
   ACTA  (19) DE LA REUNIÓ NÚM. 12 DE LA TAULA DE TREBALL DEL PLA
DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL D’AMPOSTA “A LA VORA”

ASSISTENTS:

Sra. Mercè Torres, de Xesca
Sr. Eric Jareño, de Nono

Sr. Juan Antonio Castañeda, de Dándara
Sr. Jesús Notari, de Punt Notari
Sra. Àngels Lluís, de Don Dino
Sra. Maite de sabateria PAM’S

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

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

d’Amposta
Sra. Lourdes León, Presidenta de l’Associació de venedors del Mercat

Municipal
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 13 de setembre de 2018.
Essent les nou hores i  cinc minuts es reuneixen a la Sala de reunions de
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: 

1.1. CONCLUSIONS «NIT D’ESCÀNDOL» 4 D’AGOST
La Sra, Sancho diu que s’han fet les enquestes als comerços participants
telemàticament però només han contestat 13; és poca quantitat i es farà
l’enquesta telefònicament.
En relació al cost de la «Nit d’escàndol», la Sra. Sancho diu que està en al
voltant dels 6.000€ (el fora estocs que es veia abans tenia un cost d’uns
2.500€.
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La Sra. Sancho pregunta als assistents si volen donar alguna opinió.
El Sr. Castañeda diu que el format de la «nit d’escàndol» li va agradar.
La Sra. Mauri diu que la gent va deixar de comprar a l’hora de menjar, de
sopar i troba que faltava música ambiental.
La Sra. Masià diu que no està d’acord que totes les activitats i tallers estesen
ubicats a la part dreta (en torn al canal) i que a la part esquerra no hi havia
res i  creu que l’any vinent es podria fer a la Plaça del Mercat en forma
circular,  perquè  el  format  de  les  parades  de  forma  lineal  sempre  crea
problemes.
La Sra. Codorniu que la venda de tapes va anar malament (unes 20), però
de beguda se’n va beure molta; la Sra. Sancho diu que pot ser de tapes no
se’n van consumir, però el centre de la Ciutat estava ple de gent, tot i les
moltes activitats i actes que hi havien a la mateixa hora (shopping-night a
Temps de Terra, Deltachamber, etc.).
La  Sra.  Mauri  diu  que  el  tema  dels  preus  estava  bé,  però  també
condicionava les compres; la Sra. Sancho diu que el tema dels preus si no
dóna resultat es trau i ja està.

La Sra. Sancho troba que s’hauria de canviar la data, perquè el tema de les
rebaixes ha canviat molt, pel tema de les grans superfícies i la venda per
internet.

1.2. CONCLUSIONS CAMPANYA «TORNEM AL COLE»
La Sra. Sancho diu que en relació a la campanya «Tornem al cole» aquest
any  s’ha  doblat  el  número  de  participants  (s’ha  passat  de  70);  i  que  a
l’octubre es farà el sorteig i s’hi ha prou ingressos es faran dos sortejos; la
campanya ha tingut molta repercussió als mitjans de comunicació.
La  Sra.  Sebastià  diu  que  la  gent  se  queixa  perquè  diuen  que molts  de
comerços no donen els tiquets quan fas una compra. 

1.3. PROGRAMA DE FORMACIÓ 4rt. TRIMESTRE 2018
La  Sra.  Sancho  diu  que  es  farà  un  «tour  comercial»  per  Reus  el  5  de
novembre de migdia en opció a dinar allí o no, pagant-se cadascú el seu
dinar; la Sra. Sebastià llegeix la descripció del curs i destaca que el preu del
curs és gratuït, però té un cost de 800€ per a l’Ajuntament.
La  Sra.  Sebastià  diu  que al  novembre també es  farà  un curs  de xarxes
socials; els assistents per majoria diuen que l’horari ha de ser de 15:15 a
16.45.
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La Sra. Sancho diu que per Nadal també es farà un curs d’aparadorisme, en
dilluns i dimecres a migdia. 

1.4. INFORMACIÓ CAMPANYA «TOP MANTA»
La Sra. Sancho diu que s’ha fet una campanya per part de la Generalitat de
Catalunya  i  l’Ajuntament  d’Amposta  en  relació  al  «top  manta»  amb
repartiment de díptics i cartells per tota la Ciutat però sobre tot pel mercat;
la Policia local ha anat informant tot l’estiu.
El Sr. Notari diu que el vigilant del mercat hauria de pressionar més; la Sra
Sancho diu  que ja  ho fa,  però  a  vegades  l’encarregat  del  mercat  no és
funcionari és personal laboral contractat i costa més.

1.5. ORGANITZACIÓ «BLACK FRIDAY»
La Sra. Sancho diu que el «Black friday» serà el divendres 23 de novembre i
es treballarà amb la idea de fer-ho tot el dia, no sols de nit.
La Sra. Sancho diu que es redactaran unes bases reguladors de participació,
semblants a les del Mercat de Santa llúcia, ja que un mes abans ha d’estar
tancat qui participa i qui no.
La Sra. Samcho diu que no es farà «la ruta de les tapes».
La Sra. León proposa que l’horari sigui de 10 a 22 hores.
La Sra. Sebastià diu que s’ha de treballar molt el tema de la fdelittació del
client,  enviar  invitacions,  explicar  activitats  i  espectacles  i  que  el  «Black
Friday» es va crear per avançar les vendes del Nadal.
La Sra.  Sebastià  diu que el  que no tingui  catifa  se  l’ha de comprar a  la
Drogueria Ampostina.

1.6. GUIA DEL COMERÇ D’AMPOSTA
La Sra. Sancho diu que la idea de fer una «Guia del Comerç d’Amposta», es
perquè molta gent que visita la Ciutat pregunta on es pot anar a comprar o
a  menjar.  A  aquesta  guia  comercial  sortirà  tothom,  ara  si  un  comerç  o
restaurant es vol publicitar el cost són 60 €.
La Sra. Sancho diu que trucarà a la persona que promociona la guia, perquè
va pels comerços dient que ve de part de l’Ajuntament i això no és veritat.
La Sra. Lluís diu que la guia encara no està feta i ella ja ha fet un pagament.
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1.7. ALTRES ASSUMPTES
La  Sra.  Sancho  diu  que  aquesta  tarda  es  signarà  al  Saló  de  Plens  de
l’Ajuntament el conveni amb l’Associació de restauradors d’Amposta» que
feia dos anys que no es signava.

En relació a les obres del Mercat Municipal, la Sra. Sancho diu que la 1ª fase
ja està acabada i ara ha de començar la segona fase (enginyeria, il·luminació
led, climatittació, etc...).

1.8. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha.

La Sra. Sancho convoca la propera reunió de la Taula de Comerç del Pla de
Dinamittació «a la vora» el dia 4 d’octubre a les 9:00 hores a Agrapats.

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

Àngel Montes i Forcadell
Tècnic de Comerç 

Amposta, 14 de setembre de 2018
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