SECCIÓ B0: PERSONAL
Activitat 005: Foment Local i Promoció Turística
Correu electrònic: b009@tavernes.org

GRUP DE TREBALL COMERÇ i TURISME
ACTA DE LA SESSIÓ DE 24 DE MARÇ DE 2014
PRIMERA
Sessió
Caràcter:ordinari
Data:24 DE MARÇ de 2014
Lloc: Braç Treballador
Horari:20.30 h.
Al municipi de Tavernes de la Valldigna el dia 24 de març de 2014 a les 20. 30 hores es
reuneix, en primera convocatòria, el Grup de Treball de Comerç i Turisme amb
l’assistència de les següents:
Assistents:
- Victor Borràs (regidor municipal)
- Merxe Cotaina (tècnica )
- Membres de l’Associació de Comerciants del Mercat de Tavernes.
- Membres de l’associació ACCEPLAT
- Membres de l’Associació de Comerciants de Tavernes

Ordre del dia:
1.Explicar el funcionament i motius de creació d’este Grup de treball.
Desenvolupament de la sessió:

Inicia la sessió Victor Borràs, regidor de Participació Ciutadana, que explica que
l'elaboració i posada en marxa d'un pla estratègic sobre el futur econòmic de Tavernes de
la Valldigna ha de sustentar-se sobre un pilar o principi que és fonamental: la participació
ciutadana com l'única forma d'integrar les visions i inquietuds de tots els habitants. Amb
este objectiu s'ha establit un pla de treball en què s'han dissenyat una sèrie d'instruments
amb què es pretén, a més d'aconseguir la informació necessària per a definir diferents
estratègies, garantir la major participació possible dels veïns del nostre municipi.
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GRUPS DE TREBALL
El grups de treball són una de les principals ferramentes de participació ciutadana en
l'elaboració del pla estratègic local. Este sistema arreplega de forma directa la
consideració que la població té sobre la situació del municipi. Persegueix, per tant, un
doble objectiu: la identificació de les principals fortaleses i debilitats en cada una de les
àrees temàtiques establides per a cada grup de treball i, en segon lloc, formular les
principals accions que formen el pla d'actuació, arreplegant i analitzant les propostes
plantejades. La composició d'estos grups garanteix en tot moment la participació
ciutadana a través de les diferents entitats associatives que existeixen en el municipi. En
estos grups, a més de responsables polítics i tècnics de cada àrea i les associacions de
la localitat, hi participen entitats públiques i privades que treballen en el municipi i que
tenen una relació directa amb els temes a tractar en cada una.

A més explica que este grup de treball anomenat de comerç i turisme, junt amb el
d'indústria i construcció i el grup de treball d'agricultura, formaran la Taula d’economia.
A tots els assistents els pareix interessant la proposta i alguns dels assistents que ja
participen en la Taula de Mobilitat animen la resta per tal que el funcionament de la taula
siga una realitat. A més, es fa el comentari que la posada en marxa d’este grup de treball
serà molt més fàcil, ja que es pot agafar el reglament de funcionament que s’ha fet per a
la Taula de Mobilitat.

Algunes de les propostes que ja van fer els assistents:
• buscar una solució al tema del pàrquing.
• veure què fan altres localitats per a potenciar el seu comerç
• possibilitat de fer cine en la casa de la cultura dissabte a la vesprada, a fi que la
gent es quede en el poble.

Es parla de la possibilitat de reunir-se el segon dilluns de cada mes.
Es proposa convocar la pròxima sessió per al dilluns 14 d’abril a les 20:30 h., al mateix
lloc, saló de plens

I no parlant mes.
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S’alça la sessió a les 21.45 h.

Vist i plau

(signat)

(signat)

El secretari / La secretària

El president / La presidenta
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