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ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DEL COMERÇ I DEL CONSUM 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12-01-2017 

 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia dotze 
de gener de dos mil disset, sent les vuit hores i quatre 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 i regidora delegada. 
- Representació del Grup Municipal PSC-CP. 
- Representació del Grup Municipal PDCAT.  
- 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 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 de PIMEC Comerç del Vallès Occidental. 

 
Ha excusat la seva assistència la representació de la Cambra de Comerç de 
Sabadell. 
 
La presidència dóna la benvinguda a tots els assistents i declara, 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. 
 
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 8 de setembre de 2016, sent contestat en sentit negatiu, 
sent aprovada per unanimitat per tots els assistents.  
 
2.- Valoració de la Fira Internacional del Formatge i el vi 2016  
 
La presidència cedeix la paraula a la representació del Grup Municipal del PSC i 
regidoria delegada , qui en començar la seva explicació desitja un bon any a tots els 
assistents i tot seguit manifesta que la 2a. edició de la Fira Internacional del 
Formatge va ser un èxit; diu que es va portar a terme els dies 12 i 13 de novembre, i 
el diumenge al matí hi havia molta gent. A continuació diu que la 2015 hi va haver un 
total de 30 parades, mentre que el 2016 n’hi va haver 42, de les quals 12 eren de 
Palau. Afegeix que a més es van portar a terme diferents tallers que van estar bé i 
destaca el de l’Ada Parellada, que va tenir molt èxit.  
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Acabada aquesta intervenció la presidència pregunta si hi ha alguna persona del 
consell que vulgui intervenir, sent contestada en sentit negatiu, motiu pel qual es 
passa al següent punt de l’ordre del dia.   
 
3.- Valoració de la Fira de Sta. Llúcia 2016   
 
La presidència cedeix la paraula a la  Representació del Grup Municipal del PSC i 
regidoria delegada, qui manifesta que es van ajustar les parades i que també va 
anar molt bé, havent-hi 65 parades, unes 7 o 8 més que l’any passat, i totes de 
Palau. Afegeix que es va estrenar il·luminació, amb llums led, i que també es van 
posar punts de reciclatge. Del que es van adonar és que es va celebrar un pel tard i 
que per a la propera edició es va proposar fer-la en la primera setmana del mes de 
desembre tot i que pugui coincidir amb la de Caldes.  
 
Acabada la intervenció del Representació del Grup Municipal del PSC i regidoria 
delegada , la presidència pregunta si hi ha alguna intervenció a fer.     
 
La representació del Grup Municipal de Ciutadans manifesta que un elevat nombre 
de parades res tenien a veure amb Nadal, i diu que, per exemple, a la Fira del 
Formatge hi havia formatge, embotits i vi, però que no troba molt correcte que a la 
Fira de Santa Llúcia es venguin embotits i creu que tot hauria d’anar més enfocat a 
Nadal, tot i que és conscient que una Fira de Nadal costa d’omplir ja que no som ni 
Barcelona ni Sabadell.  
 
La representació del Grup Municipal de Ganemos manifesta que pensa que el què 
s’hauria de fer és una millor nomenclatura pel que fa al nom de la fira i posar, per 
exemple, Fira de Reis o Fira de Nadal, ja que si té el nom de Santa Llúcia sembla 
que vagi més adreçada a les figuretes.  
 
La representació del Grup Municipal del PP coincideix amb el que diu la  
representació del Grup Municipal de Ganemos i troba molt bé que s’hagi adreçat al 
comerç del poble o bé als autònoms de la població. 
 
El Representació del Grup Municipal del PSC i regidoria delegada  comenta que 
potser avançant les dates i hauria més parades, i que el que cal és donar la 
possibilitat als comerços locals que puguin vendre.  
 
La  representació del Grup Municipal del PP exposa que els comerços no estan ara 
per fer d’ONG per la qual cosa cal filtrar  qui s’hi pot posar i que seria convenient, 
també, canviar el nom i si cal permetre posar parades de les AMPA o similars, es 
podria fer en unes altres dates, ja que l’autònom té unes obligacions que 
peremptòriament ha de complir ja que si no ho fan els imposen recàrrecs; clou la 
seva intervenció dient que, en resum, tan sols hi hauria d’haver comerciants. 
 
