programa, es concreta en la següent acció:
1. Disseny d’un programa de formació per a negocis no estacionals.

Contingut

Si bé és cert que l‟Àrea de Comerç de Pollença sota la campanya Pollença, un comerç ple de continguts
ofereix formació a tots aquells comerços interessats en temàtiques variades i d‟actualitat (competències
professionals del comerciant, geoposicionament del negoci, xarxes socials al punt de venda, idiomes,...), es
creu idoni el disseny d‟un programa de formació específic per als negocis en fase de manteniment i
consolidació que obrin tot l’any, i que es basi en dos tipus de formació: una dirigida als empresaris, i una
altra dirigida als seus treballadors.
Així, es proposa que el programa formatiu inclogui els següents continguts:
 Formació per a empresaris. Pel que fa a la formació dirigida als empresaris comercials, es proposa
que consisteixi en 3 o 4 xerrades anuals d’intercanvi d’experiències comercials. En aquest sentit,
es tractaria de convidar a professionals del sector comercial (preferiblement, comerciants que hagin
desenvolupat un negoci d‟èxit), els quals puguin aportar el seu coneixement i les vivències personals,
oferint així noves solucions i possibles idees per als propietaris dels negocis comercials de Pollença i
Port de Pollença.

60

Mesures i accions per a l’enfortiment de
l’associacionisme comercial i del comerç de Pollença

5

Modernització i professionalització del comerç

5.2

Programa de formació per a negocis no estacionals
 Formació per a treballadors. Pel que fa a la formació dirigida als treballadors dels establiments, es
proposen tres tipus d‟oferta formativa:
 Microcàpsules formatives. Les microcàpsules formatives són petites píndoles de
diverses temàtiques com ara la millora de la imatge de l‟aparador (opinió expressada per
diversos comerços enquestats), la col·locació estratègica de l‟oferta a l‟interior de
l‟establiment, les premisses d‟estil i coherència del negoci amb la seva imatge de marca, etc.

Contingut

 Cursos formatius de major durada. La formació de major durada és aquella que es
considera necessària desenvolupar en un període més ampli de temps, ja que l‟assoliment
dels seus continguts requereixen una dedicació continuada. En aquest sentit, la temàtica
més mencionada pels comerciants enquestats és la formació en idiomes.
 Tallers formatius en competències. La formació en competències consisteix en la creació
de diversos tallers que tractin els aspectes necessaris per a dur a terme una venda de valor
(actitud, tracte, servei,...). Aquesta línia de formació coincideix amb els resultats de les
enquestes realitzades als comerços, en què donaven importància a realitzar formació
vinculada a vendes i atenció al client.

Resultats
esperats

Uns negocis que obren tot l‟any molt preparats i adaptats a les noves dinàmiques del sector comercial.

Agents
impulsors

Àrea de Comerç de
l‟Ajuntament.

Parts
implicades

Comerços en fase
de manteniment i/o
maduresa.

Prioritat

Alta.
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Modernització i professionalització del comerç

5.3

Programa d’incentivació a la millora del comerç

Objectius

Incentivar la realització de millores que afavoreixin la competitivitat dels negocis comercials.

El tercer programa proposat està orientat a incentivar l‟activitat comercial, i descansa en aquestes dues actuacions:

1. Creació d’una línia d’ajuts per a la modernització i professionalització dels comerços.
Al 2016, l‟Ajuntament va crear una línia d‟incentius per a la millora de la imatge i disseny dels establiments
comercials de Pollença i Port de Pollença que va resultar poc exitós degut al fet que no va comptar, des d‟un
bon inici, amb un nombre suficientment ampli de participants per a poder-se portar a terme.

Contingut

En aquest context, i per tal d‟incentivar l‟aprofitament dels programes de formació i assessorament que s‟han
descrit a les anteriors diapositives, es planteja crear una línia d’ajuts orientada a subvencionar totes
aquelles accions de millora d’un negoci que derivin de l‟assistència en aquests programes per part dels
seus propietaris.

