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   ACTA  (9) DE LA REUNIÓ NÚM. 7 DE LA TAULA DE TREBALL DEL PLA DE 
DINAMITZACIÓ COMERCIAL D’AMPOSTA “A LA VORA” 

 
ASSISTENTS: 

 
Sr. José Antonio Castañeda, de Loujo 

Sra. Maria Anna Rosselló, (Presidenta FECOAM) 
Sra. Lourdes León (Presidenta Associació venedors Mercat Municipal) 

Sra. Maite, 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. Jimena Díaz, de Gringo 

Sra. Rosa Mari Mauri, de Detalls 
Sra. Arantxa Codorniu, Presidenta Associació Restauradors  

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

Sra. Marga Sebastià Caballé, empresa MSC-COMUNICACIÓ 
Sra. Isabel Villalbí, Coordinadora PAO Ajuntament d’Amposta 

Sra. Ivet Merín, tècnica PAO cursos FOAP  
Sr. Àngel Montes Forcadell, Tècnic de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta 

 
A la Ciutat d’Amposta, el dia 8 de febrer 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, es passa a tractar dels assumptes relacionats a 
l'ordre del dia, que són els següents:  
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La Sra. Sancho diu que esperant que s’incorporen a la reunió les Sres. 
Villalbí i Merín, s’alterarà l’ordre del dia: 
 
1.4. CALENDARI D’ACTIVITATS ANY 2018 
La Sra. Sancho diu que a l’anterior reunió va ensenyar els calendaris 
d’activitats de l’Ajuntament d’Amposta i faltaven les activitats de l’Àrea de 
Comerç. 
S’entrega a tots els assistents un calendari d’activitats de l’any 2018; la Sra. 
Sancho diu que és un calendari intern de les Regidories de l’Ajuntament, 
però és molt útil ja que es poden veure totes les activitats per fer 
promocions. 
      
1.2. FIRA FORA ESTOCS 3 DE MARÇ 
La Sra. Sancho diu que el “Fors estocs” serà el dia 3 de març a l’Avinguda de 
la Ràpita; és un actuació coorganitzada per l’Àrea de Comerç de 
l?Ajuntament i FECOAM. A dia d’avui hi ha molt comerços apuntats. 
La Sra. Sancho diu que seria bo que poder conèixer el tipus d’article que 
porta cada comerç i el descomptes que es faran. 
La Sra. Sebastià diu que si es tenen aquestes dades es pot aprofitar per 
difusió a les xarxes socials. 
La Sra. Rosselló diu que només un comerç de FECOAM ho ha comunicat. 
La Sra. Sancho diu que tenim a la Sra. Sebastià que fa de “Comunnity 
manager” i dinamitzadora comercial, i que la seva figura s’ha d’aprofitar i 
també la manera de fer-la efectiva és també fer formació. 
 
1.3. CELEBRACIÓ 70 ANYS DEL MERCAT MUNICIPAL: TASTA DE NIT 
La Sra. Sancho diu que el dia 3 de març a les 20:00 hores l’Associació de 
venedors del Mercat” organitzarà un “tasta de nit”, commemorant els 70 
anys d’història del Mercat  i la finalització de la primera fase de les obres.  
 
1.5. 2ª SETMANA DEL COMERÇ (19-25 MARÇ) 
La Sra. Sancho diu que la “2ª Setmana del Comerç” que organitza el CCAM 
(Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya), enguany s’han posat en 
contacte en les associacions comercials (FECOAM) i l’Ajuntament. 
La Sra. Sebastià diu que tota la informació és pot descarregar a la pàgina-web 
del CCAM. 
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La Sra. Sancho diu que per a la “2ª Setmana del Comerç”, porten una proposta 
dins del Pla de Dinamització “A la vora” que a continuació explicarà la Sra. 
Sebastià. 
La Sra. Sebastià diu que la proposta és fer un agermanament entre comerços, 
que han de triar els propis comerços en qui s’agermanen, i la difusió es faria 
des de “A la vora”; la Sra. Sebastià continua dient que seria una cosa molt 
mediàtica. 
La Sra. Sebastia diu que queda poc temps es treballarà per via “whassap” per 
saber l’interès i els comerços que voldrien participar en aquesta acció 
d’agermanament 
 
