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M. Assumpció Rodríguez Marín, secretària de l'Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans, comarca del Vallès Occidental, 
 
 
C E R T I F I C O : Que el Ple de l'Ajuntament, a la sessió ordinària del dia 25 de febrer 
de 2016, amb l'assistència dels disset membres que composen la corporació municipal, 
va prendre l'acord que consta a l'esborrany de l'acta, que no serà aprovada fins a la 
celebració del proper ple, i que seguidament es transcriu: 
 
 
11.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS REGULADORS DEL CONSELL ASSESSOR 
DEL COMERÇ I DEL CONSUM 
 
L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, en sessió plenària de 14 de maig de 2001 
va aprovar els estatuts reguladors del Consell Assessor del Comerç i del Consum. 
 
Que en sessió de 20 de setembre de 2010 el Consell Assessor del Comerç i del 
Consum, per unanimitat de tots els assistents, va adoptar l’acord de proposar 
modificar els estatuts del consell al Ple de l’Ajuntament, el qual en sessió ordinària 
de 30 de setembre de 2010 va aprovar la proposta.  
 
Que a hores d’ara, i donada la importància que tenen les organitzacions de 
comerciants en els àmbits que superen l’estrictament municipal, cal també mirar 
d’aconseguir la seva participació donada la seva experiència i teixit organitzatiu, com 
són la Cambra de Comerç de Sabadell i la PIMEC Comerç del Vallès Occidental, per 
la qual cosa caldria modificar els estatuts tot ampliant els vocals per possibilitar que 
un representant de cada una d’aquestes organitzacions hi estigues representada.  
 
També caldria que estiguessin representades, igualment com a vocals, en el consell 
el personal tècnic municipal adscrit a l'Àrea de Comerç, Consum i Fires i Mercats, el 
qual podria assumir la secretaria del Consell, atès que la quantitat de consells 
participatius de què disposa la Corporació fan necessari que la secretaria 
s’assumeixi pel personal municipal destinat a l’Àrea municipal en quin àmbit  
competencial estigui adscrit aquest Consell.  
  
 
Atès el Dictàmen emès per la Comissió Informativa Permanent a la seva sessió de 
data 18 de febrer de 2016. 
 
Per 13 vots a favor pels regidors del grup municipals PSC, ERC, C’s, CIU i els regidors 
Sra. Luisa Fernández i Sr. Miquel Truyols, amb l’abstenció dels regidors dels grups 
municipals PP, ICV-E i el regidor de Ganemos Sr. Heras, i el vot en contra de la CUP-
PA, s’acordà: 



 
 
Primer.- Aprovar la modificació del estatuts reguladors del Consell Assessor del 
Comerç i del Consum, conforme al següent detall: 
 
1) Modificar l’article 6.5 que diu: 
 

“5. Són Vocals del Consell: 
 

a) Un representant designat per cada grup polític amb representació a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

b) Un representant de la Cambra de Comerç de Palau-solità i Plegamans. 
c) Un representant de les Associacions de Veïns. 
d)Un representant de cadascuna de les associacions de comerciants.” 

 
que restaria redactat, una vegada modificat, de la següent manera: 
 

“5. Són Vocals del Consell: 
 

a) Un representant designat per cada grup polític amb representació a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

b) Un representant de la Cambra de Comerç de Sabadell. 
c) Un representant de PIMEC Comerç del Vallès Occidental. 
d) Un representant de les Associacions de Veïns. 
e) Un representant de cadascuna de les associacions de comerciants. 
f) Un/a treballador/a municipal de l’Àrea de Comerç, Consum, Fires i 

Mercats, qui també farà les funcions de secretari/a del Consell.” 
 
 
2) Modificar l’article 6.3, on diu: 
 

“3. La secretaria correspon a l’assessor jurídic de l’Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans.” 
 

que restaria redactat de la següent manera: 
 

“3. La secretaria correspondrà a la persona que l’Alcaldia o bé el/la 
regidor/a delgat/da designin d’entre el personal municipal adscrit a 
l’Àrea de Comerç, Consum i Fires i Mercats.”  

 
 
Segon.- Exposar durant el termini de trenta dies els esmentats estatuts en el Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’edictes municipal, als efectes que es puguin 
presentar reclamacions i suggeriments. Si transcorregut aquest termini no s'ha 
produït cap al·legació, s'entendrà definitivament aprovat. 
 



 

Plaça de la Vila, 1 
08184 Palau-solità i Plegamans 
Tel. 93 864 80 56 · Fax 93 864 92 59 
www.palauplegamans.cat 
 
C.I.F. P-0815500-D 

Tercer.- Facultar a l'Alcaldessa-Presidenta o persona en qui delegui per signar tota 
la documentació necessària per a l'efectivitat dels presents acords. 
 
 
 
I perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l'alcaldessa. 
 
Palau-solità i Plegamans, el dia 29 de febrer de 2016 
 
 
Vist i plau,           
L'alcaldessa                                                          La secretària 
 
 
 
 
 
Teresa Padrós Casañas                                      M. Assumpció Rodríguez Marín 
 


