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ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DEL COMERÇ I DEL CONSUM 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 08-09-2016 

 
 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia vuit de 
setembre de dos mil setze, sent les vuit hores i set minuts del vespre, prèvia 
convocatòria i amb la presència de la presidència i de la secretaria del Consell  
 
 
 ES REUNEIXEN 
 
les persones següents: 
 

- Vice-presidència del  Consell. 
- Representació del Grup Municipal PSC-CP. 
- Representació del Grup Municipal PDECAT.  
- 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. 

 
També assisteixen a la sessió, per expressa invitació de la presidència, dos 
representants de la Cambra de Comerç de Sabadell. Igualment assisteix a la sessió 
la treballadora municipal adscrita a la Regidoria de Comerç, per donar suport a la 
secretaria del consell.  
  
 
Han excusat la seva assistència: 

- Representació del Grup Municipal CUP-CAV-PA. 
- Representació de l’Associació Illa Comercial. 
 

 
La presidència dóna la benvinguda a tots els assistents, tot agraint la presència dels 
representants de la Cambra de Comerç de Sabadell, per declarar, a continuació, 
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. 
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1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior  
 
La presidència s’adreça als assistents pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de la 
sessió anterior, de data 5 de maig de 2016, sent contestat en sentit positiu, 
consistent en què la representant de l’Associació de Comerciants tot indicant qui la 
persona present a la darrera sessió hi era en substitució de la presidència, qui no hi 
havia pogut anar.  
 
Vista l’esmena efectuada, s’aprova per unanimitat, com també s’aprova, amb 
l’esmena inclosa, l’acta de la sessió de 5 de maig de 2016.  
 
 
 
2.- Valoració per part de l’Associació de Comerciants del “Fora Stocks” celebrat el 
passat diumenge 12 de juny.  
 
La presidència cedeix la paraula a la persona representant de l’Associació de 
Comerciants , qui exposa que hi va haver un canvi de data de celebració així com de 
la seva ubicació en relació a l’anterior “Fora Stocks”, afegint que enguany es va 
portar a terme a la Porxada, i que aquest canvi va ser positiu, quedant contents els 
comerços que hi varen participar. Que van fer una enquesta amb els participants, i 
pel que fa al canvi de data l’opinió estava dividida, en el sentit que una meitat dels 
que van contestar hi estaven d’acord i l’altra meitat no. Pel que fa a la valoració de 
l’organització de la fira ha estat en un 70 % satisfactòria i en un 30 % molt 
satisfactòria. Tot seguit la La persona representant de l’Assolciació de Comerciants  
exposa el resultat de la resta de les enquestes efectuades, que són els següents:  



 

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 

3 

 



 

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 

4 

 



 

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 

5 

 



 

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 

6 

 

 
 
 
Clou la seva intervenció la persona representant de l’Associació de Comerciants  
dient que també hi ha hagut algunes peticions, en el sentit que en el futur les carpes 
fossin més fortes, ja que amb el vent volaven, així com recomanacions, en el sentit 
que s’hauria de mirar que la celebració de l’activitat no coincideixi amb altres 
activitats lúdiques o festives i fins i tot amb activitats comercials en poblacions 
veïnes, preferint-se, pel que fa a la data de celebració, que és faci en el primer 
diumenge de juny. 
 
La presidència exposa que a l’any 2017 el dilluns següent al primer diumenge de 
juny serà festa local, amb el que això pot comportar. 
 
La persona representant del Grup Municipal d’ICV pregunta a qui va anar adreçada 
l’enquesta.  
 
La persona representant de l’Associació de Comerciants  contesta dient que anava 
adreçada als vint-i-quatre participants. 
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La persona representant del Grup Municipal del PSC i de la regidoria delegada 
exposa que també les botigues i els bars propers on es va portar a terme l’activitat 
estaven contents. 
 
La presidència conclou que la valoració va ser positiva, i tot seguit demana si alguna 
persona integrant del consell té alguna pregunta o intervenció a fer. 
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC pregunta si en relació als 
participants el seu nombre s’ha mantingut, s’ha incrementat o ha baixat. 
 