1.1. PRESENTACIÓ PROGRAMES ESPECÍFICS D’OCUPACIÓ AL COMERÇ 
La Sra. Sancho diu presenta als assistents a la Sra. Isabel Villalbí, 
Coordinadora PAO Ajuntament d’Amposta i a la Sra. Ivet Merín, tècnica PAO  
de l’Ajuntament d’Amposta (cursos FOAP) per parlar de programes 
específics d’ocupació al comerç. 
La Sra. Villalbí diu que l’Àrea de PAO (Polítiques Actives d’Ocupació) de 
l’Ajuntament d’Amposta gestiona programes del SOC (Servei d’Ocupació de 
Catalunya) i treballa per facilitar la contractació de persones. 
La Sra. Villalbí diu que per als comerços que vulguin contractar a algú hi ha 
bonificacions.. 
La Sra. Sebastià pregunta si els comerços que vulguin contractar a algú 
poden tenir a la persona a prova durant 15 dies; la Sra. Villalbí diu que la 
prova és la formació que reben abans, ja que s’acorda un “Pla de formació” 
(60-150 hores). 
La Sra. Villalbí diu que, per exemple, al “Programa 30 plus”, la contractació 
és de 9 mesos cobrant els salari mínim interprofessional, que a dia d’avui és 
707,55 €. 
La Sra. Aubeso pregunta com ha de ser la contractació. 
La Sra. Villalbí diu que són 6 mesos, però pot ser també a mitja jornada. 
La Sra. Merín diu que la formació se cobra en 3 mesos una vegada ha 
acabat i que el SOC el primer any aporta un 80% de la subvenció. 
El Sr. Castañeda pregunta si el costos de la Seguretat Social estan 
subvencionats; la Sra. Villalbí diu que no, però la Sra. Merín diu que si 
entren per garantia juvenil que són menors de 30 anys si es pot 
subvencionar la Seguretat Social. 
La Sra. Villalbí diu que tota aquesta informació li enviarà a la Sra. Sebastià 
per a que la pugui enviar als membres de la Taula de Treball.  
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La Sra. Villalbí diu que el curs ocupacional (FOAP) de comerç s’organitza 
conjuntament amb les tècniques de l’INS Montsià i diu que els alumnes han 
de fer pràctiques als comerços; la Sra. Merín diu que aquest curs és un 
certificat de professionalitat de 270 hores, de 15 alumnes (hi ha inscrits 13 
noies i 2 nois, 13 d’Amposta i 2 de Santa Bàrbara), havent perfils molt 
diferents i s’acaba al març (abans de Pasqua) i a l’abril han de fer les 
pràctiques (40 hores); la Sra. Villalbí diu que es pot lligar la contractació 
d’aquestes persones amb el “Programa 30 plus” 
La Sra. Sancho diu que l’any passat van els alumnes del curs ocupacional de 
Comerç van pràctiques a l’Eroski, Galeries Espanya, Magatzems Chordà, 
Martom Moda, entre altres comerços. 
La Sra. Maite diu que fa dos anys ho van fer en un centre d’ocupació, 
alumnes de 26 i 17 anys i va anar molt malament, en poques ganes de 
treballar. 
La Sra. Codorniu diu que va contractar un alumne de la Fundació Gentis, 
que al principi anava molt malament, però va millorar molt i li va fer tres 
mesos de contacte. 
 
1.6. ALTRES ASSUMPTES 
La Sra. Sancho comenta que el dia 25 de febrer es celebrarà la 23a. Festa de 
la Carxofa; aquest any se li vol donar dimensió de festa popular, es farà en 
diumenge per una demanda de la gent de la Ciutat que el dissabte treballen 
i no poden assistir.  
La Sra. Rosselló, diu que com a Presidenta de FECOAM, no veu correcte que 
s’ajunti (o s’agermani) un comerç soci de FECOAM i un comerç que no sigui 
soci. 
 
1.7. TORN OBERT DE PARAULES 
La Sra. Sebastià en relació a la proposta feta anteriorment en relació  a la 
“2ª setmana del Comerç”, pregunta als assistents si estan d’acord i ho 
voldran titar endavant; la Sra. Sebastià diu que seria semblant a la 
“campanya tornem al cole”, és a dir, que pugui participar socis i no socis de 
FECOAM. 
La Sra. Rosselló diu que la Sra. Cendra no li va dir que a la “2ª Setmana del 
Comerç”entressin a participar Ajuntament, ella diu que va més dirigit a 
associacions de comeriants, com FECOAM; la Sra. Sebastià diu que ella va 
parlar amb la Sra. Montse Barceló, dels Serveis Territorials i va li va dir que 
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si que era una acció que es podria organitzar des del el Pla de Dinamització 
Comercial “A la vora”. 
La Sra. Rosselló diu que ella ha de defensar als seus socis de FECOAM. 
La Sra. Sebastià diu que la clau és estar associats.. 
La Sra. Rosselló diu que en relació a la 2ª Setmana del Comerç”, s’està 
parlant d’una acció molt precipitable i considera que hi ha temes que 
s’haurien de parlar amb l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament abans que 
portar-los directament a la Taula de Treball del Pla de Dinamització “A la 
vora”.  
 
I no havent altres assumptes de què tractar s’aixeca la sessió  essent les deu  
hores i deu minuts, i. com a Secretari Delegat certifico. 
 
 
 
 
 
Àngel Montes i Forcadell 
Tècnic de Comerç  
 
 
 
Amposta, 8 de febrer de 2018 
 