En aquest sentit, se suggereix que, com a requisit per optar a aquestes nova línia de subvencions, els
comerciants hagin d’haver-se acollit prèviament a algun dels següents programes descrits:
 Al Programa 5.1., Programa de formació per a negocis no estacionals.
 O bé al Programa 5.4., Programa de digitalització del comerç urbà “Comerç connectat”.
En síntesi, es tractaria d‟oferir incentius econòmics a tots aquells comerciants que s‟acullin a algun dels
programes plantejats anteriorment, sempre i quan aquest impliqui la realització d’algun tipus d’inversió.
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5.3

Programa d’incentivació a la millora del comerç

2. Disseny d’una línia d’ajuts per a la desestacionalització de la restauració

Contingut

Tal i com s‟ha constatat a diverses entrevistes realitzades, la marcada estacionalització del sector de la
restauració, més pronunciat al Port de Pollença, no afavoreix el conjunt del comerç local.
Majoritàriament, aquest sector – restaurants, cafeteries i bars – roman obert des de finals de març fins a
principis de novembre (4-5 mesos tancat).
Per tant, i per tal de pal·liar aquesta falta d‟activitat, es proposa estudiar la possibilitat de crear un
programa d’incentius econòmics per tal que la restauració ampliï la seva temporada. La finalitat
d‟aquest programa seria que la restauració de Pollença i Port de Pollença estigui oberta el màxim de
mesos possible, o almenys que estigui mínimament representada durant tots els mesos de l„any per a
satisfer les necessitats dels habitants.

Resultats
esperats

Un teixit comercial proactiu i amb capacitat per afrontar les inversions necessàries per tal d‟incrementar o mantenir
la seva competitivitat amb el pas del temps.

Agents
impulsors

Àrea de Comerç.

Parts
implicades

Comerciants del
municipi.

Prioritat

Mitja.
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5.4

Programa de digitalització del comerç urbà “Comerç connectat”

Objectius

Incentivar la visibilitat del teixit comercial de Pollença al món digital.

El quart dels programes d‟aquesta cinquena política està centrat en l‟ús de les noves eines digitals per part dels
comerços, i descansa en una sola acció:
1. Impuls del programa de digitalització del comerç urbà “Comerç connectat”.
Com s‟ha expressat anteriorment, l‟Àrea de Comerç de Pollença ofereix formació relativa al món digital i les
diverses eines d‟utilitat vinculades al teixit comercial com són el geoposicionament dels negocis i les xarxes
socials.

Contingut

Tot i així, i vinculat a les noves tecnologies i al comerç, es planteja el disseny d‟un programa que, a
diferència dels tallers formatius actuals, es basi en la contractació d’un professional que ajudi a
implementar, de manera individualitzada, les eines digitals al teixit comercial participant al programa
formatiu. Doncs, es pretén apropar el teixit comercial de Pollença al món digital però des d‟una vessant molt
més pràctica.
“Comerç connectat” va dirigit als punts de venda, tant en fase de creixement, manteniment i/o maduresa,
i té per objectiu incentivar la visibilitat digital del comerç a través de les eines que ofereix d‟Internet.
El programa consisteix en la identificació, per part d‟un professional del món digital, de les necessitats a
nivell digital dels comerços partícips, i la conseqüent implementació individualitzada d’aquestes
eines. A més, es tracta que el professional, més enllà d‟implementar les diferents eines a cada punt de
venda, també expliqui l’ús i gestió d’aquestes.
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En aquest context, les eines que es consideren més adequades a treballar per a fomentar la visibilitat dels
comerços són: Google my Business, Bing Places, i Google Maps. Google Alerts (eina que activa
sistemes d‟alertes en el cas de menció del negoci a Internet) i Trip Advisor (plataforma d‟opinió per a la
restauració) també es valoren com a molt interessants a treballar.

Contingut

Tot aquest seguit d‟eines permeten al comerciant l‟aparició del seu comerç al mapa; promoure que la seva
clientela l‟identifiqui i el trobi; controlar i actualitzar la informació publicada sobre el seu negoci; i mantenir una
relació molt directa amb la clientela.
L‟acció és especialment interessant degut al fet que una vegada els establiments disposen d‟aquestes eines
digitals, no tenen cost de manteniment ni requereixen un elevat grau d‟atenció.
De la mateixa manera que és important disposar d‟un comerç visible a Internet, també ho és el fet que aquest
comerç estigui digitalitzat. És per això que es proposa que es treballin aquelles línies que afavoreixin la
digitalització dels comerços (equipaments informàtics, TPV, datàfons, tauletes,...).

Resultats
esperats

La presència del màxim nombre possible d‟establiments comercials de Pollença i Port de Pollença a Internet.

Agents
impulsors

Àrea de Comerç de
l‟Ajuntament de
Pollença.

Parts
implicades

Comerços en fase
de creixement,
manteniment i
maduresa.

