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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICI PAL DEL COMERÇ DE 
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ASSISTENTS 
Presidenta Delegada: 
Sra. Patricia Anton 
 
Vicepresidents: 
 
Sr. Rafa Olivier, Cambra de Comerç, Indústria i 

Navegació de Tarragona, Vicepresident 2n 
 

Vocals en representació de l’Ajuntament de 
Tarragona: 

Sra. Judith Heras (Grup Mpal del PP, Ajuntament 
Tarragona) 

Sra. Arga Sentís (Grup Mpal d’IC, EU, i 
Alternativa, Ajuntament Tarragona) 

 
Vocals: 
Sr. Florenci Nieto (Pimec-Comerç) 
Sr. Valentín Muñoz (Cambra de Comerç) 
Sr. Carlos Legaz (Unió Botiguers Torreforta, 

Botiguers de Tarragona i FUBT) 
Sra. Merçè Haro (CC.OO.) 
 
Secretari delegat: 
Sr. Joan Francesc Martínez Miarnau 
 
EXCUSATS:  
Sr. Oscar Busquets (Grup Mpal de CIU, 

Ajuntament Tarragona)   
Sr. Xavier Tarrès Aznarez, Ajuntament de 

Tarragona, Vicepresident 1r. 
Sra. Begoña Floria Eseberri, Ajuntament 

Tarragona, (Grup Mpal del PSC) 
Sr. Salvador Minguella (Centre Comercial la T de 

Tarragona) 
Sr. Ferran Milà (Botiguers Tarragona) 
 
ABSENTS: 

 
 
 
 
A la ciutat de Tarragona, quan són les 
13,34  hores del dia 9 de juny de 2015, 
es reuneixen a la sala Gènius del Palau 
Firal  i  de Congressos de Tarragona, 
prèviament convocats a l'efecte, els 
senyors/es relacionats/des al marge, per 
tal de celebrar sessió extraordinària  del 
Consell Municipal del Comerç de 
Tarragona, sota la presidència de la Sra. 
Patricia Anton  Martínez, assistida pel 
secretari delegat, sr. Joan Francesc 
Martínez Miarnau. 
 
En haver-hi quòrum suficient, la 
Presidenta dóna per vàlidament constituït 
el Consell i es passen a tractar els punts 
que integren l'ordre del dia. 
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Sr. Eduard Mañas Tomàs, Fed. Unió de 
Botiguers Tgna - FUBT, Vicepresident 3r 

Sr. Albert Ribot (Cambra de Comerç) 
Sr. Vicenç Bardolet (Mercats Municipals) 
Sr. Enric Dazza (Assoc. De Marxants de Tgna-

Espimsa) 
Sra. Francisca Sánchez (Comerç Cor Tarragona) 
Sra. Rosabel Rullán (Assoc. d’Empresaris 

Hosteleria) 
Sra. Neus Montcusí (FUBT) 
Sr. Jordi Salvador (UGT) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presidenta del Consell, pren la paraula per donar la benvinguda, i iniciar la sessió, tot fent 
esment que es tracta de la darrera sessió sota el seu mandat, i fa agraïment per avançat a tots 
els presents per la seva col·laboració i treball conjunt a favor del comerç de la nostra ciutat. 
 
Un cop fet aquest parlament, es dona per iniciada la sessió amb el corresponent ordre del dia: 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA DARRERA SESSIÓ (11/12/2014), QUE 
S’ADJUNTA.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
2.- PRECS I PREGUNTES. 
 
En primera instància la sra. Patricia Anton, com consellera de Comerç i Turisme, fa agraïment a 
tots els presents, com a aquells amb qui ha pogut treballar i col·laborar en els àmbits de les 
seves competències com a responsable polític a l’Ajuntament de Tarragona, tant de turisme com 
de comerç, i altres àrees, durant aquests darrers quatre anys. Fa una valoració positiva de les 
actuacions encetades a la ciutat, i el impuls que Tarragona ha tingut en matèria de turisme, i 
comerç derivat de les accions privades des de l’associacionisme comercial com per l’acció 
municipal.  
 
S’incorpora a la sessió la consellera Arga Sentís (Grup Mpal d’IC, EU, i Alternativa, Ajuntament 
Tarragona), a les 13:38 minuts. 
  
Cadascun dels present pren el torn de paraules als efectes d’acomiadar a la consellera sortint de 
Comerç i Turisme, i de forma resumida, hi ha consens pels qui prenen la paraula en manifestar 
que el treball i la dedicació aportada per la consellera Patricia Anton en l’àmbit comercial de la 
ciutat, ha estat positiu en línies generals, que ha estat bona la comunicació mantinguda al llarg 
del seu mandat, no obstant dels diferències que cada un hagi pogut manifestar pels temes 
d’interès del comerç per la nostra ciutat. 
 
Així mateix, s’enumeren temes pendents a treballar en comú en el futur immediat i vinculats al 
comerç de Tarragona, com ara serà aconseguir una major integració, col·laboració i treball en 
comú de les associacions de comerciants i del sector de la distribució a la nostra ciutat, 
actualment massa disgregats, tot potenciant sinergies entre el propi comerç minorista urbà com 
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en la relació amb altres formats comercials de grans superfícies i centres comercials de les que 
disposa la nostra ciutat.  
 
Es fa insistència en destacar la labor feta pels consellers que han precedit a la consellera 
Patricia Anton, per fer visible el sector comercial a la nostra ciutat, i de posar-lo en valor. 
 
Es manifesta que cal aconseguir de preservar la veu de les diferents sensibilitats comercials tant 
del comerç de proximitat dels barris de Tarragona com del eix centre comercial de la ciutat, tot 
destinant recursos suficients a les accions de dinamització i promoció dels diferents àmbits 
comercials. Caldrà doncs, afrontar els reptes de futur, amb noves visions i posicionaments, 
aconseguir una major competitivitat del sector comercial a la nostra ciutat, i liderar projectes des 
de la vessant pública com privada per a fer-ho possible.  
 
La presidenta, sra. Patricia Anton tanca la sessió, agraint novament als assistents aquest temps 
de treball, col·laboració i entesa, i els emplaça a continuar treball pel comerç de la nostra ciutat. 

I sense més assumptes per tractar s’aixeca la reunió a les 13:54 hores, de la qual cosa jo, 
secretari delegat en dono fe. 

 Joan Francesc Martínez Miarnau 

 El Secretari delegat, 

Vist i Plau,  

 

Patricia Anton Martínez 

La Presidenta,  