Contesta la persona representant de l’Associació de Comerciants  dient que ha 
baixat una mica degut possiblement al canvi de dates i a la rapidesa amb les que es 
van fer les coses. 
 
Acabada la intervenció de la persona representant de l’Associació de Comerciants, 
la presidència torna a preguntar 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.    
 
 
3.- Valoració, per part de l’Associació de Comerciant, del “Happy Hours” celebrat el 
passat divendres dia 1 de juliol.  
 
La presidència cedeix la paraula a la persona representant de l’Associació de 
Comerciants, qui manifesta que hi van haver setze participants  inscrits, i que a 
hores d’ara s’estan plantejat la continuïtat  de l’activitat, ja que no hi va haver 
participació ciutadana en relació a l’esforç que comporta la realització de l’activitat.  
 
Acabada la intervenció de la persona representant de l’Associació de Comerciants, 
la presidència pregunta si hi ha alguna  intervenció a fer, sent contestat en sentit 
negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.    
 
 
4.- Explicació, per part del Regidor de Fires i Mercats de la propera edició de la Fira 
Internacional del Formatge que tindrà lloc els dies 12 i 13 de novembre.  
 
La presidència cedeix la paraula al La persona representant del Grup Municipal del 
PSC i regidoria delegada, qui exposa que s’està treballant perquè la celebració de la 
Fira també sigui un èxit com l’any passat, i que aquest any s’està fent la contractació 
d’activitats adreçades a la millora de l’oferta de la Fira, que possiblement serà més 
gran que no pas la de l’any passat, que també s’ampliarà en una mostra de vins.  
 
Acabada la intervenció del la persona representant del Grup Municipal del PSC i 
regidoria delegada, la presidència demana si hi ha alguna intervenció a fer per part 
de les persones assistents. 
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La persona representant del Grup Municipal del PP pregunta que si per a la seva 
organització es contractarà a una empresa.  
 
Contesta el la persona representant del Grup Municipal del PSC i de la regidoria 
delegada de manera afirmativa tot dient que la que es contractarà serà la mateixa 
que es va contractar l’any passat. 
 
La persona representant del Grup Municipal del PP  s’interessa per saber el cost que 
té.  
 
La persona representant del Grup Municipal del PSC i de la regidoria delegada diu 
que el cost està als voltants dels 5.500 €. 
 
La persona representant del Grup Municipal del PP pregunta si s’oferirà la 
possibilitat de participar a la Fira a comerços del municipi.  
 
Contesta la persona representant del Grup Municipal del PSC i de la regidoria 
delegada de manera afirmativa i diu que hi ha comerciants de la població que estan 
interessats en participar-hi.  
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC fa la proposta de posar una 
parada que sigui per lliurar informació turística del municipi i, també, que els 
monuments de la població estiguin oberts perquè puguin ser visitats. 
 
La persona representant del Grup Municipal del PSC i de la regidoria delegada 
contesta dient que s’està treballant en aquesta qüestió.  
 
La persona representant del Grup Municipal de Ciutadans  demana quin cost té la 
participació en la Fira. 
 
La persona representant del Grup Municipal del PSC i de la regidoria delegada 
contesta explicant que per als comerços de la població no hi ha cost de participació.  
 
La persona representant del Grup Municipal del PP comenta que es podria mirar 
d’estalviar el cost que representa que ho organitzi una empresa i que ho porti a 
terme l’Ajuntament.  
 
Intervé la persona representant del Grup Municipal del PDCAT  per dir que entén 
que els 5.500 € és per les actuacions i activitats que es fan i també comenta que 
pressuposa que l’Ajuntament no disposa de l’estructura suficient ni està preparat per 
fer una organització d’aquest tipus.  
 
