
   ACTA  (7) DE LA REUNIÓ NÚM. 18 DE LA TAULA DE TREBALL DEL PLA DE
DINAMITZACIÓ COMERCIAL D’AMPOSTA “A LA VORA”

ASSISTENTS:

Sr. Eric Jareño, de Nono
Sr. Juan Antonio Castañeda, de Dándara

Sra. Àngels Lluís, de Don Dino
Sra. Carmen Subirats de Padel Village

Sra. Marisín de Sabateria PAM’S
Sra. Maite de Sabateria PAM’S
Sra. Patricia Callau, de PER TU

Sra. Imma Tomàs de Martom Moda
Sra. Jimena Díaz de Gringo

Sra. Mònica de Temptacions Van Gogh
Sra. Alícia Valldepérez de Llenceria Alicia

Sra. Laia Cardona de Tu & Jo
Sra. Maria Cinta Montañés de Faristol

Sra. Pilar Barrientos de Cofí
Sra. Anna Roselló (Dinamitzadora de FECOAM)

Sra. Júlia Sáez (Presidenta de FECOAM)
Sra. Susanna Sancho i Maigí (Regidora de Comerç de l’Ajuntament

d’Amposta)
Sra. Marga Sebastià Caballé, empresa MSC-COMUNICACIÓ

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

A la Ciutat d’Amposta, el dia 9 de maig de 2019.
Essent les nou hores i cinc minuts es reuneixen a la la Sala de reunions de
FECOAM a l’Hotel d’entitats , per procedir a la reunió de la “Taula de Treball”
del Pla de Dinamització Comercial de l’Ajuntament d’Amposta “A la vora”, 

A continuació es passa a tractar dels assumptes relacionats a l'ordre del dia,
que són els següents: 
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1.1. PROPOSTA FESTES LOCALS AL MUNICIPI D’AMPOSTA ANY 2020
La Sra.  Sancho comenta als assistents  que s’han d’aprovar al  proper Ple
Municipal les 2 Festes Locals per a l’any 2020 i els dies proposats són el 18
de maig i el 7 de desembre.
Per unanimitat de tots els assistents s’aproven els dies 18 de maig i 7 de
desembre com a dies de Festes Locals any 2020 per al municipi d’Amposta.
                 
1.2. XI FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA

1.2.1. Conclusions càpsula d’aparadorisme
La  Sra.  Sebastià  pregunta  als  assistents  si  els  va  agradar  el  curs
d’aparadorisme; la Sra. Montañés diu que li va agradar molt, però creu que
el problema és el lloc ja que creu que és un lloc de poca circulació de gent,
(antiga botiga Casa Chordà, Avinguda Alcalde Palau); la Sra. Lluís creu que
els aparadors s’haurien de quedar més dies muntats.
La Sra. Sebastià diu que és partidària de decorar els aparadors dels locals
que estiguin bits, com per exemple, els del carrer Estel.

1.2.2. Inscrits VIII concurs d’aparadors
La Sra. Sebastià diu que per al VIII concurs d’aparadors hi ha 42 inscrits, 36
comerços i 6 associacions o centres educatius.
La Sra. Sebastià diu que l’any que ve es canviaran les bases de participació,
per poder participar els comerços que s’inscriguen abans.
El  Sr.  Castañeda  diu  que  en  referència  al  premi  al  públic,  que  les
associacions o centres educatius no haurien de participar perquè hi ha molt
d’alumnes que voten al seu centre.
La  Sra.  Sancho diu  que per  al  proper  any  es  poden fer  dos premis  del
públic.

