
 
 
Moció per a la creació de vals de compra per ajudar al comerç local i les famílies. 
 
La crisi econòmica i social provocada per la pandèmia del COVID-19 ha afectat tant als nostres 
veïns i veïnes com al nostre comerç local. Alguns sectors, com la restauració, s’han vist 
especialment afectats per les restriccions derivades de la crisi sanitària. 
 
En el cas del comerç local, als efectes negatius de la pandèmia han de sumar-se les dificultats 
estructurals que ja s’anaven patint derivades dels models de concentració comercial i de la 
irrupció dels grans operadors online.  
 
Així mateix, sembla evident que cal implantar fórmules que ens permetin distribuir els ajuts 
al comerç de manera eficient, i que els mateixos serveixin per reactivar el comerç de 
proximitat.  
 
En aquest sentit, són molts els municipis de característiques similars al nostre que han 
implantat amb èxit la dotació de vals de comerç gestionats mitjançant aplicacions 
informàtiques. Aquestes aplicacions ja existents permeten el control de l’assignació de vals 
als veïns i veïnes de la població i el seu intercanvi en els comerços del municipi que s’hagin 
adherit i que compleixin els requisits establerts.  
 
Cal tenir en compte que aquests vals de comerç han d’instrumentar-se mitjançant les 
corresponents bases de convocatòria de subvencions, tal com han fet altres poblacions a on 
ja s’ha implantat aquest sistema. Tanmateix cal tenir present que la posada en marxa 
d’aquests vals de comerç implica l’elaboració de campanyes de difusió, la corresponent 
dotació de recursos humans i tècnics en els departaments que correspongui, així com la 
implantació de les aplicacions informàtiques ja esmentades.  
 
Cal destacar el fet que la necessitat de descarregar-se i enregistrar-se en l’aplicatiu per tal 
d’utilitzar els vals promou l’ús entre els veïns i veïnes d’una eina digital de promoció comercial, 
i per tant, ajuda  a la digitalització del nostre teixit comercial.  
 
A la vegada, els vals suposen un benefici per als nostres veïns i veïnes i per tant, representen 
un ajut directe per a les famílies del nostre municipi. En aquest sentit, caldrà estudiar la 
possibilitat d’implantar fórmules per afavorir directament a les famílies amb més necessitats.  
 
Atès doncs, que cal establir ajuts eficients per al nostre comerç de proximitat,  
 
Atès que aquesta fórmula ha estat aplicada a altres municipis amb èxit,  
 
Atès que tenim molts comerços de la nostra població patint especialment les conseqüències 
del Covid-19 
 



Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Junts x Premià - AM 
proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Establir una partida pressupostària per un total de 100.000,00€ per la dotació de 
vals de regals com a mesura d’ajut al comerç local a càrrec del romanent de crèdit de l’exercici 
anterior o bé dins del marc d’elaboració de pressupostos 2021.  
 
SEGON.- Adquirir els recursos necessaris i l’aplicatiu informàtic corresponent per posar en 
marxa els vals i disposar del mateix per endegar aquesta i futures campanyes similars.  
 
TERCER.- Dotar la corresponen partida pressupostària per garantir la difusió necessària de 
manera que tots els nostres veïns i veïnes se’n puguin beneficiar dels vals.  
 
QUART.-  Estudiar la possibilitat d’implantar vals complementaris amb criteris de necessitat 
social per ajudar especialment a aquelles famílies que més ho necessitin. Tot plegat, aprofitant 
la privacitat que ofereix l’ús de l’aplicatiu.  
 
CINQUÈ.- Instar a les associacions comercials per tal que catalitzin i vehiculin la gestió de les 
subvencions als nostres comerços. 
 
SISÈ.- Estudiar els recursos humans necessaris per tal de reforçar si s’escau els departaments 
de comerç i promoció econòmica, i en el seu cas el departament de serveis socials, en el temps 
que calgui per la gestió eficient d’aquest ajut.  
 
 
Premià de Mar,   05 de maig de 2021 


