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ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DEL COMERÇ I DEL CONSUM 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 14-01-2016 
 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia catorze 
de gener de dos mil setze, sent les vuit hores i nou minuts del vespre, prèvia 
convocatòria i amb l’assistència de la presidència i de la secretaria del consell  
 
 ES REUNEIXEN 
les persones següents: 

- Vice-presidència del  Consell i regidoria delegada. 
- Representació del Grup Municipal PSC-CP. 
- Representació del Grup Municipal CiU.  
- Representació del Grup Municipal C’s. 
- Representació del Grup Municipal ERC-AM.  
- Representació del Grup Municipal CUP-CAV-PA. 
- Representació del Grup Municipal PP. 
- Representació de l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans.  
- Representació de l’Associació Illa Comercial. 
- Representació del Grup Municipal ICV-E, qui s’incorpora a la sessió en el debat 

del segon punt de l’ordre del dia, quan són les 20 h. I 34 m. 
 
 

Han excusat la seva assistència: 
- Representació del Grup Municipal Ganemos.  
 

La presidència dóna la benvinguda a tots els assistents i a continuació 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 de l’acta de la sessió anterior de 8 d’octubre de 2015  
 
La presidència s’adreça a les persones assistents pregunta si hi ha alguna esmena a 
l’acta de la sessió anterior, sent contestat en sentit negatiu, aprovant-se aquesta per 
unanimitat dels assistents.  
 
 
2.- Valoració de les fires de Santa Llúcia i de la Fira Internacional del Formatge 
 
La presidència cedeix la paraula al Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, 
Fires i Mercats i representant del Grup Municipal del PSC, qui exposa que els dies 
12 i 13 de desembre de 2015 es va portar a terme la Fira de Sta. Llúcia, la qual va 
tenir molt èxit, bàsicament per l’afluència de gent que hi va anar el matí del 
diumenge, i que feia molt goig veure tanta gent; pel que fa a les parades, n’hi van 
haver 62, per 80 parades l’any 2014, si bé ja era una cosa prevista, ja que enguany 
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es controlava el compliment dels deures fiscals i socials per a tota aquella persona 
que volés posar una parada. Continua dient que potser els paradistes del Carrer 
Padró caldria ubicar-los en un altre lloc, junt amb altres parades, ja que van quedar 
una mica separats. Pel que fa a la Fira Internacional del Formatge va ser un èxit, ja 
que els carrers estaven plens, i la gent té ganes de tornar-hi aquest any, i que potser 
s’afegirà a la fira del formatge la del vi; diu que va funcionar molt bé la difusió de la 
fira, ja que es va anunciar per molts llocs. De cara a la propera celebració es mirarà 
que no tingui cap cost per a l’Ajuntament i fer-ho com la Fira de Sta. Llúcia.  
 
La presidència intervé per manifestar que, a més, a les fires es va posar un punt 
d’informació  del municipi, i es va fer un plànol tipus turístic per lliurar als visitants, i 
va anar molt bé. 
 
El Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats i representant del 
Grup Municipal del PSC ratifica el que acaba de dir el Sr. President, en el sentit que 
va ser també un èxit el punt d’informació municipal.  
 
El Sr. representant del Grup Municipal ERC-AM suggereix que els llocs emblemàtics 
del municipi estiguessin oberts i que hi haguessin guies per informar als visitants. 
 
El Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats i representant del 
Grup Municipal del PSC comenta que l’església de Sta. Maria estava oberta  i també 
Can Folch.  
 
La Sra. representant del Grup Municipal del PP afegeix que potser fora bo que en el 
plànol hi hagués informació dels comerços del municipi, alguna cosa com una guia 
de comerços. 
 
El Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats i representant del 
Grup Municipal del PSC contesta dient que es valoraran les propostes, i que encara 
ara el plànol s’està donant  a Can Cortès i al Castell.  
 
La Sra. representant de l’Associació Illa Comercial diu que malgrat que la fira tingui 
molt èxit, el dissabte en què es fa aquesta fira resulta que els comerços de la 
població fan la meitat de calaix.  
 
La Sra. representant del Grup Municipal del PP exposa que si ve gent de fora i no 
coneix la població, difícilment podrà adreçar-se al comerç local.  
 
El Sr. representant de l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans 
suggereix que potser caldria que, per exemple, la Fira de Sta. Llúcia es concentrés 
en el tema de Nadal, com passa en altres municipis, i que aquestes parades es 
concentrin en un determinat lloc i que en altres carrers, si es vol, hi hagi una fira 
multisectorial, i que quants més comerços de la població hi hagi a la Fira millor. Pel 
que fa a la Fira del Formatge, continua dient, apostaria perquè totes les botigues 
alimentàries de la població hi participessin. 
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La Sra. representant del Grup Municipal CiU comenta que n’hi havia 8. 
 
El Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats i representant del 
Grup Municipal del PSC exposa que es van convidar a tots els comerços del sector 
del municipi, i algú potser no va venir pensant que no hi hauria gent, i ara se’n 
penedeix de no haver vingut.   
 
La Sra. representant de l’Associació Illa Comercial comenta que coincideix amb el 
que ha dir el Sr. representant de l’Associació de Comerciants, de manera que es 
centralitzi tot en el tema de Nadal, on també hi puguin participar entitats i escoles, i 
que en els carrers propers es permeti la participació del comerç local. Afegeix que 
ara el comerç local està en situació d’auxili, i que tota petita ajuda va bé per donar-li 
un cop de mà per tirar endavant.  
 
El Sr. representant de l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans 
exposa que és molt bo que vingui gent i cal trobar la manera d’aprofitar aquesta 
sinèrgia de què ve gent que d’una altra manera no vindria, i que cada comerciant ha 
de veure quina cosa pot fer per atraure a la gent.   
 
El Sr. representant del Grup Municipal C’s comenta que la Fira del Formatge va ser 
un èxit, però troba que la Fira de Sta. Llúcia hi ha molta diversificació en els objectes 
que es venen. Pregunta si es cobra per l’espai que s’ocupa o bé per les carpes. 
 
El Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats i representant del 
Grup Municipal del PSC contesta dient que no es cobra. 
 
El Sr. representant del Grup Municipal C’s manifesta que la Fira del Formatge va 
estar bé, i que com a mínim algú en va treure profit.  
 
La Sra. representant del Grup Municipal del PP exposa que fora bo disposar d’un 
plànol informatiu del comerç local.  
 
El Sr. representant del Grup Municipal C’s fa el comentari que potser qui ve a la Fira 
del Formatge no comprarà pas unes sabates.  
 
El Sr. representant de l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans 
exposa que a vegades el que cal és donar l’oportunitat de poder-ho fer. 
 
El Sr. representant del Grup Municipal CUP-CAV-PA pregunta quin cost té per a 
l’Ajuntament la celebració d’aquestes fires.  
 
El Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats i representant del 
Grup Municipal del PSC respon dient que la Fira de Sta. Llúcia 2.000 € i la Fira del 
Formatge 4.000 €. 
 
La Sra. representant de l’Associació Illa Comercial comenta... 
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--- 
S’incorpora a la sessió la Sra. representant del Grup Municipal ICV-E,  quan són les 
20 h. 34 m.  
--- 
 
... que cal controlar que la gent que participa en les fires, llevat d’entitats i escoles, 
que tingui la documentació correcta per vendre. 
 
La presidència i el Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats i 
representant del Grup Municipal del PSC contesten que enguany hi ha hagut 
l’exigència de complir amb les obligacions fiscals i socials. 
 
La Sra. vice-presidenta del consell comenta que no té sentit que hi hagi una parada 
de sabates en una fira de Nadal, per exemple, i que cal tendir a l’especialització. 
 
El Sr. representant de l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans 
manifesta que, en tot cas, a la Fira del Formatge si alguna botiga propera té obert, 
possibilitat que hi vagi gent la qual cosa li pot suposar efectuar alguna venda.  
 
El Sr. representant del Grup Municipal CUP-CAV-PA diu que pel que fa a les 
AMPES que per tres fires en les que participen a l’any , tampoc se’ls pot prohibir que 
hi vagin.  
 
La presidència exposa que ja s’ha fet una tria a l’exigir estar al corrent de les 
obligacions fiscals i socials, i que tan sols s’ha permès posar-s’hi en casos concrets i 
per raons socials. Tot seguit pregunta si hi ha alguna intervenció més a fer, sent 
contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del 
dia.  
 
 
3.- Valoració de les campanyes de Nadal portades a terme per l’Associació de 
Comerciants i l’Associació l’Illa 
 
La presidència cedeix la paraula al Sr. representant de l’Associació de Comerciants 
de Palau-solità i Plegamans, qui exposa que tant la participació en el pati lúdic, com 
en el concurs d’aparadors, com en el sorteig de Nadal per premiar als compradors 
del comerç local, ha estat molt positiva. En el pati lúdic han donat vals, i en el sorteig 
de Nadal han tocat els premis a la gent de la població; hi havia milers de butlletes, ja 
que les caixes pesaven molt i ha anat molt i s’ha aconseguit l’objectiu que es 
buscava. 
 