La vice-presidència diu que el tema del comerç ja té una presència majoritària, i 
també cal tenir en compte la tradició i trobaria estrany que una fira de Sta. Llúcia no 
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hi haguessin les AMPA, que fa vint anys que hi participen, com tampoc creu que la 
participació de les AMPA sigui el motiu ni el desencadenant de la crisi que pateix el 
comerç, si bé, per altra part, tampoc imposarà que hi hagi les AMPA a “Fora Stocks”, 
ja que no és el lloc perquè hi hagin de ser però la gent associa la Fira de Santa 
Llúcia amb Nadal i que el que cal és tenir un entorn flexible i no encotillar-nos.  
 
La representació del Grup Municipal del PP reitera el que ha dit i creu que no tan 
sols el 96 % hi estaria d’acord, sinó que creu que el 99 % del comerç hi estaria 
d’acord.  
 
La representació del Grup Municipal d’ERC diu que va tenir una parada davant d’on 
estaven les AMPA i exposa que ell està content de com li va anar, ja que va ser una 
anada i vinguda de gent de manera constant, la qual cosa li va permetre donar-se a 
conèixer, i això va donar moviment a la fira. Una crítica és que davant l’Ajuntament  
els passadissos eren molt estrets i potser això impedia el pas de les persones. 
També diu que ha canviat el sistema de compres, ja que molta gent quan arriba Sta. 
Llúcia molta gent ja ha fet les compres. En tot cas, cal estudiar si cal o no canviar el 
nom de la fira, i clou la seva intervenció dient que ell anava amb la intenció de donar-
se a conèixer i diu que li va anar molt bé.  
 
La presidència diu que l’Ajuntament va fer, per mitjà d’una treballadora municipal de 
la Regidoria, una enquesta i el seu resultat és que tot i que la fira s’havia fet tard, la 
gent estava contenta i que, en tot cas, de cara a l’any vinent caldria mirar d’avançar 
la data. 
 
La presidència comenta que en tot cas i amb independència del com, és que és 
important és que tot el que es faci es consensuï amb tot el col·lectiu de comerciants i 
de la participació de les AMPA cal veure quina cosa es pensa.   
 
La representació del Grup Municipal d’ICV diu que el que recorda és que tampoc les 
AMPA poden oferir el tipus de producte que ofereix el comerç i afegeix que la 
tradició d’un pessebre o un arbre carregat de boles hi ha moltes famílies que no ho 
fan.  
 
4.- Mercat Medieval 2017  
 
La presidència cedeix la paraula a la representació del Grup Municipal del PSC i 
regidoria delegada, qui exposa que la previsió, pel que fa a les dates de la seva 
celebració, seria els dies 1 i 2 d’abril de 2017 o bé, alternativament, la setmana 
anterior, ja que després aniria malament per venir Setmana Sant i Sant Jordi per la 
qual cosa es considera que a primers d’abril seria una data bona per fer-lo, si bé el 
proper dia 25 de gener hi ha una reunió convocada per copsar quina cosa pensen 
els comerciants. 
 
Acabada la intervenció del Representació del Grup Municipal del PSC i regidoria 
delegada  la presidència pregunta si hi ha alguna pregunta a fer. 
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La representació del Grup Municipal d’ERC pregunta si l’empresa es contracta 
mitjançant un procediment negociat sense publicitat. 
 
Contesta el Representació del Grup Municipal del PSC i regidoria delegada  de 
manera afirmativa i afegeix que es pot fer així pel l’import del contracte. 
 
La La representació del Grup Municipal del PP pregunta on es posarà el comerç 
local.  
 
Contesta el Representació del Grup Municipal del PSC i regidoria delegada  dient 
que es mantindrà en el mateix lloc i ubicació de l’any passat, o sigui el carrer del 
Castell.  
 