1.2.3. Tour d’aparadors
La  Sra.  Sancho  diu  que  com  a  novetat  aquest  any  es  farà  un  “tour
d’aparadors”, presentat per ella mateix i la Sra. Sebastià i que estant molt
il·lusionades en fer-lo. 
La Sra. Sancho diu que vol agrair els arxius de la Sra. Montse Soriano i la
Sra.  Júlia  Idiarte,  que han col·laborat  amb la  narració  històrica.  El  “tour”
tindrà la sortida a la Plaça de Santa Susanna, on estaven els “Almacenes
Fàbregues” (1939), el dissabte 18 de maig a les 12:00 hores i acabarà a la
Pastisseria Alemany; hi ha 30 places i val 5 euros per persona.
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1.2.4. Sopar a les fosques
La Sra. Sancho diu que el “sopar a les fosques” serà el dijous 16 de maig, hi
ha 21 restaurants participants i  es farà un sorteig a cada restaurant a la
gent que vagi vestida de la festa de 2 entrades per espectacles de la festa

1.2.5. VII Tasta de nit al mercat.
La Sra. Sancho diu que es farà el VII Tasta de nit al mercat el divendres 17
de maig i que els venedors del mercat tenen moltes ganes ja que sempre és
un èxit.
La Sra. Montañés pregunta a quina hora és; la Sra. Sancho diu que a partir
de les 20:30 hores un cop es faci la presentació de les festes i entren les
autoritats.

1.2.6. Jornades gastronòmiques
La Sra.  Sebastià  diu  que a  la  web  de l’Ajuntament  i  de  la  “vora”  estant
publicats  els  menús  de  les  jornades  gastronòmiques  que  ofereixen  els
restaurants participants.

1.3. CONCLUSIONS DEL «MARKET PLACE D’AMPOSTA»
La  Sra.  Sebastià  diu  que a  dia  d’avui  hi  ha  20  comerços  participants  al
“Market  Place  d’Amposta”,  diu  que  el  procediment  va  funcionant  però
lentament, que es treballa bastant per instagram i facebook.
La Sra. Montañés diu que pel seu Comerç no ha anat ningú de Primeralia
per donar-li les claus d’accés.
La  Sra.  Tomàs  creu  que  fa  falta  més  formació  (utilització  del  full  de
devolucions, etiquetes, etc..), la Sra. Sebastià diu qu el dia 13 de maig té una
reunió  amb  Primeralia  i  els  hi  traslladarà  aquestes  inquietuds  dels
comerços.
La Sra. Sancho diu que aquest projecte és ara per ara una prova pilot, i que
està tutelat per la Direcció General de Comerç.

1.4. CONVOCATÒRIA ANY 2019 AJUTS COMERÇ CCAM
La Sra. Sancho diu que ja s’han publicat al DOGC els ajuts de la CCAM als
comerços convocatòria any 2019 i que aquest any hi ha una línia d’ajuts als
mercats municipals  i  el  termini  per presentar  les sol·licituds és el  28 de
maig.
La Sra. Sancho diu que des de l’Àrea de Comerç i des de “A la vora” s’ha fet
difusió d’aquests ajuts.
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1.5.  CONVOCATÒRIA  ANY  2019  AJUTS  COMERÇ  AJUNTAMENT
D’AMPOSTA
La Sra. Sancho diu que properament es publicarà la convocatòria any 2019
dels ajuts de Comerç de l’Ajuntament d’Amposta.
El Sr. Montes diu que ell com a Tècnic de Comerç prepararà la convocatòria
i té una llista d’uns 12 interessats.
 
1.6. ALTRES ASSUMPTES
La Sra.  Tomàs vol  expressar  el  seu malestar  per  la  manera  qu es  fa  la
recollida de cartó dels comerços.
La Sra. Sancho diu que la recollida del cartó dels comerços és per una llei
mediambiental no una llei de comerç i que per a la propera legislatura la
recollida  selectiva  de  cartó  hauria  d’anar  inclosa  al  rebut  de  les
escombraries del comerç.

1.7. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha.

I no havent altres assumptes de què tractar s’aixeca la sessió  essent les deu
hores i quinze minuts, i com a Secretari Delegat certifco.

Àngel Montes i Forcadell
Tècnic de Comerç 

Amposta, 10 de maig de 2019
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