
   ACTA  (9) DE LA REUNIÓ NÚM. 19 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. Eva    Panisello, de La Jijoneca
Sra. Àngels Lluís, de Don Dino
Sra. Patricia Callau, de PER TU

Sra. Rosa  Mari   Mauri, de Detalls
Sra. Ivanna,  de Illa Mobles

Sra. Marisin de PAM’S
Sra. Imma Tomàs de Martom Moda

Sra. Alícia Valldepérez de Llenceria Alicia
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 4 de juliol 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: 

1. «NIT D’ESCÀNDOL»: 3 D’AGOST
La Sra. Sancho comenta als assistents, en primer lloc, i no inclòs en l’ordre
del dia, el nou cartipàs municipal i entrega una còpia a tots els assistents.
La Sra.  Sancho diu que inicialment  ella  no hauria  de ser  la Regidora de
Comerç  i  Mercat  Municipal,  però  fnalment  i  atès  els  resultats  de  les
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Eleccions Municipals, torna a ser la Regidora de Comerç i Mercat Municipal i
Serveis Socials, en dedicació al 100% fent un feina que li agrada molt.
El Ple Municipal d’aprovació del cartipàs serà el dijous 11 de juliol.

La  Sra.  Sancho diu  que la  «nit  d'escàndol»  serà  fnalment  el  dissabte  3
d’agost i la data límit d’inscripció serà el dia 26 de juliol; és un a activitat que
coorganitza l’Àrea de Comerç de l’Ajuntament amb FECOAM, que tenen una
part reservada per als seus socis amb una bonifcació del 50%; un handicap
important  és  que  la  mateixa  nit  del  3  d’agost  coincideixen  varis
esdeveniments (Deltachamber, Shoppin night a Temps de Terra, ...)
 
La Sra. Sebastià recorda als assistents l’enquesta que es va fer l’any passat
en relació a l’opinió sobre la data de la «nit d'escàndol» i el resultat va ser la
meitat dels enquestats van dir de mantindre la data de l’agost i l’altra meitat
buscar una data alternativa que fes menys calor.
La Sra. Sebastià diu que la «nit  d’escàndol» es farà més lúdica que l’any
passat,  es  seguiran  fcant  les  parades  al  mig  del  carrer,  des  de  l’Hotel
Montsià fns al carrer ample, es faran tres tallers per a nens i l’horari serà de
19 a 23 hores.  La idea és vendre producte en preus uniformats:  9,99 €,
19,99 €, 29,99€...

La Sra. Rosselló diu que tots els comerços participants no es poden adaptar
aquests preus uniformats.
La Sra.  Tomàs diu que a ella no la va informar ningú del procediment i
menys  dels  preus  uniformats  i  aquest  any  s’hauria  de  fer  una  nota
informativa  a  totes  les  parades;  la  Sra.  Sancho diu  que es  farà  la  nota
informativa.
La Sra. Mauri diu que troba que fa falt música, o un ambient més musical.
       
2. CAMPANYA «TORNEM AL COLE»
La  Sra.  Sebastià  mostra  a  tots  els  presents  els  tiquets  i  el  cartell  de  la
campanya «Tornem al cole» i que aquesta campanya també es coorganitza
amb FECOAM i per als seus socis també hi ha descompte.
La Sra. Sebastià diu que un bon exemple de comunicació és el que fan La
Lira i La Fila que li envien la seva informació a la Sra. Sebastià i i ella publica
a les xarxes socials de «A la vora» i a partir del dia 1 d’agost tots li poden
enviar  la  seva  informació  per  publicar  i  ella  etiquetarà  amb  el  hastag
#tornemalcole 
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La  Sra.  Sancho  diu  que  el  dia  15  de  juliol  es  farà  el  tancament  de  la
campanya i qui no hagi pagat  no podà participar i diu que s’ha de trobar un
punt mig per saber els talonaris que s’han de donar a cada comerç; qui no
pague no sortirà publicitat a la Revista Amposta de Festes Majors.
La Sra. Montañés  diu que ella dóna un tiquet a cada client ,

3. «MARKET PLACE D’AMPOSTA»
La Sra. Sancho diu que d’aquest punt es parlarà a la propera reunió de la
taula de Treball, perquè queda poc temps i és més extens.
La Sra. Tomàs diu que el portal no li funciona, que va anar a la seva botiga
aquella noia i no va aclarir res.
La Sra. Sancho diu que si hi ha problemes que es posen en contacte amb la
Sra. Sebastià.
La Sra.  Sebastia  diu  que al  setembre  es  farà  més formació  del  «market
place d’Amposta».

4. PRESENTACIÓ «LLEI A PEU’S»
La Sra. Sancho diu que va anar a Barcelona a la presentació de la «»Llei a
peu’s» i és un avantprojecte de la Llei de la Generalitat que han reprès per
establir un marc regulador d’un àrea de promoció econòmica urbana, és un
model anglosaxó.
Aquesta Llei neix de la necessitat que hi ha, per exemple, per dinamitzar
una zona on hi ha locals, es tracta d’un fons de compensació; és a dir, els
comerços per tindre un local es legislarà per a que tinguin que pagar al fons
de compensació;  igualment pagaran els  propietaris  dels  locals  buits.  Pot
englobar un associació de comerciants amb algun altres tipus d’associació.
Es crearan entitats gestores.
La Sra. Sancho diu que la intenció és  que faci una jornada  de formació a
Amposta per explicar la Llei.

5. ALTRES ASSUMPTES
No hi ha.

6. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha.
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I no havent altres assumptes de què tractar s’aixeca la sessió  essent les deu
hores i deu minuts, i com a Secretari Delegat certifco.

Àngel Montes i Forcadell
Tècnic de Comerç 

Amposta, 5 de juliol de 2019
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