La persona representant del Grup Municipal del PP manifesta que la pregunta l’ha 
fet perquè en una altra sessió el La persona representant del Grup Municipal del 
PSC i de la regidoria delegada va comentar que en la propera organització de la Fira 
del Formatge es miraria que qui ho organitzés fos l’Ajuntament.  
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Contesta la persona representant del Grup Municipal del PSC i de la regidoria 
delegada dient que si no es demana la col·laboració d’una empresa que ho organitzi 
no es cridaria a tanta gent, i que tampoc l’Ajuntament disposa dels mitjans per fer-
ho. Afegeix que passa com en el Mercat Medieval, que s’està apostant a cavall 
guanyador, en el sentit que l’activitat crida a molta gent i això és positiu per al poble.  
 
La presidència comenta que el què es mirarà  de fer és que vingui el màxim nombre 
de gent, i que els nostres comerciants i restaurants se’n puguin aprofitar.  
 
La persona representant del Grup Municipal del PP intervé per dir que l’any passat 
tan sols hi van participar tres comerciants del municipi.  
 
La presidència exposa que degut a l’èxit de l’any passat per a la Fira d’enguany hi 
estan interessats més comerços. 
 
La persona representant del Grup Municipal de Ciutadans  pregunta on es posaran 
els cotxes. 
 
La persona representant del Grup Municipal del PSC i de la regidoria delegada 
contesta dient que es té en compte aquesta qüestió, i que cal posar una millor 
senyalització per dirigir els vehicles directament a les zones d’estacionament.  
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC demana  a PIMEC i a la Cambra 
de Comerç de Sabadell quina opinió tenen d’aquestes fires. 
 
La persona representant de PIMEC  contesta dient que cal veure quina cosa la 
motiva, i si l’objectiu és la promoció turística i si això es dóna, i si té efecte en la 
restauració i a més en el comerç, perfecte! També comenta que la manera com 
s’organitza cal decidir-ho i, en tot cas,   cal reconèixer el nivell d’expertesa que tenen 
les empreses organitzadores. Conclou que és important l’objecte tractor de l’activitat 
econòmica local i el retorn que es pugui produir en el comerç local.  
 
La persona representant de la Cambra de Comerç comenta que cal que el comerç 
local es mogui i faci coses, i que el comerç hi ha de participar i han de ser els 
primers que han de motivar la celebració d’aquesta festa.   
 
Una vegada acabada aquesta darrera intervenció, la presidència demana si hi ha 
alguna altra pregunta, sent contestada en sentit negatiu, per la qual cosa es passa al 
següent punt de l’ordre del dia.  
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5.- Exposició, per part d’un representant de la Cambra de Comerç de Sabadell i del 
Regidor de Comerç, dels detalls de l’estudi per a la dinamització del comerç del 
nostre poble, les diagnosi a vint comerços de Palau-solità i Plegamans i del conveni 
a subscriure a l’efecte entre l’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Sabadell.  
 
La presidència informa que s’ha preparat una presentació PDF per explicar l’estudi 
portat a terme, però que fa la prèvia en el sentit que la PIMEC i la Cambra de 
Comerç han ofert la seva col·laboració de cara a fer un estudi per a la dinamització 
del comerç local i d’aquí que es pensés que calia saber on som, cap a on cal anar i 
que algú, en aquest cas la Cambra de Comerç de Sabadell, fes un estudi profund 
d’on som, que ens falta i on hem d’anar en relació al comerç local del municipi. 
Aquest any no tenim en el pressupost municipal dotació per fer un estudi d’aquest 
tipus però, com saben, enguany no s’ha portat a terme la “FiraPalau” ni tampoc els 
actes que s’havien de fer el dia 17 amb la presència d’en Toni Bou, per la qual cosa 
es va creure oportú destinar els diners inicialment previstos per a aquests actes a fer 
l’estudi. El cost total de l’estudi és de 28.000 € més IVA, el qual es portarà a terme 
mitjançant la signatura d’un conveni el proper 26 de setembre d’enguany a les 21 h., 
on també es farà la presentació; el conveni el signaran la presidència de la Cambra 
de Comerç i la Sra. Alcaldessa.  
 
Tot seguit la presidència presenta als representants de la Cambra de Comerç de 
Sabadell que han vingut per fer l’exposició de l’estudi, i els cedeix la paraula.   
 
