
   ACTA  (4) DE LA REUNIÓ NÚM. 16 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. Maite de sabateria PAM’S
Sra. Patricia Callau, de PER TU
Sra. Imma de Martom Moda

Sra. Marta de Recycling system
Sra. Jimena Díaz (Gringo)

Sra. Eva Panisello de La Jijonenca
Sra. Mònica de Temptacions Van Gogh

Sra. Xènia Casanova, d’Entre teles
Sra. Priscila Bort, de BABACUC

Sra. Anna Roselló (Dinamitzadora de FECOAM)
Sra. Júlia Sáez (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 7 de febrer de 2019.
Essent les nou hores i  cinc minuts es reuneixen a la Sala de reunions de
FECOAM a 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: 
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1.1. CONCLUSIONS  CAMPANYA NADAL – REIS (enquesta)
La Sra. Sancho agraeix als assistents la seva assistència en la reunió de la
primera taula de treball de l’any.
La Sra. Sebastià diu que al facebook de “A la vora” ha penjat una enquesta
sobre les rebaixes,  i a l’espera del buidatge defnitiu ara per ara un 50%
diuen que les rebaixes han anat igual que l’any passat, un 35% pitjor i un
15% millor.
La Sra. Imma diu que abans les rebaixes venien després e Reis i valien molt
la pena però actualment no, ja que al desembre ja es fan rebaixes.
El Sr. Castañeda diu que les rebaixes del gener ja no valen la pena.

1.2. CALENDARI ACCIONS PROMOCIONALS 2019
La Sra. Sancho diu que les activitats promocionals per a l’any 2019 de tot
l’Ajuntament  estant  penjades  a  la  web  i,  per  exemple,  les  de  l’Àrea  de
Comerç coincideixen en festes.
La Sra. Sancho diu que es va acordar amb ECOAM fer el “fora estocs” el 23
de febrer, dia abans de la Festa de la carxofa; la “nit d’escàndol” encara no
sabem data, però estaria bé fer-la al juny.

1.3. “FORA ESTOCS” 23 DE FEBRER
La Sra. Sancho diu que com ha dit anteriorment, el “Fora estocs” es farà el
dissabte 23 de febrer, dia abans de la festa de la carxofa i és important la
presència d’uns 300 autocaravanistes, que jan van vindre l’any passat, i el
Sr. Checa, representant d’ells va portar tiquets de compra que van fer i van
ser gairebé uns 15.000€.
La Sra. Sancho diu que el “Fora estocs” es farà a l’Avinguda de la Ràpita i
serà de pagament.
El Sr. Notari diu que sobre tot s’ha de respectar l’horari i no plegar abans
d’hora.

1.4. 24a. FESTA DE LA CARXOFA
La Sra. Sancho diu que està gairebé tot organitzat per a la 24a. Festa de la
carxofa del diumenge 24 de febrer. Aquest any hi ha menys restaurants (sis)
però es faran més degustacions.
Des de l’ofcina de turisme han organitzat viatges pel riu amb «El sirgador»
com a activitat de la festa per oferir als més de 300 autocaravanistes.
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1.5. SETMANA DEL COMERÇ
La Sra.  Sebastià diu que s’estava muntat juntament amb la Regidoria de
Cultura  celebrar  el  “dia  de  la  poesia”  però  fnalment  les  dates  no
coincideixen amb la “Setmana del Comerç”, que és del 25 al 31 de març.
La Sra. Sancho diu que el dia 28 de març es celebrarà una reunió de la taula
de treball extraordinària al Saló de Plens de l’Ajuntament.
La Sra. Sebastià diu que aviat es necessitarà saber lo de l’apadrinament dels
comerços,  diu  als  assistents  que li  passen les  fotos  i  ella  les  penjarà  al
facebook de “A la vora”.

1.6. POSTA EN MARXA “MARKET PLACE AMPOSTA”
La Sra.  Sancho diu que ja fa  un temps que està en converses  amb una
empresa per tema del “Market place Amposta”; diu que hi ha 3 municipis
que ja ho tenen en marxa, La Sénia, Deltebre i Sant Carles de la Ràpita i
l’objectiu és ser la plataforma on-line de les Terres de l’Ebre.
La Sra. Sancho continua dient que és com una web de webs, o botiga de
botigues, el que fa no és que enllaça en la web del comerç o de la botiga, ja
que hi ha un treball, tant per part del botiguer, com per part del gestor de la
plataforma, també hi ha publicitat.
La Sra. Sancho continua explicant que aquest any serà de prova a tot el
municipi;  un  cop  es  posi  en  marxa  cost  serà  d’uns  200  euros/any
bonifcables,  tot i  que es pot subvencionar tant per part de l’Ajuntament
com de la Direcció General de Comerç. (E-COMERÇ).
La Sra. Sancho diu que l’empresa que porta el “Market place” té molt ben
lligada la logística, i ara  per ara, té molt d’èxit la venda de producte fresc
(SEUR FRESC).
La Sra. Sebastià diu que en principi són uns 20 comerços, però es farà una
altra reunió per explicar més a fons el “Market place Amposta”.
La Sra. Sebastià diu que també s’està treballant amb les “Targetes regal”.

1.7. ALTRES ASSUMPTES
 La Sra. Subirats vol proposar un “torneig de paddel del comerç” al

Club Esportiu Amposta.
 La Sra. Sebastià diu que el dia 1 d’abril començaran les classes del

curs d’aparadors d’”E-comercium”.
 La Sra. Sancho diu que aquest any el tema de la Festa del Mercat a la

Plaça serà LA MÚSICA.
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 La Sra. Sancho diu que aquest any les inscripcions de la “campanya
tornem al cole” començaran al juliol.

1.8. TORN OBERT DE PARAULES

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, 7 de febrer de 2019
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