Prioritat

Alta.
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Idea de
negoci

Construcció
de la idea

Creixement

Manteniment

±2 anys*

Inici de
l’activitat

Maduresa

Declivi

±10 anys*

Programa “Emprèn en comerç”
(4.1)
Programa d‟incentivació de l‟emprenedoria comercial
planificada (4.2)
Programa d’assessorament individualitzat als punt de venda (5.1)
Programa de formació per a negocis no
estacionals (5.2)

Programa d’incentivació a la millora del comerç (5.3)
Programa de digitalització del comerç urbà “Comerç connectat” (5.4)

* Es tracta de períodes de temps orientatius, que únicament volen ser una referència

Tal i com es reflecteix en la següent figura, els Programes 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 estan orientats als comerços ja existents,
complementant així les actuacions proposades en els Programes 4.1 i 4.2, els quals estaven centrats en les etapes anteriors.
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Programa d’impuls d’un pla de dinamització comercial de l’associació de comerciants

Objectius

Activar i posar en valor l‟Associació de Comerciants de Pollença així com enfortir els vincles entre l‟associació i
d‟altres sectors i entitats turístiques, culturals, etc.

Aquest programa pretén maximitzar la integració i l‟arrelament del sector associatiu comercial de Pollença i Port de
Pollença al municipi. En aquest sentit, es planteja l‟actuació següent:
1. Disseny d’un pla de dinamització comercial de l’associació de comerciants de Pollença.
La dinamització comercial és un dels àmbits que hauria de ser impulsat des de l‟Associació de Comerciants
de Pollença amb el recolzament de l‟Àrea de Comerç. Aquest àmbit, es creu idoni que se centri en 4 grans
àmbits:

Contingut

 Imatge. El primer àmbit inclou totes aquelles actuacions que contribueixen a potenciar la notorietat de
la imatge de l‟Associació de Comerciants de Pollença. Per tant, fa referència des d‟aquelles actuacions
de canvi de nom i logotip (veure acció 1.3.1. Definició de la identitat i imatge de l’associació de
comerciants), campanyes de difusió de la imatge de marca, de comunicació,...
 Promoció. El segon dels àmbits engloba totes aquelles campanyes de promoció comercial i que tenen
per objectiu la incentivació comercial, ja sigui a través de campanyes de premis, sortejos,
descomptes,... Val a dir que l‟associació de comerciants va portar a terme un rasca-rasca de
descomptes directes sense molts bons resultats, tot i que sí que van resultar positius el sortejos de
vals. Es creu que d‟aquesta tipologia d‟activitats no cal abusar-ne ja que no generen molt valor afegit,
però es considera interessant realitzar-ne alguna de manera puntual per a promocionar el nom de
l‟entitat comercial.
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 Ciutadania. El tercer àmbit o la realització d‟accions dirigides a la ciutadania són, sens dubte, un dels
baluards del futur de la dinamització comercial. Es tracte de campanyes que han de generar
consciència ciutadana i comercial sobre la importància de comprar al municipi. En aquest marc, es
podrien plantejar campanyes del tipus:
 Campanya de sensibilització per a l’apropament de la ciutadania i el comerç. Amb voluntat
de maximitzar la capacitat de retenció dels consumidors locals per part del comerç de Pollença,
es pot impulsar una campanya de comunicació dirigida a reduir distàncies entre el comerç local i
la població resident del municipi, mirant de reduir, així, el percentatge de població resident que
no compra habitualment a Pollença.
Aquesta campanya de comunicació s‟hauria de realitzar a través de múltiples canals de
comunicació (premsa, ràdio, xarxes socials i activitats online, banderoles, fulletons,...) i hauria
d‟anar acompanyada d‟algun eslògan persuasiu.

