
   ACTA  (26) DE LA REUNIÓ NÚM. 14 DE LA TAULA DE TREBALL DEL PLA
DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL D’AMPOSTA “A LA VORA”

ASSISTENTS:

Sra. Mercè Torres, de Xesca
Sra. Montse Aubeso, de 16 fors

Sr. Eric Jareño, de Nono
Sr. Juan Antonio Castañeda, de Dándara

Sr. Jesús Notari, de Punt Notari
Sra. Àngels Lluís, de Don Dino

Sra. Carmen Subirats de Padel Village
Sra. Marisín de sabateria PAM’S
Sra. Patricia Callau, de PER TU

Sra. Mònica de Temptacions Van Gogh
Sra. Alícia Valldepérez, de Llenceria Alícia

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

Sra. Marta Loto, de Recycling System
Sra. Inma de Martom Moda

Sra. Anna Roselló (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 8 de novembre 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. ORGANITZACIÓ “BLACK FRIDAY” 
La Sra. Sancho comenta que tot està en marxa i el pla de comunicació fet;
s’ha de mirar com ho farem per repartir els cartells i els díptics.
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La Sebastià diu que cadascú passi per l’Ajuntament per l’Àrea de Comerç a
buscar-ho.
La Sra. Sancho diu que les ofertes especials que es facin se li han d’enviar a
la Sra. Sebastià per publicar-les a les xarxes socials; la Sra. Sebastià diu que
si fan algun event també s’ha de dir.
El Sr. Jareño diu que li enviarà a la Sra. Sebastià per privat no al grup de
whasapp.
La Sra. Sancho diu que la Direcció General de Comerç ha atorgat permís
d’ampliació d’horari comercial fns les 22:00 hores.

1.2. CALENDARI OBERTURA DIUMENGES I FESTIUS 2019
El  Secretari  informa  als  assistents  del  calendari  d’obertura  autoritzada
diumenges i  festius 2019 que s’aprovat per la Junta de Govern Local  de
l’Ajuntament d’Amposta fa pocs dies.
Els dies autoritzats són: 19 de maig, 7 de juliol, 12 d’octubre, 1, 5, 6, 8, 15, 22
i 23 de desembre de 2019.

1.3. CALENDARI ACCIONS PROMOCIONALS 2019
La  Sra.  Sancho  diu  que  el  calendari  d’accions  promocionals  2019  de
l’Ajuntament d’Amposta no està acabat ja que falten afegir accions algunes
regidories.
La Sra. Sebastià diu que a la propera reunió de la taula de treball portarà el
calendari defnitiu.
La Sra. Sancho diu als assistents que poden aportar les idees que vulguin
per fer accions promocionals.

1.4. SETMANA DEL COMERÇ
La Sra. Sancho diu que la “Setmana del Comerç 2019” serà del 20 al 25 de
març de 2019.
La Sra. Sancho diu que s’està treballant amb la Regidoria de Cultura amb un
tema de poesies que es penjaran, però encara no està defnit com.
La Sra. Sancho diu als assistents que una col·laboració que es podria fer
seria agafar alumnes que ara estudiant comerç.
La Sra. Inma (Martom Moda) diu que ella no participarà a la Setmana del
Comerç.
La Sra. Sancho diu que hi ha dues opcions: una cedir aparador i vindran
alumnes  de  comerç  a  decorar-lo  o  assistir  al  “curs  de  lettering”  i  cada
comerç faci el seu propi aparador.
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La Sra. Sancho diu que l’Escola d’Art si que ho farà.  
La  Sra.  Sebastià  diu  que totes  les  accions  que es  fan  a  la  Setmana del
Comerç es publiquen al butlletí de la Generalitat.

1.5. CAMPANYA NADAL I REIS
La Sra. Sancho du que aquest punt es tractarà  a la propera reunió de la
taula de treball.

1.6. ALTRES ASSUMPTES
No hi ha.

1.7. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha.

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, 8 de novembre de 2018
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