Acabada la intervenció del Representació del Grup Municipal del PSC i regidoria 
delegada  La presidència pregunta si hi ha alguna intervenció més, sent contestat en 
sentit negatiu, per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
5.- Explicacions sobre la situació actual del mercat setmanal  
 
La presidència cedeix la paraula a la representació del Grup Municipal del PSC i 
regidoria delegada  qui esposa que a l’actualitat hi ha 79 parades actives i que hi ha 
espai per a 13 parades més, si bé el que es farà es donar prioritat als paradistes 
existents per si volen ampliar l’espai del què disposen i l’espai que resti per a ubicar-
hi noves parades es farà un concurs per a la seva adjudicació en el benentès que el 
que es mirarà és que les parades que es posin siguin de productes que actualment 
no es venguin en el mercat. Tot seguit diu que fa un temps es va fer un sondeig i 
que, com a continuació d’aquesta tasca aquesta setmana la Cambra de Comerç farà 
un treball de camp pels barris, o sigui, per les cases, per veure què es necessita que 
hi hagi en el mercat, i que una vegada es sàpiguen les respostes es farà el concurs 
per al tipus de comerç que es cregui necessari. Afegeix que també s’aprofitarà per 
fer un control més sever en relació als productes que cada parada està autoritzada 
per vendre. 
 
Acabada la intervenció del Representació del Grup Municipal del PSC i regidoria 
delegada  La presidència pregunta si hi ha alguna pregunta a fer. 
 
La La representació del Grup Municipal del PP  pregunta si es donarà prioritat al 
comerç local per ocupar les parades buides. 
 
La presidència cedeix la paraula al Sr. secretari qui informa a la La representació del 
Grup Municipal del PP que no es pot fer un tracte discriminatori per raó del lloc de 
procedència i que el tracte ha de ser igual per a tots els participants en el concurs i 
tots s’han de subjectar al que disposin les bases o el plec que reguli el concurs. 
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Fet aquest aclariment La presidència demana si hi ha alguna altra intervenció, i no 
sent-hi es passa al següent punt de l’ordre del dia.  
 
 
 
 
 
 
6.- Nous criteris d’ajuda i col·laboració econòmica de l’Ajuntament amb les entitats 
de comerciants del poble 
7.- Calendari d’activitats del Comerç i les entitats de comerciants pel 2017. 
 
La presidència exposa que els punts 6 i 7 els comentarà tots junts donat que van 
vinculats. Inicia la seva exposició que en els pressupostos municipals hi havia una 
partida de 38.000 € per a ajudes al comerç local, i en concret per a la celebració de 
la FiraPalau i el ComerçFest, si bé la FiraPalau, en el 2016, no es va portar a terme. 
Quan van treballar el pressupost va desaparèixer  la partida de 38.000 € i n’hi va 
haver una de 10.000 € adreçada a subvencions per a entitats de comerciants i es 
van reserva 30.000 € per ser l’Ajuntament qui organitzés directament l’activitat. 
També comenta que el retard, en el 2016, en el pagament per part de l’Ajuntament ja 
que des que es va fer l’activitat i el moment en què l’Ajuntament va fer el pagament 
va passar massa temps, per la qual cosa es va mirar de veure què es podia fer motiu 
pel qual es va parlar amb l’interventor municipal  arribant a la conclusió de subscriure 
un conveni, la qual cosa permetria atorgar una bestreta per avançada, per 
l’interventor va fer veure que si es feia això l’activitat havia d’estar oberta a la 
participació de tots dels comerciants del municipi i no tan sols als membres d’una 
associació i agraeix el Sr. Obradors la solució que els va donar, consistent en què 
l’ajut de l’Ajuntament es donés per a la realització de les activitats i que si la 
subvenció de l’Ajuntament seria del 40 % de l’activitat els que no fossin socis de 
l’associació haurien de pagar la part no subvencionada. Aquest plantejament també 
se li va fer a la La representació del Grup Municipal del PP i va manifestar que 
també es donava per satisfeta com a associació de comerciants La Illa al fer dos 
celebracions anuals de la fira ForsStocks, una en el mes de febrer i una altra en el 
mes de juliol. La presidència continua dient que ara caldrà fer una modificació de 
crèdits i que l’Ajuntament faria les aportacions i el comerciant que no fos soci hauria 
d’assumir la part no subvencionada. Continua la seva intervenció La presidència 
anunciant que es celebrarà un ForaStocks en el mes de febrer, un ComerçFest els 
dies 8 i 9 d’abril i que a l’últim cap de setmana del mes de juliol  es faria un nou 
ForaStocks a la pista coberta, ja que des de la Regidoria d’Esports se’ls ha informat 
que no hi haurien activitats esportives. Tot seguit La presidència demana al Sr. 
Obradors si ho ha explicat bé. 
 