Contingut

En qualsevol cas, hauria de ser una campanya que mirés de conscienciar la població sobre la
necessitat de prioritzar el comerç local, a causa de la important contribució urbana i social que
desenvolupa, així com la vinculació amb els agents i entitats de Pollença.
 Sinergies sectorials. El darrer dels camps a entendre en la dinamització comercial del comerç cal ferla en clau de ciutat. Per això és important que es realitzin actuacions de dinamització conjuntes entre
comerç i turisme, comerç i cultura,... En la línia del que s‟ha proposat en anteriors programes per al
foment de la cohesió entre sectors (Programa 1.4. Inclusió de nous sectors i Programa 3.1. Definició
del Pacte de Comerç Local de Pollença), es proposa que es plantegin algunes campanyes conjuntes
entre aquests. En aquest sentit, i tot i que es considera molt adequat que des de l‟associació de
comerciants es continuïn realitzant campanyes com la campanya de Nadal (col·locació d‟elements de
decoració als establiments associats,...), es proposa que bona part de les campanyes es pensin en
clau transversal.
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És molt important, però, que la necessitat i motivació de treballar conjuntament amb d‟altres sectors
sigui entesa per la resta d‟entitats, més enllà de la comercial (dinàmica actual). Tot i així, és destacat
ressaltar col·laboracions entre l‟associació i d‟altres entitats com són la Cursa Marinera (organitzada
per l‟Associació de Veïns i en que l‟associació hi participa oferint vals de compra), la Mitja Marató
(l‟associació hi participa oferint vals de compra als guanyadors), La Rua de Carnaval (l‟associació
regala vals per a la compra al comerç local i forma part del jurat del concurs), etc.
Pel que fa als quatre àmbits d‟actuació, es mostren gràficament a la part inferior:

Pla de dinamització comercial de l’associació de
comerciants
Contingut

Imatge

• Imatge de
l’associació
• Campanyes
comercials

Promoció
• Campanyes de
promoció per a la
clientela
• Campanyes de
descomptes entre
comerços

Ciutadania
• Conscienciació i
sensibilització
de la ciutadania
• Campanyes
d’aproximació
de la ciutadania
al comerç local

Sinergies turisme
i cultura
• Campanyes
transversals
entre sectors i
entitats de
turisme, cultura
i d’altres

69

Mesures i accions per a l’enfortiment de
l’associacionisme comercial i del comerç de Pollença

6

Dinamització comercial i econòmica

6.1

Contingut

Programa d’impuls d’un pla de dinamització comercial de l’associació de comerciants

En aquesta línia, malgrat que el pla de dinamització comercial l‟ha de portar a terme l‟Associació de
Comerciants de Pollença, l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de Pollença resulta una peça clau d’impuls
del projecte, ja que es creu adequat que hi doni el màxim suport.
La implementació del pla de dinamització, ha de ser una de les principals tasques a desenvolupar per part
de la figura dinamitzadora present a l’associació (actuació 1.3.1. Contractació d’una figura dinamitzadora).

Resultats
esperats

Un comerç molt potent i actiu, així com proper a la ciutadania i als sectors i entitats clau de Pollença i Port de
Pollença.

Agents
impulsors

Associació de
Comerciants de
Pollença,
Ajuntament de
Pollença i sectors i
entitats
transversals.

Associació de
Comerciants de
Pollença.

Parts
implicades

Prioritat

Mitja.
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Tot seguit, es mostra el darrer dels eixos de treball, anomenat Model de comerç de Pollença, que inclou 2 polítiques formades
per 5 programes (les accions dels quals s‟expliquen a les diapositives següents):

Model de comerç de
Pollença

7

Preservació i regulació del
model de comerç de Pollença

8

Embelliment i singularització
de l’espai comercial urbà

Programa 7.1. Elaboració d‟un pla d‟usos comercials
Programa 7.2. Regulació de l‟espai comercial urbà

Programa 8.1. Singularització de l‟espai comercial urbà.
Programa 8.2. Accessibilitat a l‟espai comercial urbà.
Programa 8.3. Revisió dels serveis a l‟espai comercial urbà.
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7.1

Elaboració d’un pla d’usos comercials

Objectius

Impulsar el model de comerç de proximitat i equilibrat que permeti satisfer les necessitats de la ciutadania de
Pollença i Port de Pollença.
Un cop definits els programes a curt termini per a l‟enfortiment del comerç urbà de Pollença (programes 1-6),
entenem que caldrà treballar en la definició d‟un model de comerç per al futur de Pollença i els seus diferents
nuclis. Així mateix, entenem que l‟Ajuntament, ja probablement, en una segona legislatura, haurà d‟iniciar els
passos necessaris per revisar i enfortir el model comercial futur del municipi. És precisament per aquest motiu que
es planteja el programa següent, que descansa en una actuació:
1. Elaboració d’un pla d’usos comercials.
L‟Àrea de Comerç té previst actualitzar el cens comercial de Pollença i Port de Pollença. Seguint aquesta
línia, es considera interessant el plantejament de l‟elaboració d‟un pla d‟usos. Els plans d‟usos són una eina
urbanística que permet regular la implantació de determinades activitats en el territori.

