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   ACTA  (2) DE LA REUNIÓ NÚM. 6 DE LA TAULA DE TREBALL DEL PLA DE 
DINAMITZACIÓ COMERCIAL D’AMPOSTA “A LA VORA” 

 
ASSISTENTS: 

 
Sr. José Antonio Castañeda, de Loujo 

Sra. Maria Cinta Fosch Tomàs, de Nota (Vocal Junta FECOAM) 
Sra. Maria Anna Rosselló, (Presidenta FECOAM) 

Sra. Lourdes (Presidenta Associació venedors Mercat municipal) 
Sra. Maite, de Pam’s Sabateria  

Sra. Marisín, de Pam’s Sabateria 
Sra. Mercè Torres, de Xesca 

Sra. Montse Aubeso, de 16 flors 
Sr. Eric Jareño, de Nono 

Sra. Georgina Cardona, de Tu i Jo 
Sra. Laia Cardona, de Tu i Jo 

Sra. Susanna Sancho i Maigí (Regidora de Comerç de l’Ajuntament 
d’Amposta) 

Sra. Marga Sebastià Caballé, empresa MSC-COMUNICACIÓ 
Sra. Laia Serra, alumna URV de pràctiques Àrea de Comerç 

Sr. Àngel Montes Forcadell, Tècnic de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta 
 

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA 
Sra. Anna Bellot de Temptacions Van Gogh 

 
A la Ciutat d’Amposta, el dia 11 de gener de 2018. 
Essent les nou hores i deu minuts es reuneixen a la seu de la FECOAM 
(Federació de Comerç d’Amposta) les persones relacionades anteriorment, 
per procedir a la reunió de la “Taula de Treball” del Pla de Dinamització 

Comercial de l’Ajuntament d’Amposta “A la vora”. 

 
Obert l'acte per la Sra. Sancho, a l'hora abans esmentada, agraint la 
presència als assistents i donant un bon any nou a tots, es passa a tractar 
dels assumptes relacionats a l'ordre del dia, que són els següents:  
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1.1. CONCLUSSIONS DEL 20è. MERCAT DE SANTA LLÚCIA AI CAMPANYA 
DE NADAL 
Cedeix la paraula la Sra. Sancho a la Sra. Serra que ha realitzat les enquestes a 
les parades del 20è. Mercat de Santa Llúcia, i ha realitzat el corresponent ISC 
(informe de satisfacció del client).  
La Sra. Serra diu que el grau de satisfacció en relació al muntatge i 
organització del Mercat de Santa Llúcia és del 96% i destaca que aquest any 
molts enquestats diuen que les vendes han estat més dolentes que l’any 
passat ja que per la tarda van haver molts actes (Meeting polític, partit de 
futbol...) i al no haver concert de les corals a l’església, aquest fet es va  notar 
molt en l’afluència de gent. Aquest any van haver 60 parades. 
 
En relació a la “campanya de Nadal”, la Sra. Sancho diu que va participar 
molta gent al gran número d’actes que hi va haver i es van recaptar 3.700€ 
dels actes solidaris que van servir per comprar joguines i llibres per a les 
famílies més necessitades.  
La Sra. Sancho diu que ha parlar amb bastants propietaris de bars i 
restaurants i diuen que han treballat i anat millor que l’any passat. 
La Sra. Sancho pregunta als assistents com han anat les vendes; la majoria 
diuen que les vendes han estat igual com l’any passat. 
 
1.2. ENQUESTA FINAL DEL PLA DE TREBALL 2017 
La Sra. Sebastià demana als assistents que facin l’enquesta i li donin a la 
Sra. Serra, que anirà a buscar les que falten dels comerços que avui no han 
assistit. 
 
1.3. PLA ESTRATÈGIC DE L’ÀREA DE COMERÇ DE L’AJUNTAMENT 
D’AMPOSTA 2017-2019 
A continuació la Sra. Sancho diu que una de les voluntats del programa 
electoral que portaven a les eleccions municipals era l’elaboració de plans 
estratègics. A la propera reunió de la taula de treball s’intentarà que estigui 
redactat el pla estratègic de l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta: 
2017-2019; el Sr. Montes diu que intentarà la setmana que ve que estigui 
acabat. 
 
 
 
 



  

 

 3

1.4. CALENDARI D’ACTIVITATS ANY 2018 
La Sra. Serra entrega als assistentes els calendari d’activitats de totes les 
Regidories de l’Ajuntament d’Amposta per a l’any 2018 i el calendari propi 
de l’Àrea de Comerç. Aquest calendari és provisional, ja que la cap de 
premsa de l’Ajuntament d’Amposta està de vacances. A la propera reunió 
de la taula de treball s’entregarà als assistents el calendari definitiu 
d’activitats any 2018. 
 
