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ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DEL COMERÇ I DEL CONSUM 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17-10-2017 

 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia disset 
d’octubre de dos mil disset, sent les vuit hores i setze minuts del vespre, prèvia 
convocatòria i amb la presència de la presidència i de la secretaria del consell  
 
 ES REUNEIXEN 

- Vice-presidència del  Consell i regidora delegada. 
- Representació del Grup Municipal PSC-CP. 
- Representació del Grup Municipal CiU.  
- Representació del Grup Municipal Ganemos.  
- Representació del Grup Municipal C’s. 
- Representació del Grup Municipal ERC-AM. 
- Representació del Grup Municipal ICV-E. 
- Representació del Grup Municipal PP.   
- Representació de l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans.  
- Representació de PIMEC Comerç del Vallès Occidental. 
- Representació de la Cambra de Comerç de Sabadell. 

 
És absent la representació del Grup Municipal CUP-CAV-PA. 
 
També assisteix a la sessió una persona de la Regidoria de Comerç que en 
properes sessions del consell actuarà com a secretària del consell.  
 
La presidència dóna la benvinguda a totes les persones assistents i es presenta dient 
que assumirà a partir d’aquesta sessió la presidència del Consell degut a la 
remodelació de l’equip de govern municipal, que també ha comportat el canvi de la 
persona que representarà al Grup Municipal del PSC; també manifesta que l’anterior 
president li va demanar si es podia donar lectura a la carta de comiat que va fer, per la 
qual cosa i donant compliment als sues desitjos es dóna lectura a la carta, i una 
vegada acabada aquesta la presidència  declara  vàlidament oberta la sessió donat 
que el quòrum assolit és el previst a l’article desè dels estatuts reguladors, que s'inicia 
amb el primer punt de l'ordre del dia. 
 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió, de data 11 de maig 
de 2017  
 
La presidència  s’adreça als assistents pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de 
la sessió anterior, de data 11 de maig de 2017, sent contestada en sentit negatiu, 
sent aprovada per unanimitat per tots els assistents.  
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2.- Valoració per part de l’Associació de comerciants dels darrers Fora Estocs, en 
especial del passat 8 d’octubre 
 
La presidència  cedeix la paraula a la persona representant de l’Associació de 
Comerciants qui comenta que es va fer una enquesta amb els comerciants 
participants en el Fora Estocs en relació a les dates escollides, si van ser les 
adequades, a l’organització, a les activitats d’entreteniments, a la difusió i publicitats, 
a les vendes, a la valoració global, a la ubicació i, finalment, a la participació a 
l’edició d’estiu i a la d’hivern, que es farien una en cada lloc (Pl. Estruch o Pl. de 
l’Ajuntament), si bé la que es volia fer en el mes d’octubre no hi havia prou comerços 
interessats en participar-hi, per la qual cosa no es va fer. Els resultats de l’enquesta, 
en comparació a la de l’any 2016 són els següents:  
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La persona representant del Grup Municipal d’ICV pregunta a quanta gent es va fer 
l’enquesta. 
 
Contesta la persona representant de l’Associació de Comerciants dient que el 2016 
es va fer a 10 empreses o comerços i que en el 2017 a 12, i que pel que fa al total 
de participants n’hi va haver 25.  
 
La persona representant del Grup Municipal del PDCAT demana quina era la 
motivació per no participar en el mes d’octubre. 
 
La persona representant de l’Associació de Comerciants respon dient que o bé a 
aquesta pregunta no responien o bé no sabien la motivació. També comenta que ja 
disposen de la valoracions de les enquestes en relació al Comerç Fest 2017, que 
són les següents:  
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A continuaciólLa presidència  pregunta si hi ha alguna intervenció dels membres del 
consell, sent contestat en sentit negatiu, motiu pel qual es passa al següent punt de 
l’ordre del dia.   
 
3.- Proposta de calendari de les diferents activitats i esdeveniments a celebrar durant 
el propera any d’acord amb el que disposa en el conveni de col·laboració  subscrit 
entre l’Ajuntament i l’esmentada associació (Associació de Comerciants) 
 
La presidència  cedeix la paraula a la persona representant de l’Associació de 
Comerciants qui informa dels programa d’activitats previstos pels exercicis de 2017 i 
2018, que és el següent:  
 