Contingut

En el cas de Pollença i Port de Pollença, es considera necessari elaborar un Pla d‟usos comercials que limiti
la implantació dels següents tipus d‟establiments comercials:
 Per una banda, punts de venda marcats per l’estacionalitat (és a dir, negocis que tanquin durant els
mesos de baixa temporada turística).
 Per altra banda, comerços incoherents amb el model de proximitat (tracte no personalitzat del
venedor, manca de valors de tradició, no inclusió del producte de proximitat,...) que s‟entén que cal
potenciar.

 I finalment, comerços que no estiguin orientats a satisfer les compres quotidianes o del dia a dia
de la població local.
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Elaboració d’un pla d’usos comercials

Amb la implementació d‟una actuació d‟aquestes característiques, no només s‟estaria evitant la
proliferació d‟establiments comercials que no afavoreixen la recuperació del comerç de proximitat i la vida
de Pollença i Port de Pollença, sinó que, al mateix temps, s‟estaria encoratjant a què els emprenedors
amb ganes de muntar un negoci, ho facin en la direcció desitjada: és a dir, apostant per negocis de
proximitat, orientats principalment a la població local i amb un cert arrelament amb el territori i la
ciutadania.

Resultats
esperats

Un teixit comercial equilibrat, regulat i afí al model de comerç de proximitat.

Agents
impulsors

Ajuntament de
Pollença.

Parts
implicades

Establiments
comercials de
Pollença i Port de
Pollença.

Prioritat

Mitja.
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7.2

Regulació de l’espai comercial urbà

Objectius

Regular l‟ocupació, l‟estètica i tots aquells elements dels punts de venda que poden generar una imatge de comerç
de baixa qualitat així com dificultar el passeig dels vianants.

El segon dels programes, sota el nom Regulació de l’espai comercial urbà, continua essent una actuació a mig
termini (a realitzar a partir de gener de 2020), i es configura en la següent actuació:
1. Regulació de l’espai comercial urbà.
Per tal de disposar d‟un municipi que vetlli i impulsi el comerç, més enllà d‟actuacions dirigides a consolidar,
motivar i enfortir l‟associacionisme comercial, també es considera d‟elevat interès l‟ús de mecanismes que
regulin la pròpia activitat comercial.

Contingut

Tal i com s‟ha expressat anteriorment, aquesta no és una actuació prioritària a curt termini, però si
necessària. Tot seguit, s‟exposen una sèrie d‟actuacions que afavoreixen l‟embelliment i accessibilitat tant
per a l‟activitat comercial com per al conjunt de carrers comercials que es proposa que es puguin posar a
debat:
 Regulació de l’ocupació de la via pública. Aquest tipus de regulació és especialment interessant
per aquells carrers que disposin d‟establiments comercials amb una excessiva exposició de
producte al carrer, així com aquells que disposen de terrasses d‟establiments de restauració que
ocupen molt espai de passeig.
 Regulació de l’activitat publicitària. En aquesta casuística, la regulació de l‟activitat publicitària fa
referència al mobiliari i als espais destinats a la promoció, ja sigui a través de cartells, pancartes i
altres elements, vinculats a la publicitat i que puguin generar una certa imatge poc professional i
atractiva.
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Contingut

Regulació de l’espai comercial urbà
 Regulació de la imatge exterior dels establiments. La darrera de les actuacions de regulació pot
incloure diversos elements com són la retolació dels establiments comercials que sobresurt en excés o
que genera una imatge poc integrada al conjunt dels carrers comercials; la presència de pèrgoles
exteriors - que, en general, generen mala imatge -; el mobiliari exterior de les terrasses poc atractiu i
que pugui afavorir una imatge de baixa qualitat, etc.).
Tot aquest seguit d‟actuacions de regulació i d‟altres plantejables, es consideren rellevants per tal de
disposar d‟espais molt atractius i amables per al passeig de la ciutadania i visitants de Pollença i Port de
Pollença.

Resultats
esperats

El condicionament del teixit comercial a una imatge més acurada i de comerç de qualitat.

Agents
impulsors

Ajuntament de
Pollença.

Parts
implicades

Ajuntament i punts
de venda de
Pollença i Port de
Pollença.

Prioritat

Mitja.
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8.1

Singularització de l’espai comercial urbà

Objectius

Foment de l‟atractiu i la singularitat de l‟espai comercial urbà de Pollença i Port de Pollença.

