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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D EL COMERÇ DE 
TARRRAGONA DE 9 DE FEBRER DE 2012 

 
 
ASSISTENTS 
Presidenta Delegada: 
Sra. Patricia Anton 
 
Vocals: 
Sr. Oscar Busquets      (Ajuntament Tgn.)                 
Sra. Judith Heras            “             “ 
Sra. Arga Sentis              “             “   
Sr. Raffa Olivier             (Cambra Comerç) 
Sr. Sebastià Benasco    (         “          “     ) 
Sr. Carlos Legaz            (Bot. Torreforta) 
Sr. Vicenç Bardolet        (Mercat) 
Sr. Ferràn Milà               (Bot. Tgna.) 
Sr. Joan Blazquez         (Centre la T de Tgna.) 
Sr. Florenci Nieto           (Pimec) 
Sra. Francisca Sánchez (Comerç Cor Tgna.) 
 
Convidat: 
Sr. Fco. Luis Cabrera (Nova Unió Com. Bonavista)             
 
Tècnic comerç Ajuntament: 
Sr. Juanco Martínez Miarnau 
 
Secretaria delegada: 
Sra. Teresa de la Salud Francesch 
 
EXCUSATS:  
Sr. Javier Villamayor  (Ajuntament)  
Sr. Albert Ribot   (Cambra de Comerç) 
Sra. Rosabel Rollán (Assoc. Empres. Hosteleria) 
Sr. Marc Olivé (Tgna. Assoc. Marxants) 
Sra. Mercè Haro  (CC OO) 
Sra. Neus Montcusí (FUBT) 
Sr. Eduard Mañas (FUBT) 
Sra. Merçè Haro  (CCOO) 
Sr. Manel Sànchez Icart   (UGT) 
 
 

 
 
 
 
A la ciutat de Tarragona, quan són les 
13,35  hores del dia 9 de febrer de 
2012, es reuneixen a la  sala  Gènius  
del Palau Firal  i  de Congressos de 
Tarragona, prèviament convocats a 
l'efecte, els senyors/es relacionats/des 
al marge, per tal de celebrar sessió 
extraordinària del Consell Municipal del 
Comerç de Tarragona, sota la 
presidència de la Sra. Patricia Anton  
Martínez, assistit per la secretaria 
delegada, Sra. Teresa de la Salud 
Francesch. 
 
En haver-hi quòrum suficient, la 
Presidenta dóna per vàlidament 
constituït el Consell i es passen a 
tractar els punts que integren l'ordre del 
dia. 
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1.- APROVACIÓ , SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA DARRERA  SESSIÓ, QUE S’ADJUNTA.-  
S’aprova per unanimitat. 
 
2.- INFORME DE PRESIDÈNCIA.-  La Sra. Antón inicia aquest informe, explicant el perquè de la 
retirada de les subvencions comercials, motivada per la obligatorietat de reducció de diverses 
partides del pressupost municipal, la Presidenta lamenta aquesta decisió i posa a disposició dels 
comerciants, tots els mitjans de que disposa per organitzar actes en benefici del comerç, (taules 
de treball, etc.) 

La Presidenta, explica  que donades les restriccions pressupostàries derivades de la crisis, ha 
decidit focalitzar el projecte comú comercial de la ciutat, a partir de la posada en marxa d’un 
servei de geolocalització comercial per a Tarragona. 
El projecte consisteix en la creació d’una web comercial, on: 

a) Es geolocalitzaran els locals de la zona centre de Tarragona (primera fase del projecte), 
diferenciant els locals ocupats (i quina activitat principal s’hi desenvolupa) i els locals 
buits. 

b) Es posarà a disposició de les Associacions de Comerciants i comerciants diversos 
serveis (publicitat, catàleg de productes, donar a conèixer ofertes comercials, etc) per a 
potenciar les vendes dels comerços de la ciutat. 

c) Que pot servir als consumidors per localitzar comerços a la ciutat i ofertes comercials. 

El projecte es materialitzarà per mitjà de la contractació d’una empresa externa, que efectuarà la 
recopilació i tabulació de dades sobre els locals (buits i ocupats) de la zona centre de Tarragona, 
i s’encarregarà de la seu tractament per a difondre la informació en una plana web, visualitzable 
en múltiples dispositius (mòbils, PCs, Tablets,...). 

El benefici de la geolocalització comercial, es diversa i afecta fortament a la dinamització 
comercial de la ciutat, així com a diversos agents, com són: 

1) Els consumidors 

2) Les associacions de Comerciants i comerciants individuals 

3) Els APIs, propietaris de locals, i inversos empresarials 

4) Diversos departaments de l’Ajuntament de Tarragona 

El termini per a posar en marxa el projecte s’estima d’uns 12 mesos des de l’adjudicació del 
contracte. 
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La Sra. Antón informa als assistents de la voluntat de fer convenis amb les diferents 
associacions de comerciants per tal per tal de disposar de preus especials en els pàrquings 
municipals, els preus encara estan per concretar i que seran tiquets de 20 minuts  o de  2 hores.   

- Potenciació  campanya  Nadal 
- Campanya  LOW  COST 
- Campanya  Gent  Gran  Activa 

 

3.- TORN OBERT DE PARAULES.- No se’n fa ús. 

 

I sense més assumptes per tractar s’aixeca la reunió a les 14,45 hores, de la qual cosa jo, 
secretària delegada en dono fe. 

 

Vist i Plau,  

La Presidenta,  

 