CAMPANYA 2017   
 Dates Ubicació Participants No socis 

Entrega premis concurs aparadors 
Nadal  

09/02/2017 Can Cortès 17 0 

Comerç Fest 6 i 7/05/2017 Pavellons Municipals 35 0 

Fora Estocs 28/05/2017 Pl. Estruch 20 1 

Fors Estocs de tardor 08/10/2017 Pl. Estruch   

Black Friday 24/11/2017 Botigues   

Campanya de Nadal. Sorteig. 
Decoració botigues i animació itinerant 

01/12/2017 Botigues   

 
CAMPANYA 2018   
 Dates Ubicació Participants No socis 

Entrega premis concurs aparadors 
Nadal  

19/01/2018 Can Cortès   

Comerç Fest 7 i 8/04/2018 Pavellons Municipals   

Fora Estocs 03/06/2018 Pl. Ajuntament i centre   

Fors Estocs de tardor 07/10/20108 Pl. Estruch   

Black Friday 30/11/2018 Botigues   

Campanya de Nadal. Sorteig. 
Decoració botigues i animació itinerant 

01/12/2018 Botigues   

 
La persona representant de l’Associació de Comerciants exposa que pel que fa a les 
dates del 7 i 8 d’abril de 2018, en què es celebrarà el Comerç Fest, havien proposat 
un canvi de dates i fer-ho en el mes de maig, però la proposta no ha agradat, per la 
qual cosa es mantenen les dates inicialment previstes.  
 
Acabada la intervenció de la persona representant de l’Associació de Comerciants la 
presidència  demana si hi ha alguna intervenció a fer.  
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC pregunta si l’Associació s’ha 
plantejat promocionar el “Ciber Monday”, que és el dilluns immediatament posterior 
al “Black Friday”. 
 
La persona representant de l’Associació de Comerciants contesta dient que ho 
desconeixia i no s’ha plantejat.  
 
La persona representant de PIMEC comenta que el “Ciber Monday” està més 
adreçat a l’activitat  i que per l’experiència que tenen, ja que el “Ciber Monday” va 
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començar l’any passat, és tracta més d’una activitat empresarial i no pas a nivell 
territorial i cal saber el que és el multicanal, ja que la distribució territorial el que fa 
servir és el canal físic, per la proximitat, si bé totes les botigues i empreses han de 
tendir al multicanal, o sigui, aprofitar les eines que pot tenir l’empresa per defensar la 
posició que té en cada canal.  
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC comenta que hi ha ajuntament 
que fan portal de comerciants. 
 
La persona representant de PIMEC comenta que el portal municipal té un recorregut 
curt, i mirant la mètrica potser el retorn seria molt baix.  
 
La persona representant del Grup Municipal del PDCAT exposa que una de les 
emprenedores premiades el que feia era en el seu portal (BBB) tenir actualitzada 
informació de comerços.  
 
La persona representant de PIMEC manifesta que hi ha una altra eina de vincular 
empresa amb territori (empresa “vecinity” de proximitat)    que ofereix la logística i 
que vinculen molt realitat territorial, necessitats socials, externalització,... Diu que és 
un tema molt ampli i que els ajuntament tenen una patata calenta, ja que seran els 
que ho hauran de regular segons la llei de comerç.   
 
Acabada la intervenció de la representació de PIMEC la presidència  pregunta si hi 
ha alguna intervenció a fer, sent contestat en sentit negatiu, motiu pel qual es passa 
al següent punt de l’ordre del dia.   
    
 
4.- Exposició per part del Regidor de Fires i Mercats sobre la propera edició de la 
Fira del Formatge a celebrar el cap de setmana dels dies 11 i 12 de novembre  
 
La presidència  cedeix la paraula a la Regidoria de Fires i Mercats, qui comenta que 
l’empresa contractada per l’Ajuntament per portar a terme la Fira del Formatge que 
la seva denominació variï i que en comptes de Fira es digui Festival, canvi davant 
del qual no hi tenen cap inconvenient. També comenta que tothom podrà fer el tast 
sota nous para-sols, i que es faran uns tiquets per fer les degustacions, havent-se 
proposat també per part de l’Ajuntament que no tan sols hi haguessin begudes 
alcohòliques, sinó que també hi hagués alguna consumició no alcohòlica; també s’ha 
parlat amb restauradors del Municipi perquè puguin fer una tapa o “pinxo”; afegeix 
que hi haurà tres grups musicals i explica quins seran  (Els Sommeliers de la 
Música, un grup de rock i un grup de taverna irlandesa), havent-hi també un espai 
familiar, tot adreça al que és el festival i al que comporta; l’any passat va venir l’Ada 
Parellada i aquest any es mirarà que els nens i les nenes facin una activitat amb 
llaminadures (“xuxes”). Afegeix que a la plaça Onze de setembre es posarien les 
taules per picar i les activitats infantils a la Pl. de l’Ajuntament, i la idea és fer un 
recorregut en línia i que hi hagi botiguers del municipi. Es portarà a terme el 
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dissabte, de 9 a 20 hores, i el diumenge de 9 a 22  h o bé fins a l’hora que es cregui 
convenient.  
 