El primer dels programes de la política Embelliment i singularització de l’espai comercial urbà té per objectiu
disposar de carrers comercials amb capacitat per captar l‟atenció de potencials visitants i compradors del comerç
urbà. Per aconseguir aquest objectiu, es considera adient realitzar una sèrie d‟actuacions, que són les que
s‟expressen tot seguit:
1. Programa d’actuacions de singularització dels carrers comercials.
En primer lloc, es creu molt rellevant implementar aquelles mesures que permetin disposar d‟espais
comercials singulars i diferencials. A continuació, s‟expressen actuacions que poden contribuir a potenciar
l‟atractiu dels carrers del municipi:

Contingut

 La millora del paviment i les façanes. Cal observar quin és l‟estat dels carrers, especialment aquells
on hi ha més concentració d‟establiments comercials. L‟estat i color del paviment i les façanes són
elements que, si estan en bon estat, contribueixen notablement a la millora de la imatge de l‟espai
urbà.
 La incorporació de mobiliari urbà. És molt important que l‟espai comercial urbà disposi d‟aquells
elements que satisfacin el màxim nombre de necessitats de la ciutadania, a la vegada que embelleixin
els carrers d‟interès comercial. Els elements més destacats d‟aquesta tipologia són els elements
d‟enjardinament (enjardinament penjat de les façanes, enjardinament penjat de les parets,
enjardinament col·locat al terra,...) i els elements per al descans (bancs i d‟altres tipologies d‟elements
per al descans que poden complir una doble funcionalitat – descans i atractiu del carrer).
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Embelliment i singularització de l’espai comercial urbà

8.1

Singularització de l’espai comercial urbà
 L’existència d’elements verds i de recreació. És necessari tenir en compte la qualitat i quantitat dels
elements verds i de recreació (places, parcs, jardins, arbrat viari,...), tant d‟espais públics com privats.
La disposició d‟aquest tipus d‟espais afavoreix un paisatge urbà més atractiu i en promou el passeig i
la relació social, a la vegada que contribueix a reduir la contaminació de l‟aire del municipi.

Contingut

 L’embelliment dels locals tancats per temporada. L‟existència d‟establiments que tanquen segons
temporada i que en els mesos de tancament presenten una imatge poc atractiva (cobriment de
l‟aparador amb elements com cartrons o papers, cobriment dels vidres amb pintura,...) es considera
que perjudica la imatge de conjunt dels carrers comercials. Aquesta dinàmica és especialment
rellevant al Port de Pollença i, per tant, es creu que cal actuar-hi.
 La reducció dels locals buits. La presència de locals buits va molt lligat a la reducció del dinamisme
d‟un espai comercial, trenca la concentració i la continuïtat de punts de venda, genera una imatge
comercial menys atractiva,... És per tot plegat que es creu que cal procurar disposar del menor nombre
de locals buits possible, mitjançant múltiples activitats (embelliment de les persianes dels locals buits,
embelliment de l‟interior dels locals buits, col·locació d‟activitats de promoció pop-up,...).

Resultats
esperats

Un espai comercial urbà molt agradable que realci la presència dels seus establiments comercials.

Agents
impulsors

Ajuntament de
Pollença.

Parts
implicades

Ajuntament de
Pollença i
propietaris de locals
comercials.

Prioritat

Mitja.
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Embelliment i singularització de l’espai comercial urbà

8.2

Accessibilitat a l’espai comercial urbà

Objectius

Incrementar la visibilitat i identificació de l‟espai comercial urbà de Pollença i Port de Pollença.

El segon programa d‟aquesta política, conté l‟actuació que s‟expressa tot seguit:
1. Foment de l’accessibilitat als carrers comercials.
Un altre dels elements fonamentals és la fàcil accessibilitat als carrers comercials i la connectivitat amb
d‟altres punts d‟interès del municipi i entorn. És per això que es plantegen les següents actuacions:
 La incorporació de senyalització a l’espai comercial urbà. La senyalització comercial és l‟eina a
través de la qual es facilita el passeig i la compra, al mateix temps que contribueix a millorar la
circulació dins d‟un espai comercial urbà.

Contingut

Existeixen diverses tipologies d‟elements de senyalització, segons les necessitats de cada municipi o
espai comercial urbà, que es creuen rellevants a estudiar en el cas de Pollença i Port de Pollença:
 La senyalització d‟aproximació, que consta d‟aquells elements de caràcter indicatiu i funcional
(panells indicatius i d‟aproximació) que han de contribuir a optimitzar trajectes i maximitzar
informació comercial al consumidor com són, per exemple, els panells indicatius.
 La senyalització situada al mateix espai comercial urbà, que és aquella senyalització
(banderoles, tòtems descriptius, plaques identificadores,...) que hom pot trobar a l‟entrada de
l‟espai comercial urbà o al seu interior, permetent la identificació dels establiments.
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Embelliment i singularització de l’espai comercial urbà

8.2

Accessibilitat a l’espai comercial urbà
 La col·locació d‟elements de senyalització que facin referència als principals carrers d‟ubicació
dels socis de l‟associació comercial, en la casuística que el moviment associatiu s‟ampliï, es
creu una actuació a considerar.
 La disposició d’aparcaments per als vehicles motoritzats.