La Sra. representant de l’Associació Illa Comercial exposa que també han assolit els 
objectius i que l’experiència ha estat positiva i que cal diferenciar la campanya, que 
com ha dit ha estat positiva, i una altra cosa les vendes efectuades, que es podrien 
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qualificar d’estranyes, ja que sembla que el “Black Friday” va regirar les dates, ja que 
un dia que va ser bo per a les vendes l’any passat aquest any no ho ha estat, i al 
revés, i ha estat molt variable i les vendes han estat rares o diferents, i cal anar 
avançant en relació a les repercussions que poden tenir accions com el “Black 
Friday” i les rebaixes.  
 
La presidència pregunta com va anar el “Black Friday”. 
 
La Sra. representant de l’Associació Illa Comercial contesta dient que aquesta 
campanya està adreçada als centres comercials i no pas al petit comerç, i es podria 
qualificar que per a aquest últim el resultat és negatiu, però cal evolucionar per veure 
si es pot aconseguir que sigui positiu.  
 
El Sr. representant del Grup Municipal ERC-AM pregunta si s’ha notat en les 
rebaixes, ja que enguany sembla ser que han començat abans de Reis.   
 
La Sra. representant de l’Associació Illa Comercial contesta manifestant que 
començar les rebaixes abans ha estat positiu; continua dient que comercialment has 
de fer unes rebaixes abans de les rebaixes per atreure clients. Clou la seva 
intervenció dient que per qui hagi avançat les rebaixes la campanya ha estat 
positiva. 
 
El Sr. representant del Grup Municipal ERC-AM exposa que en canvi en els 
comerços on hi ha una gran superfície l’experiència ha estat negativa.  
 
Acabada aquesta intervenció, La presidència pregunta si hi ha alguna intervenció 
més a fer, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt 
de l’ordre del dia. 
 
 
4.- Valoració i explicació sobre el concurs d’aparadors d’enguany i els premis 
atorgats 
 
La presidència cedeix la paraula al Sr. representant de l’Associació de Comerciants 
de Palau-solità i Plegamans, qui exposa que es continuen amb els cinc premis, si bé 
el que faran en relació als anys anteriors és que enguany els premis es repartiran 
més; continua dient que el jurat ja es va reunir i que va puntuar els aparadors, i qui 
va sortir premiat va ser Greens, i el proper dissabte es farà el lliurament de premis. 
La finalitat que es busca aconseguir amb el concurs és aconseguir fer el comerç 
local més atractiu per mirar de captar i mantenir clients front als grans centres 
comercials, com la Maquinista de Barcelona. 
 
Intervé la Sra. representant de l’Associació Illa Comercial per afegir que també tenim 
proper Baricentro. 
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El Sr. representant de l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans 
afegeix i reitera que el concurs d’aparadors el que vol aconseguir és que sigui més 
atractiu el comerç local, i que aquest ha estat el 15è. Any en què s’ha portat a terme 
i hi ha hagut la participació de 29 botigues. 
 
Acabada aquesta intervenció, La presidència pregunta si hi ha alguna intervenció 
més a fer, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt 
de l’ordre del dia. 
 
 
5.- Explicació sobre l’estat actual de preparació de l’anomenat “Comerç Fest” a 
organitzar per l’Associació de Comerciants el proper mes d’abril 
 
La presidència cedeix la paraula al Sr. representant de l’Associació de Comerciants 
de Palau-solità i Plegamans, qui coment que s’ha anat demanant quines activitats es 
podrien fer, i que ara arrancaran de valent amb la feina que cal fer i s’abocaran en la 
festa, que es preveu que sigui el dia 9 i 10 d’abril. Continua dient que es va decidir 
fer un topall de participants, 35, i que tots disposarien del mateix espai, participació 
que serà gratuïta si bé es cobrarà una fiança per garantir que es vindrà al Comerç 
Fest. El que s’intenta és que, com que és gratuït, que el comerciant s’animi a 
participar, i que ara estan a l’expectativa per veure si aconsegueixen els 35 
participants. 
 
El Sr. representant del Grup Municipal PSC-CP s’interessa per saber què passarà si 
no aconsegueixen arribar al nombre de 35 participants i pregunta si llavors no es 
farà 
 
El Sr. representant de l’Associació de Comerciants contesta afirmativament, en el 
sentit que si no s’arriba al nombre esmentat no es faria. Continua dient que es 
portarà a terme en els dos pavellons d’esports coberts i tancats, i que les passes ja 
les han fet però que estan expectants per veure què passarà.  
 
