
   ACTA  (22) DE LA REUNIÓ NÚM. 13 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. Alícia Valldepérez, de Llenceria Alícia

Sra. Rosa Balart, de Germanes Balart
Sra. Jimena Diaz, de Gringo

Sra. Sara Doménech, de Joieria Sara Doménech
Sra. Anna Roselló (Presidenta de FECOAM)

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

Sr. Joan Garcia, de IDEOS
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 d’octubre de 2018.
Essent  les  nou  hores  i  cinc  minuts  es  reuneixen  al  bar-restaurant
“AGRAPATS”,  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. INFORME ENQUESTES «NIT D’ESCÀNDOL»
La  Sra.  Sebastià  comenta  als  assistents  les  enquestes  realitzades  als
participants  a  la  “Nit  d’escàndol”  i  entrega  una  còpia  dels  resultats  de
l’enquesta a cadascú.
La Sra. Sancho diu que el fet de crear la “Nit d’escàndol” és com crear una
marca, una evolució del “fora-estocs”, que ha quedat desgastat igual com el
tema rebaixes.
La Sra. Sancho planteja un canvi de data, per exemple, al juny que hi ha
menys coses i fa menys calor. 

1.2. ORGANITZACIÓ «BLACK FRIDAY» 23 DE NOVEMBRE
La Sra. Sancho diu que s’està treballant en les inscripcions del “Black Friday”
que serà el 23 de novembre; de moment hi ha uns 30 inscrits, una mica
menys que l’any passat.
La Sra. Maite diu que el tema dels descomptes serà bo o serà dolent, però
la gent si sap que es fa el “Black Friday” s’esperarà a comprar.
La Sra. Sancho diu que no es pot fer la publicitat i enganyar a la gent, val la
pena parlar clar.
La Sra. Sebastià diu que la setmana abans s’haurien de fcar les ofertes en
agressivitat, si els participants volen, però això és optatiu i que estaria be
que cadascú ho fqui al seu facebook particular i al facebook de “a la vora”.
La Sra. Sancho diu que aquest any els restaurants no participaran.
La Sra. Sancho diu que es faran “fiers” amb el plànol dels participants i que
el termini per a inscriure’s és el dia 17 d’octubre.
La Sra. Sancho li diu al Sr. Montes que s’ha de demanar permís a la Direcció
General de Comerç per a que els comerços pugui romandre oberts fns les
22:00 hores.

1.3. PROGRAMA DE FORMACIÓ 4rt. TRIMESTRE 2018
La Sra. Sancho diu que el dia 15 d’octubre es farà el “tour comercial” a Reus.
La Sra. Sebastià diu que hi 15 places i hi ha llista d’espera; la Sra. Sancho diu
que l’Ajuntament fcarà un bus i s’ha de mirar qui es queda a dinar o no.
La  Sra.  Sancho  diu  que  també  es  farà  un  curs  d’aparadorisme;  la  Sra.
Sebastià diu que també està el curs complet i que es pot fer un segon curs
però s’ha de dir aviat, ja que l’empresa que es contracta té poques dates
lliures.
La Sra. Sancho diu que el curs previst de xarxes socials es farà després del
Nadal.
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1.4. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
La Sra. Sancho diu que hi ha un projecte de pressupostos participatius.
Al  pressupost  de  l’Ajuntament  per  fer  inversions  hi  ha  una  part  de
pressupostos  participatius  per  a  les  entitats,  és  a  dir,  fer  un  procés
participatiu que decidirà la gent del poble en que vol invertir aquests diners;
de moment no ha participat cap agent econòmic i seria interessant poder-
ho fer de cara l’any vinent; una de les propostes és la recuperació de la
façana fuvial. 

1.5.  ACCEPTACIÓ  DE  LA  NOVA  POLÍTICA  DE  PRIVACIDAD  EUROPEA
(RGPD)
El Sr. Montes ha repartit als assistents el full d’acceptació de la nova política
de privacitat europea (RGPD) per a omplir les dades i els enviarà per correu
electrònic una plantilla per a que puguin fer el mateix amb els seus clients.

1.6. CONCURS DE NADAL
Aquest punt de l’ordre del dia es tractarà a la propera reunió de la taula de
treball.

1.7.  INTERVENCIÓ  DE  JOAN  GARCIA  (IDEOS)  FORMACIÓ  EN  XARXES
SOCIALS
El Sr. Garcia (gerent de l’empresa IDEOS) comença la seva intervenció dient
que la  xarxa social  del  “whastapp”  no respecta  la  nova normativa  de la
protecció de dades i si que ho fa “telegram”.
La proposta que fa el Sr.  Garcia és fer un curs molt bàsic de facebook i
instagram, com utilitzar etiquetes, hastag, rendabilitat dins les xarxes, etc.
La  Sra.  Sebastià  diu  als  assistents  que  si  estan  interessats  Joan  Garcia
s’adaptarà a les necessitats.
El Sr.  Garcia diu que per al curs seria bo que cada alumnes porti el seu
portàtil, si en té i si no buscar una aula on hi hagi ordinadors.

1.8. ALTRES ASSUMPTES
No hi ha.

1.9. TORN OBERT DE PARAULES
La Sra.  Lluís pregunta en relació a la campanya “tornem al cole”  que ha
passat que només s’ha sortejat un viatge, no dos com es va quedar.
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La Sr. Sebastià diu que perquè només una part dels participants no van
passar a recollir els talonaris.
La  Sra.  Lluís  diu  que no li  sembla  bé  que molts  comerços  hagin  tingut
propaganda gratuïta sortint al cartell i no agafant talonaris.
La Sra. Sebastià diu que el proper any no tardarà a passar.
El  Sr.  Notari  diu  que  s’han  de  fer  unes  bases  i  que  si  surts  al  cartell
promocional s’ha de pagar.

La Sra. Sancho convoca la propera reunió de la Taula de Comerç del Pla de
Dinamització «a la vora» el dia 8 de novembre a les 9:00 hores a la seu de
FECOAM.

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, 5 d’octubre de 2018
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