Contingut

Els espais per a l‟aparcament de vehicles constitueixen punts claus que, ben projectats, poden
contribuir a l‟èxit de la dinamització dels espais comercials urbans d‟un municipi. En aquest sentit, i tot i
que és molt important disposar d‟espais per a l‟aparcament dels vehicles motoritzats, es creu que
aquests s‟han d‟anar ubicant, cada vegada més, als afores dels principals carrers comercials. La
tipologia d‟aparcament que es creu més útil, tot estudiant cada municipi i les seves característiques, és
l‟aparcament dissuassiu o no ubicat just al centre urbà. Doncs, s‟entén que és un model que fomenta
el passeig dels vianants per als carrers i és positiu per a d‟altres aspectes com la reducció de la
contaminació de l‟aire, acústica,... En els carrers de més concentració comercial.
Pel que fa a l‟existència de zones d‟aparcament als carrers comercials, iniciatives com la creació de
descomptes per a la compra al comerç local, es valoren com a interessants.

Resultats
esperats

Un espai comercial urbà molt ben indicat i accessible per al consumidor, així com un espai que vetlli per al vianant.

Agents
impulsors

Ajuntament de
Pollença.

Parts
implicades

Ajuntament de
Pollença.

Prioritat

Mitja.
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Embelliment i singularització de l’espai comercial urbà

8.3

Revisió dels serveis a l’espai comercial urbà

Objectius

Reflexionar sobre la incidència al comerç del bon funcionament de determinats serveis públics i valorar la
possibilitat de revisar-los a mig termini.

El darrer programa que es proposa té a veure amb els serveis municipals. Així doncs, a continuació es duen a
terme un seguit de recomanacions referents a determinats serveis públics que, per la seva incidència sobre el
comerç, es considera que haurien de ser revisats a curt o mig termini, sempre en la mesura de les possibilitats. El
programa conté l‟actuació que s‟especifica seguidament:
1. Generació i manteniment de serveis a l’espai comercial urbà.

Contingut

El bon manteniment de determinats serveis a l‟espai comercial urbà permetrà disposar de carrers agradables
i que fomentin el passeig, així com es vincularà a carrers més segurs. Per tant, la revisió i millora, si és el
cas, de determinats serveis, es creu una actuació a portar a terme. Es mostren una sèrie de serveis que
afavoreixen l‟activitat comercial a un municipi:
 Servei de neteja. La neteja millora la imatge dels carrers i promou el passeig dels seus vianants. En la
majoria d‟ocasions, els carrers bruts (deixalles, excrements d‟animals, guixades,...) poden provocar
males olors i ser l‟origen de possibles problemàtiques de convivència entre comerços i veïnat. El
manteniment constant dels carrers és un aspecte bàsic que cal procurar treballar correctament, i que
promou que els vianants passegin pels carrers de manera agradable i tinguin una bona experiència de
compra al municipi.
 Servei d’enllumenat. La il·luminació és un element que contribueix a generar una sensació de
seguretat, activitat i atractivitat als carrers d‟un municipi. És molt important que, sobretot els carrers
més comercials, disposin d‟una il·luminació adequada.
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8.3

Contingut

Revisió dels serveis a l’espai comercial urbà

 Servei de seguretat. La seguretat és un element bàsic per al funcionament d‟un espai comercial, que
pot promoure o reduir el flux de persones. La seguretat està vinculada a la tipologia d‟activitats, als
horaris comercials, a l‟afluència de vianants, la demografia,... A banda que el comerç funciona amb
seguretat, l‟existència de comerç genera seguretat.

Resultats
esperats

Uns serveis públics que donin resposta a les necessitats del sector comercial de Pollença i Port de Pollença.

Agents
impulsors

Ajuntament de
Pollença.

Parts
implicades

Ajuntament de
Pollença.

Prioritat

Mitja.