El Sr. representant del Grup Municipal del PSC-CP pregunta si no es farà també a la 
pista coberta però oberta. 
 
El Sr. representant de l’Associació de Comerciants contesta que no, que tan sols es 
farà en els pavellons tancats. 
 
La Sra. representant de l’Associació Illa Comercial exposa que per part de la seva 
entitat s’ha valorat fer la “Botiga a la plaça” dues vegades a l’any, la primera en els 
mesos de març o abril, per treure tot el que siguin restes de l’hivern, i la segona a la 
tardor, per presentar les novetats i, també, per treure el que quedi de l’estiu, i que hi 
ha més comerciants que hi volen participar.  
 
El Sr. representant del Grup Municipal del PSC-CP exposa que en tot cas caldria  
veure les dates de celebració, per evitar que es cavalquin diferents activitats.   
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La presidència pregunta si hi ha quelcom més a dir.  
 
El Sr. representant de l’Associació de Comerciants exposa que els dies 9 i 10 d’abril 
tenen el “Comerç Fest” per la qual cosa demana que no es posin en aquestes dates.  
 
Respon la Sra. representant de l’Associació Illa Comercial dient que la data idònia de 
la seva activitat seria dins del mes de març.  
 
El Sr. representant del Grup Municipal CUP-CAV-PA pregunta quina diferència hi ha 
entre el “Comerç Fest” i la “Botiga a la plaça”. 
 
Contesta el Sr. representant de l’Associació de Comerciants dient que pel que fa a la 
seva entitat els agradaria fugir del comerç a la plaça, quina activitat seria molt 
propera al  que ells en diuen “Fora Estocs”, que n’hi ha dues a l’any, i que per 
exemple a Caldes en fan quatre, però amb el resultat que n’han fet masses i “la 
proposta s’ha cremat”. 
 
La presidència demana que es concretin les diferències entre la FiraPalau i el 
“Comerç Fest”. 
 
El Sr. representant de l’Associació de Comerciants comenta que estaria en la 
presentació del producte o línia de producte. A la FiraPalau es permetia tot tipus de 
comerç, inclòs el de fora, i que cada u tries i portés el que volgués; a la “Comerç 
Fest” seria amb comerç d’àmbit local i l’espai serà el mateix per a tothom, cosa que 
a la Fira Palau no era així,  i no hi hauria divisions; continua dient que es portarien a 
terme tallers i xerrades en relació a la formació dels comerciants i pels nens es 
portarien grups de música i activitats de tipus cultural. I aquesta és la idea per fer un 
canvi important en relació al que era FiraPalau. En relació al Fora Estocs, els 
associats van dir que ni tan sols hi hagués dos,  sinó que tan sols en volen un.  
 
Acabada la intervenció de la persona representant de l’Associació de Comerciants, 
La presidència pregunta si hi ha alguna intervenció més a fer, sent contestat en 
sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
6.- Mercat Medieval 2016 
 
La presidència cedeix la paraula al Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, 
Fires i Mercats i representant del Grup Municipal del PSC, qui informa que la 
proposta, pel que fa a les dates de celebració és que es faci els dies 16 i 17 d’abril, 
una setmana després del “Comerç Fest” o bé que es porti a terme el dia 30 d’abril i 
el dia 1 de maig, ja que no és possible fer-ho en unes altres dates donat que hi ha 
altres fires medievals que es celebren en altres poblacions, per la qual cosa cal fer 
una reunió per determinar d’entre les abans esmentades quines poden ser les 
millors dates per portar-la a terme. 
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La Sra. representant del Grup Municipal del PP pregunta si es mantindrà el mateix 
format de l’any passat. 
 
El Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats i representant del 
Grup Municipal del PSC contesta afirmativament, amb la diferència que enguany no 
es portaran a terme els focs artificials, i clou la seva intervenció dient que la 
celebració de la fira és una oportunitat pel comerç local, ja que solen venir al voltant 
de vint mil persones a visitar-la.  
 
 La Sra. representant del Grup Municipal del PP vist el que ha dit el Sr. Regidor 
pregunta si a la fira hi pot participar el comerç local.  
 
El Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats contesta dient que 
no hi ha restriccions pel comerç local que hi vulgui participar.  
 
El Sr. representant del Grup Municipal CUP-CAV-PA pregunta si es cobra per les 
parades. 
 
El Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats respon en sentit 
negatiu.  
 
El Sr. representant del Grup Municipal ERC-AM s’interessa pel cost cost que té la 
celebració de la fira. 
 
El Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats respon dient que 
25.000 €. 
 
El Sr. representant del Grup Municipal C’s pregunta si amb IVA o sense. 
 
El Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats contesta dient que 
no ho recorda, i que es mirarà que enguany la sonorització també estigui inclosa.  
 
El Sr. representant del Grup Municipal ERC-AM exposa que en el museu hi ha peces 
templeres i fora bo que es poguessin fer visites fent alguna explicació. 
 
El Sr. Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats manifesta que recull 
la idea que ha exposat el Sr. Representant del Grup Municipal d’ERC-AM. 
 
El Sr. representant de l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans diu 
que també caldria que el comerç estigués obert més hores en les dates de la 
celebració del Mercat Medieval.  
 
I el Sr. Regidor d’Urbanisme, Habitatge, Esports, Fires i Mercats afegeix que cal 
també que els restaurants no hagin de tancar perquè han fet curt en les seves 
previsions, com va passar l’any passat.   
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La Sra. representant del Grup Municipal del PP comenta que potser caldria activar el 
sector de la restauració, ja que si no hi ha gent no tenen cap interès en obrir, per la 
qual cosa potser caldria activar que hi hagués més gent.  
 
El Sr. representant de l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans 
exposa que el dissabte del Mercat Medieval, que tanca les seves activitats més tard, 
i que quan baixes et trobes amb els comerços tancats, i caldria convence’ls perquè 
tingui obert i no desaprofitin l’oportunitat que se’ls ofereix de poder efectuar alguna 
venda.    
 
El Sr. representant del Grup Municipal ERC-AM comenta que potser caldria fer un 
estudi acurat per veure quina repercussió té el Mercat medieval a favor del comerç 
local. 
 
La Sra. representant de l’Associació Illa Comercial manifesta que el Mercat Medieval 
no té una repercussió directa en benefici del comerç de la població pel fet que ara la 
fira està separada d’on hi ha el comerç, i troba que quan es feia a l’Av. de Catalunya, 
potser al ser més proper al comerç, tenia una repercussió més directa, per la qual 
cosa conclou que potser caldria integrar-les més en la població.  
 
La presidència del consell comenta que el que diu e representant del Grup Municipal 
ERC-AM és poder obtenir més dades objectives per poder determinar quin és el 
retorn que hi ha a la població en relació a l’organització del Mercat Medieval, per la 
qual cosa pren nota del suggeriment.  
 
--- 
S’absenta la Sra. vice-presidenta del Consell, quan són les 21 h. 16 m.  
--- 
 
La Sra. representant de l’Associació Illa Comercial reitera el suggeriment de què 
caldria valorar si la Fira Medieval es podria fer que fos més propera al poble.   
 
Intervé el Sr. representant del Grup Municipal de C’s qui manifesta que fa un any va 
anar a un poble de Murcia, en concret Los Alcáceres, en què el Mercat es feia en tot 
el poble, que el decoraven per a l’ocasió i que tots els veïns hi participaven i que fins 
i tot alguns dels actes els feien a la platja.  
 
La Sra. representant de l’Associació Illa Comercial exposa que si es fa l’estudi fora 
bo veure la possibilitat d’apropar el mercat al poble i crear-hi (en el poble) un 
ambient medieval. 
 
La presidència exposa que seria positiu l’estudi, si bé a hores d’ara en el pressupost 
d’enguany no hi està contemplat, però es pot mirar si la Diputació de Barcelona pot 
donar suport per fer-lo. Continua dient que ja en el seu dia es va mirar d’acostar el 
Mercat Medieval baixant-lo fins a l’Av. de Catalunya, però els que estaven en contra, 
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llevat de tres o quatre, eren els propis comerciants de l’Av. de Catalunya. Per aquest 
motiu, que seria positiu fer l’estudi per poder disposar de dades objectives i que no 
ens fonamentem tan sols en percepcions personals.  
 
El Sr. representant de l’Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans 
exposa que la Sra. vici-presidenta abans ha donat en el clau  en el que creu que és 
el problema del comerç a Palau, i que és la pretensió d’obtenir un rendiment 
immediat, i que el que veu és que els comerciants que estan propers a la Fira si 
s’abillessin de manera adient i adornessin els aparadors potser en el primer any no 
aconseguirien resultats, però a la llarga podrien obtenir-los.  
 
Acabada aquesta intervenció La presidència pregunta si alguna persona integrant 
del consell vol manifestar o preguntar alguna cosa més, sent respost en sentit 
negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
7.- Propostes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
8.- Precs i preguntes 
 
No n’hi ha.  
 
 
 
 
Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21 h. i 28 m. de la nit, de la 
qual cosa s’aixeca la present acta que com a secretari certifico.  


