
 

 
 
El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper 
Plenari, previ dictamen de la Comissió Informativa , la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

No sol·licitar la declaració de ZGAT al centre de Palma per l'any 2013 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Al plenari del mes de febrer d’enguany l’Ajuntament de Palma va acordar instar al Govern 
de les Illes Balears a declarar Zona de Gran Afluència Turística (ZGAT) tot el centre de 
Palma, entre abril i octubre de 2012, amb caràcter experimental, i amb la condició 
d’analitzar, tal com demanaven les patronals del petit i mitjà comerç, l’impacte de la 
mesura en el sector comercial i a l’economia de la ciutat abans de tornar a sol·licitar una 
nova declaració de ZGAT per a l’any 2013. 
 
Pel grup municipal del PSM-IV-ExM és evident que els resultats de la declaració de ZGAT, 
tal com ja varem pronosticar el febrer, no han estat gens satisfactoris. Aquesta mesura 
només ha afavorit a unes poques grans superfícies, que han guanyat quota de mercat en 
detriment del petit comerç. Un petit i mitjà comerç del centre que només ha obert en un 
percentatge del 5% els diumenges.  
 
Això no obsta que no valorem molt positivament les mesures de dinamització cultural, 
actuacions musicals, espectacles de carrer, mostres de cultura tradicional, obertura de 
museus i centres culturals, etc. que s’han dut a terme els diumenges a Palma impulsades 
per l’Ajuntament. Des del PSM-IV-ExM volem una ciutat viva, dinàmica i activa, també els 
diumenges, amb oferta gastronòmica i d’oci, que millori la qualitat de vida dels ciutadans i 
la faci més atractiva pels nostres visitants. El que discutim des del PSM-IV-ExM, i al que 
ens oposam radicalment, és que per aconseguir això sigui necessari permetre obrir a les 
grans superfícies comercials i franquícies del centre de Palma els diumenges. Volem una 
ciutat viva, també comercialment, amb carrers vius i oferta comercial variada però amb 
mesures com la ZGAT, l’únic que aconseguim és posar traves a la viabilitat del petit 
comerç, sobretot dels barris i pobles de Palma, aguditzar els seus problemes, i provocar el 
tancament de molts petits comerços, per no poder competir en igualtat de condicions amb 
les grans superfícies.  
 
A tot això, el petit i mitjà comerç de Palma també ha de patir la política de comerç del 
Govern, embeguda de “neoliberalisme” radical, que desconeix absolutament la 
idiosincràsia del sector a Balears, i que actua afavorint únicament els interessos de les 
multinacionals en contra d’un equilibri i de la consideració del petit comerç, tal com ja s’ha 
denunciat des de les patronals del petit comerç.       
 
 
Per tot això, des del grup municipal del PSM-IV-ExM proposam al Plenari de l'Ajuntament 
de Palma l'adopció de la següent 
 
 



 

PROPOSTA D’ACORD 
 

1. L'Ajuntament de Palma insta a l'equip de govern a no sol·licitar al Govern de les 
Illes Balears la declaració de ZGAT pel centre de Palma per a l'any 2013, vist el 
fracàs d'aquesta iniciativa durant l'any 2012, que només ha afavorit a grans 
superfícies comercials en detriment del petit comerç del centre i sobretot les 
barriades i els pobles de Palma.   

2. L'Ajuntament de Palma insta a l'equip de govern a mantenir la política de 
dinamització del centre de Palma els diumenges, impulsant i afavorint la realització 
d'activitats culturals, musicals, etc., així com l'obertura de museus, centres 
culturals, restaurants i bars, millorant així la qualitat de vida ciutadana i l'atractiu 
turístic de la nostra capital. 

3. L'Ajuntament de Palma insta al Govern de les Illes Balears a destituir del seu càrrec 
al director general de Comerç, vista la incapacitat de la seva gestió, la manca 
d'interlocució amb el sector i la seva actuació parcial en favor de les grans 
superfícies comercials i en contra dels interessos del petit i mitjà comerç de Palma i 
de les Illes Balears.     

 
Palma, 11 d'octubre de 2012 
 
 
 
 
 

Antoni Verger Martínez 
Portaveu del Grup Municipal 

PSM-IV-ExM 

 

 

 

 