El Sr. Obradors exposa que si el cost val 100, els socis de l’associació de 
comerciants estaran subvencionats al 100 %  i els no socis hauran d’abonar la part 
no subvencionada per l’Ajuntament.  
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La La representació del Grup Municipal del PP comenta que si aquests acords 
queden ratificats per les associacions de comerciants perd sentit que hi continuïn 
havent dues associacions i per això es dissoldrà l’Illa. Clou la seva intervenció dient 
que no es tracta de cap fusió d’ambdues associacions.  
 
La Sra. Flores exposa que tan sols cal aprovar per assemblea aquest conveni.  
 
El Sr. Obradors comenta que tan sols es tracta de resoldre el tema de la percepció 
de recursos i que, d’aquesta manera, el comerç pugui participar en activitats 
conveniades amb independència de si hom és soci d’una entitat o d’una altra.  
 
La presidència exposa que en cap cas s’ha demanat ni exigit la desaparició d’una 
entitat o d’una altra.  
 
Reitera la La representació del Grup Municipal del PP que si s’arriba a ratificar 
aquest acord no té sentit que hi hagi dues entitats de comerciants.  
 
El Sr. Obradors exposa que el que és positiu és que qualsevol entitat de la població 
podrà participar en les activitats conveniades.  
 
El Sr. Méndez diu que no ho ha entès bé, i pregunta que si es tracta d’una subvenció 
com es fa. 
 
Contesta La presidència dient que es farà un conveni i que una vegada signat es 
farà una bestreta de la meitat de l’import consignat en el conveni.  
 
La La representació del Grup Municipal del PP pregunta quin serà l’import final.  
 
La presidència comenta que s’ajuntaran totes les partides. 
 
La representació del Grup Municipal del PP pregunta si el conveni  es signarà amb la 
PIMEC. 
 
Contesta la presidència dient que es signarà amb l’Associació de Comerciants ja que 
la PIMEC el que ha fet és assessorar per trobar una solució. Fet aquest aclariment la 
presidència demana si hi ha alguna altra intervenció, i no sent-hi es passa al següent 
punt de l’ordre del dia.  
 
8.- Propostes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
9.- Precs i preguntes 
 
La presidència pregunta si hom té algun prec o pregunta a fer, sent contestat en 
sentit positiu per la representació del Grup Municipal d’ICV .  
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*** La representació del Grup Municipal d’ICV pregunta com està l’estudi de la 
diagnosi del comerç local.  
 
La presidència contesta dient que s’està fent l’estudi i que a hores d’ara s’estan fent 
enquestes, les quals es continuaran fent en els propers dies i tot seguit demana a la 
Sra. Capella com està el tema. 
 
La treballadora municipal de la Regidoria comenta que el que ha costat és 
aconseguir arribar als vint comerços per poder fer la diagnosi.  
 
La presidència diu que l'Estudi de dinamització del Comerç i les diagnosi a vint 
establiments comercials del poble que ens fa la Cambra de Comerç de Sabadell 
mitjançant conveni en el seu dia subscrit, és que, en el mateix estudi per a la 
dinamització del comerç de Palau-solità i Plegamans aprovat per un total de 28 000 
euros més l'IVA, ja s'inclouen sis o set diagnosi a determinats establiments com 
bars/cafeteries, perruqueries i algun altra. Però que, com a conseqüència de 
l'encàrrec d'aquest estudi, que encara s'està realitzant i que no disposarem de 
conclusions fins al mes d'abril proper, també s'incloïa un total de vint diagnosis a vint 
comerços del poble, valorada cada diagnosi en 1200 euros, que es pagava a través 
dels  fons Feder de la Unió Europea. És a dir que, amb independència de l'estudi, 
que inclou sis o set diagnosis, n'hi ha vint que es fan com a conseqüència d'haver 
encarregat aquest estudi però que es paguen amb fons Feder. 
 
Tot seguit la presidència pregunta si hi ha alguna intervenció més a fer, sent 
contestada en sentit negatiu. 
  

 
Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21 h. i 6 m. de la nit, de la 
qual cosa s’aixeca la present acta que com a secretari certifico.  