81

Mesures i accions per a l’enfortiment de
l’associacionisme comercial i del comerç de Pollença

Índex

1

Introducció i estructura

2

2

Objectius i eixos de treball

6

3

4
5

Programes d’actuacions per a l’enfortiment de l’associacionisme
comercial i del comerç de Pollença

16

1

Reactivació de l‟associacionisme

18

2

Foment de la col·laboració publico privada

43

3

Pacte de Comerç Local de Pollença

50

4

Foment de l‟emprenedoria i la viabilitat de nous negocis

54

5

Modernització, digitalització i professionalització del comerç

58

6

Dinamització comercial i econòmica

67

7

Preservació i regulació del model de comerç de Pollença

72

8

Embelliment i singularització de l‟espai comercial urbà

76

Cronograma de treball
Entrevistes realitzades i agents contactats

82
87
82

Mesures i accions per a l’enfortiment de
l’associacionisme comercial i del comerç de Pollença

4

Cronograma de treball

En les properes diapositives, es presenta l‟últim dels apartats, el que fa referència al cronograma de treball o implementació
de les actuacions proposades. L‟apartat està representat en forma de gràfic, diferenciat per colors (segons cada eix de treball),
i inclou els camps següents:
 Número del programa: Es mostra el número del programa el qual fa referència l‟actuació.
 Acció: Es determina el nom de l‟actuació en qüestió.
 Any d’implementació de l’actuació: Es proposa una sèrie d‟anys, que van des del 2018 al 2020, com a períodes
orientatius d‟implementació de les actuacions proposades en el pla d‟acció.

Programa
Nº del programa

Acció
Nom de l‟acció

Programa
Nº del programa

Acció
Nom de l‟acció

Programa
Nº del programa

Acció
Nom de l‟acció

Durant el

A partir del

2018 - 2019

2020

Any

Any

Durant el

A partir del

2018 - 2019

2020

Any

Any

Durant el

A partir del

2018 - 2019

2020

Any

Any
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Cronograma de treball de les actuacions de la política Associacionisme comercial i consens:

Associacionisme
comercial i consens

Programa

1.

Activitat comercial i
competitivitat

Acció

Durant el

A partir del

2018 - 2019

2020

1. Generació d‟un lideratge associatiu més ampli



2. Consolidació de la junta



3. Professionalització de l‟estructura associativa



4. Inclusió de nous sectors



5. Impuls de l‟associacionisme comercial



1. Implantació del model de gestió publicoprivat



2. Definició del model de suport econòmic



1. Definició del Pacte de Comerç Local de Pollença



2.
3.

Model de comerç de
Pollença
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Cronograma de treball de les actuacions de la política Activitat comercial i competitivitat:

Associacionisme
comercial i consens

Activitat comercial i
competitivitat

Programa

4.

5.

6.

Acció

Model de comerç de
Pollença
Durant el

A partir del

2018 - 2019

2020

1. Programa “Emprèn en comerç”



2. Programa d‟incentivació de l‟emprenedoria comercial planificada



1. Programa d‟assessorament individualitzat als punts de venda



2. Programa de formació per a negocis consolidats



3. Programa d‟incentivació del comerç



4. Programa de digitalització del comerç urbà “Comerç connectat”



1. Programa d‟impuls d‟un pla de dinamització comercial de l‟associació de
comerciants
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Cronograma de treball de les actuacions de la política Model de comerç de Pollença:

Associacionisme
comercial i consens

Programa

7.

8.

Activitat comercial i
competitivitat

Acció

Model de comerç de
Pollença
Durant el

A partir del

2018 - 2019

2020

1. Elaboració d‟un pla d‟usos comercials



2. Regulació de l‟espai comercial urbà



1. Singularització de l‟espai comercial urbà.



2. Accessibilitat a l‟espai comercial urbà.



3. Revisió dels serveis a l‟espai comercial urbà.
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Entrevistes realitzades i agents contactats

Per últim, en l‟actual i següent diapositiva es mostra l‟apartat Entrevistes realitzades i agents contactats que inclou el llistat
d’entitats i agents amb qui s’ha parlat al llarg del treball:

Entrevistes amb el teixit associatiu comercial
Entitat / agent

Data

Associació de Comerciants de Pollença

27 d‟abril de 2018

Associació de Restauradors de Pollença

11 de maig de 2018

Associació d’Artesans de Pollença

11 de maig de 2018
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Entrevistes amb establiments comercials
Entitat / agent

Data

Ema

3 de maig de 2018

Món d’Aventura

3 de maig de 2018

Perfumeria Antich

3 de maig de 2018

Atípic

3 de maig de 2018
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