Un dels representants passa a informar dels treballs que han fet en altres municipis i 
de l’expertesa de la Cambra en relació a aquesta qüestió, comentant que la tasca es 
porta a terme per un equip multidisciplinar de tres persones: un geògraf, un 
informàtic i un responsable, en aquest cas l’altre persona que l’acompanya. Tot 
seguit comenta que dins de l’equip també comptaran amb la inestimable ajuda de la 
treballadora municipal adscrita a la Regidoria de Comerç.  
 
Feta aquesta introducció, pren la paraula l’altre representant de la Cambra de 
Comerç, qui fa la seva explicació ajudat d’una presentació PDF que és la següent:       
 



 

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 

11 

 
 
 
 
 



 

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 

12 

 
 

 



 

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 

13 

 



 

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 

14 

 

 
 



 

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 

15 

 



 

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 

16 

 



 

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 

17 

 



 

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 

18 

 

 



 

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 

19 

 

 



 

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 

20 

 

 
 

 



 

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 

21 

 

 
 
Una vegada acabada l’exposició, la presidència s’adreça als assistents per si volen 
fer alguna pregunta.  
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC exposa que com que ha vist que 
també es parla del mercat setmanal, demana si l’equip de govern té la intenció de 
canviar la seva ubicació.  
 
Contesta la presidència dient que ara les actuacions que es fan van adreçades a 
saber on som. 
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC pregunta com s’escolliran els vint 
comerços. 
 
Contesten els representants de la Cambra de Comerç dient que es mirarà que 
quedin coberts tots els sectors i que ara està oberta la inscripció. 
 
La persona representant del Grup Municipal del PP pregunta si també es faran bars, 
restaurants i perruqueries. 
 
Contesta un representant de la Cambra de Comerç en sentit afirmatiu, però que es 
faran fora de l’estudi, ja que no serien subvencionables. 
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La persona representant del Grup Municipal d’ICV pregunta si es facilitarà el PDF. 
 
Contesta la presidència en sentit afirmatiu.  
 
També pregunta la persona representant del Grup Municipal d’ICV si es col·laboraria 
amb l’Ajuntament, ja que hi ha estudis molt bons sobre mobilitat. 
 
Un dels representants de la Cambra de Comerç contesta dient que es demanarà la 
col·laboració de l’Ajuntament.  
 
La persona representant del Grup Municipal del PP pregunta quan es podrien tenir 
els estudis. 
 
Un dels representants de la Cambra de Comerç contesta que serà sobre la tardor o 
hivern que estaran enllestits i llavors s’informarà del seu resultat.  
 
La persona representant del Grup Municipal d’ERC pregunta si no hi hauria una 
possible incidència en l’estudi produïda per l’estacionalitat. 
 
Un dels representants de la Cambra de Comerç contesta que s’iniciarà en el mes 
d’octubre, en què encara fa un temps temperat. 
 
La persona representant de l’Associació de Comerciants  pregunta si l’estudi tan sols 
va adreçat a botigues o també a empreses de serveis. 
 
Un dels representants de la Cambra de Comerç contesta dient que el que va adreçat 
és al comerç amb emplaçament físic (botiga). 
 
Intervé la presidència per dir que seria un estudi molt positiu, tant pels comerciants 
com pel propi Ajuntament, ja que serà una eina que ens guiarà en els propers anys. 
També diu que cal agrair la participació dels representants de la Cambra de Comerç 
i també cal agrair a la persona representant del Grup Municipal del PSC i de la 
regidoria delegada que possibilités fer l’estudi, ja que la dotació econòmica sorgeix 
de la seva regidoria de fires i mercats. Tot seguit la presidència pregunta si hi ha 
alguna intervenció més, sent contestada en sentit negatiu, motiu pel qual es passa al 
següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
6.- Propostes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
7.- Precs i preguntes 
 
La presidència pregunta si hom té algun prec o pregunta a fer, sent contestada en 
sentit negatiu, per la qual cosa es procedeix a aixecar la sessió.  
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Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21 h. i 10 m. de la nit, de la 
qual cosa s’aixeca la present acta que com a secretari certifico.  