Les Sres. Maite i Marisín, propietàries de Sabateria PAMS, diuen que els 
dissabtes quan es fan activitats, el comerç ho nota molt i està parat, compra 
molt poca gent. 
 
1.5. SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT AL COMERÇ, SERVEIS I ACTIVITATS 
La Sra. Sancho diu que el Sr. Montes està tramitant les sol·licituds de les 
subvencions als comerços i  que hi ha 10 sol·licituds.  
El Sr. Montes diu que actualment el procediment es troba en fase de 
resolució de les sol·licituds per part de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament d’Amposta, i la fase següent serà la justificació econòmica, 
prèvia a la fase d’aprovació del pagament. 
 
1.6. PROPOSTA FORA ESTOCS-FECOAM 
La Sra. Sancho pregunta als assistents si estant d’acord en fer el Fora 
Estocs-FECOAM el dissabte 3 de març a l’Avinguda de la Ràpita; tots els 
assistents diu que sí. 
La Sra. Fosch pregunta si ja es pot fer públic als socis de FECOAM per a que 
es puguin inscriure; la Sra. Sancho diu que sí. 
La Sra. Sancho diu que el dia 3 de març, també es farà el “Tasta de nit al 
mercat”, amb motiu de  la reinauguració del mercat municipal després de 
les obres. La Sra. Lourdes diu que sí està d’acord. 
 
El Sr. Castañeda pregunta si el el Fora-Estocs de l’estiu, probablement el 4 
d’agost serà com sempre, amb el format habitual perquè creu que aquest 
model no és rentable; la Sra. Sancho diu que el Sr. Montes tècnic de Comerç 
de l’Ajuntament d’Amposta, ja va fer un informe desfavorable del Fora-
Estocs, dient sobre tot que el model està obsolet.  
Les Sres. Maite i Marísin diuen que al “Black Friday” van vendre molt i va 
anar molt bé. 
El Sr. Jareño diu que al mes d’agost pel mati i al migdia van patir molta calor.  
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La Sra. Sancho diu que va haver molt d’ambient i va estar molt bé el “Black 
Friday” i es podria plantejar no fer el Fora-Estocs del mes d’agost i si fer el 
mateix dia “Shopping night” amb el format del “Black Friday”, és a dir, en 
animació i degustacions als propis comerços. 
El Sr. Jareño està d’acord però diu que hi ha molts comerços que queden 
aïllats de la resta. 
Les Sres. Marisin i Maite diu que els comerços es podrien agrupar i formar 
grups. 
Tots els assistents estan d’acord amb el canvi de format del Fora-Estocs de 
l’estiu i la Sra. Sancho diu que s’ha de seguir treballant en les properes 
reunions de la taula de treball. 
 
1.7. ALTRES ASSUMPTES 
La Sra. Sancho comenta breument altres assumptes: 

• La 10a. Festa del Mercat a la Plaça serà els dies 17, 18, 19 i 20 i 
aquesta any el tema és: 10 amb motiu de la 10a. festa. La Sra. 
Sancho diu que vindrà a alguna reunió Jordi Príncep, director de la 
Festa per explicar el que es farà. 

La Sra. Sebastià diu que es seguirà fent el concurs d’aparadors, la 
càpsula d’aparadorisme, etc... 

• E “Food-trucks” s’intentarà organitzar de la manera que agafi més 
entitat de festival. 

• Organització de la “Festa de l’Arròs”, probablement els dies 9 i 10 de 
juny. S’està treballant en aquest tema. 

 
1.8. TORN OBERT DE PARAULES 
Les Sres. Maite i Marisin volen expressar el seu malestar per la celebració 
de la Diada de l’Esport a l’Avinguda de la Ràpita, ja que diuen que la gent no 
s’aproxima als comerços, i les vendes són escasses. Proposen buscar una 
altra ubicació. 
La Sra. Sancho diu que parlarà amb el Regidor d’Esports, tot i que ja va 
parlar d’aquest assumpte l’any passat. 
 
I no havent altres assumptes de què tractar s’aixeca la sessió  essent les deu  
hores i deu minuts, i es convoca la propera reunió el dijous 1 de febrer a les 
9:00 hores. com a Secretari Delegat certifico. 
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Àngel Montes i Forcadell 
Tècnic de Comerç  
 
 
 
Amposta, 11 de gener de 2018 
 