Una vegada acabada l’exposició per part de la regidoria la presidència  s’adreça a 
les persones assistents per demanar si volen fer alguna intervenció.  
 
La persona representant del Grup Municipal del PP pregunta si se sap quantes 
parades hi participaran i quantes seran del poble.  
 
Contesta la persona representant del Grup Municipal del PSC i Regidora de Fires i 
Mercats que encara no se sap. 
 
La persona representant del Grup Municipal del PP pregunta si hi ha algun 
percentatge reservat per a les botigues de Palau. 
 
Contesta la persona representant del Grup Municipal del PSC i Regidora de Fires i 
Mercats dient que hi podran participar totes les que vulguin. 
 
La persona representant del Grup Municipal del PP pregunta quan costa. 
 
Contesta la persona representant del Grup Municipal del PSC i Regidora de Fires i 
Mercats dient que 6.700 €.  
 
La persona representant de PIMEC pregunta qui fa la promoció de la fira.  
 
Contesta la persona representant del Grup Municipal del PSC i Regidora de Fires i 
Mercats dient que l’empresa ho fa i que té un cens de botigues per oferir-los 
participar a la fira.  
 
Acabada la intervenció de la persona representant del Grup Municipal del PSC i 
Regidora de Fires i Mercats la presidència  demana si hi ha alguna nova intervenció, 
sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre 
del dia.  
 
 5.- Explicació sobre la situació actual de les novetats introduïdes en l’organització 
del mercat municipal dels dissabtes  
 
La presidència  cedeix la paraula a la persona representant del Grup Municipal del 
PSC i regidora de Fires i Mercats, qui comenta que hi ha tretze o catorze parades 
que no paguen i que es farà un requeriment perquè paguin, i si no ho fan se’ls 
retirarà l’autorització i es farà un concurs per cobrir els espais que quedin buits; 
també comenta que hi ha una parada que farà un tast i que pel que fa a la millora en 
la seguretat, hi ha un espai en què falten pilones i se n’hi posaran. 
 
Acabada la intervenció de la persona representant del Grup Municipal del PSC i 
Regidora de Fires i Mercats la presidència  demana si hi ha alguna intervenció a fer. 
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La persona representant del Grup Municipal d’ICV pregunta si els espais buits dels 
que ha parlat són els relatius a les parades que no paguen. 
 
La persona representant del Grup Municipal del PSC i Regidora de Fires i Mercats 
cedeix la paraula a la treballadora municipal de la regidoria, qui diu que hi ha dotze 
espais buits a més dels que puguin quedar dels que no paguen.  
 
La persona representant de PIMEC comenta que en relació a la normativa 
reguladora a nivell de protecció civil cal esponjar les parades, i que abans de fer la 
reubicació caldria mirar si s’ha d’esponjar. 
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC pregunta si són deutes puntuals 
o bé hi ha continuïtat en el deute.  
 
Contesta la treballadora municipal, a petició de la persona representant del Grup 
Municipal del PSC i regidora de Fires i Mercats, dient que no són puntuals, sinó que 
s’allarguen en el temps.  
 
La persona representant de PIMEC demana si el deute està reconegut i s’ha tramitat 
l’expedient per mitjà de l’Oficina recaptadora de la Diputació.  
 
Contesta la vice-presidència del consell, dient que l’Ajuntament ho passa a 
recaptació de la Diputació.  
 
El persona representant del Grup Municipal de Ciutadans pregunta si s’ha aprofitat 
ara que hi ha llocs que han quedat buits, si no es podrien posar juntes les parades 
de menjar. 
 
Contesta la treballadora municipal, a petició de la persona representant del Grup 
Municipal del PSC i regidora de Fires i Mercats, per dir que ja està sectoritzat. 
 
Intervé el persona representant del Grup Municipal de Ciutadans per dir que en 
altres mercats, la llicència de cada parada està penjada i està en un lloc visible.  
 
La persona representant del Grup Municipal del PSC i Regidora de Fires i Mercats 
demana a la treballadora municipal que contesti, la qual manifesta que també es fa, 
però que des del mes de gener de 2017 s’estan demanant les fotos dels titulars de 
cada autorització municipal i hi ha demores en el seu lliurament.   
  
Acabada la intervenció de la treballadora municipal la presidència  demana si hi ha 
alguna nova intervenció, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es passa 
al següent punt de l’ordre del dia.  
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6.- Valoració de la Fira Trial Day  
 
La presidència  pregunta a la persona representant de l’Associació de Comerciants 
com va anar. 
 
La persona representant de l’Associació de Comerciants contesta dient que li han 
comentat que va anar bé, però que ella no hi va poder anar.  
 
Acabada la intervenció de la persona representant de l’Associació de Comerciants 
La presidència  demana si hi ha alguna intervenció a fer. 
 
La persona representant del Grup Municipal del PSC i Regidora de Fires i Mercats 
exposa que la fira va anar molt bé, que estava molt ben muntada, però que la 
llàstima va ser que va ploure,  per la qual cosa el record Guinnes es va haver 
d’ajornar al diumenge següent. 
 
Intervé la persona representant del Grup Municipal d’ICV per dir que també és 
llàstima que tan sols es pogués fer en dos dies.    
 
Sense cap més intervenció es passa al següent ordre del dia.  
 
 
 
7.- Dates de la Fira de Santa Llúcia 
 
La presidència  cedeix la paraula a la persona representant del Grup Municipal del 
PSC i regidora de Fires i Mercats, qui comenta que després  de fer una votació es va 
decidir fer la fira en el cap de setmana dels dies 16 i 17 de desembre de 2017, i que 
una de les propostes que hi ha via era la presentada per l’empresa Girem, per la 
qual cosa demana al persona representant del Grup Municipal d’ERC, com a 
representant d’aquesta empresa, que l’expliqui.  
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC comenta que l’empresa aquells 
dies es converteix en botiga física i explica les novetats que hi ha, i que aquest any 
es vol fer un torneig infantil de jocs. 
 
La persona representant del Grup Municipal del PSC i Regidora de Fires i Mercats 
exposa que la fira es farà al voltant  de l’Ajuntament; també comenta que coincideix 
amb el fet que el dia 17 de desembre hi haurà la Marató de TV3, i es farà una 
botifarrada en què s’espera l’assistència d’unes 500 persones. Pel que fa al lloc de 
celebració –continua dient- seria fer-jo a la Pl. de l’Estruch, però no sabem com 
quedarien les carpes i l’espai i s’hauria de veure primer sobre un plànol. Per últim, 
diu que s’està mirant poder disposar d’unes carpes tancades.  
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Acabada la intervenció de la persona representant del Grup Municipal del PSC i 
Regidora de Fires i Mercats la presidència  demana si hi ha alguna pregunta a fer.  
 
La persona representant del Grup Municipal de Ciutadans demana si s’hi pot posar 
tothom a la Fira de Santa Llúcia.  
 
Contesta la persona representant del Grup Municipal del PSC i Regidora de Fires i 
Mercats dient que s’hi posaran tres floristes de Palau i que els objectes de les 
parades han de ser objectes de regal. 
 
La persona representant del Grup Municipal de Ciutadans s’interessa per saber en 
quines dates es va celebrar l’any passat.  
 
La persona representant del Grup Municipal del PSC i Regidora de Fires i Mercats 
demana que contesti la treballadora municipal, qui diu que va ser en aquesta 
mateixa setmana.  
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC exposa que a la gent li feia por 
coincidir amb la celebració de la Fira de Caldes i manifesta que si es publicités bé 
podria sumar en comptes de restar.  
 
La persona representant del Grup Municipal del PSC i Regidora de Fires i Mercats 
diu que en les dates en què es fa s’aprofita la tirada de la Marató de TV3, però 
també diu que en algun moment s’hauria de provar de fer-ho més aviat, encara que 
coincideixi amb Caldes. 
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC reitera que el ha manifestat que 
a lo millor pot ser positiu en comptes de negatiu.  
 
La persona representant del Grup Municipal de Ciutadans manifesta que està 
d’acord en què pot ser positiu que hi hagi una altra fira al poble del costat, ja que pot 
portar gent. 
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC comenta que les dates ja estan 
proposades i que sí que és cert que les floristeries volien fer-ho més aviat. 
 
Una vegada acabada la intervenció de la persona representant del Grup Municipal 
d’ERC la presidència  demana si hi ha alguna altra intervenció, sent contestat en 
sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.   
 
8.- Propostes d’urgència 
 
No n´hi ha.  
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9.- Precs i preguntes.  
 
La presidència  pregunta si hi ha alguna intervenció a fer.   
 
*** La persona representant del Grup Municipal d’ERC comenta el tema d’introduir el 
mot Fira al Comerç Fest, com una de les propostes que havien sorgit. 
 
Intervé la persona representant de l’Associació de Comerciants per dir que s’està 
treballant en relació a les propostes efectuades, entre les quals hi ha la introducció 
de la paraula Fira, si bé encara no hi ha cap conclusió.  
 
*** La persona representant de PIMEC comenta que ahir es va presentar un estudi 
de consum de la província, i suggereix que es demani un segregat de municipi i de 
comarca en relació a l’estudi dels hàbits de consum de la província de Barcelona.  
 
Intervé la vici-presidència  per dir que es demanarà.  
 
 
 Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21 h. i 21 m. de la nit, de la 
qual cosa s’aixeca la present acta que com a secretari certifico.  


