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ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DEL COMERÇ I DEL CONSUM 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19-03-2018 

 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia dinou 
de març de dos mil divuit, sent les vuit hores i nou minuts del vespre, prèvia 
convocatòria i sota la Presidència del Sr. Marc Sanabria Robledo, president del 
Consell, assistits pel  Sr. Miquel Alimbau Parera, com a secretari del consell 
  
 ES REUNEIXEN 
les persones següents: 

- Sra. Carmen Cabeza Nieto, vice-presidenta del  Consell i regidora delegada. 
- Sra. Carmen Sanz Cabero, en representació del Grup Municipal PSC-CP. 
- Sra. Laura Navarro Ceballos, en representació del Grup Municipal PDeCAT.  
- Sra. Luisa Fernández García, en representació del Grup Municipal Ganemos.  
- Sr. Juan Martínez Nieto, en representació del Grup Municipal C’s. 
- Sr. Jordi Plaza Nualart, en representació del Grup Municipal ERC-AM. 
- Sra. M. Àngels Marcuello Martínez, en representació del Grup Municipal ICV-E. 
- Sr. Jordi Méndez Cordobés, en representació del Grup Municipal CUP-CAV-PA. 
- Sra. Mercedes Rodríguez Baeza, en representació del Grup Municipal PP.   
- Sra. Montse Flores Banús, en representació de l’Associació de Comerciants de 

Palau-solità i Plegamans.  
 
Són absents: 

- Sr. Jordi Obradors Pineda, en representació de PIMEC Comerç del Vallès 
Occidental. 

- Sr. Josep Maria Porta Mora, en representació de la Cambra de Comerç de 
Sabadell. 

 
També assisteix a la sessió la Sra. Rosalia Capella Sabino, que en properes 
sessions del consell actuarà com a secretària i substituirà al Sr. Miquel Alimbau.  
 
El Sr. president dóna la benvinguda a tots els assistents i 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 17 
d’octubre de 2017  
 
El Sr. President s’adreça als assistents preguntant si hi ha alguna esmena a l’acta de 
la sessió anterior, de data 17 d’octubre de 2017, sent contestat en sentit negatiu, 
sent aprovada per unanimitat per tots els assistents.  
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2.- Explicació per part de l’Associació de Comerciants de la propera edició del 
ComerçFest 2018 
 
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Flores qui comenta que el ComerçFest es 
portarà a terme el 21 i 22 d’abril de 2018 i tot seguit exposa quin horari d’obertura hi 
haurà, i amb una projecció en pantalla exposa el plànol de distribució dels diferents 
expositors i explica que s’han reduït els passadissos fent-los més estrets, si bé 
estant dins de la normativa, i que al darrera de la passarel·la hi hauran els dos 
vestidors, un per noies i l’altre per nois.  
 
La Sra. Cabeza s’interessa per saber quants estands hi haurà. 
 
Contesta la Sra. Flores dient que hi haurà 25 expositors, si bé ompliran fins a 30 
estands i en queden 6 de lliures.  
 
La Sra. Rodríguez pregunta si alguna persona que no sigui sòcia de l’associació hi 
podrà participar.  
 
La Sra. Flores contesta de manera afirmativa, dient que haurà d’abonar una quantitat 
mentre que a qui sigui soci o sòcia de l’entitat li sortirà gratuït. Tot seguit la Sra. 
Flores reprèn l’explicació de com serà la propera celebració del ComerçFest i diu 
que hi haurà més llum i que l’oferta dels estands serà més concentrada; afegeix que 
hi haurà exhibició de moda i també una oferta gastronòmica, i que la zona 
d’automoció estarà en una carpa. 
 
La Sra. Rodríguez pregunta si en relació a l’oferta gastronòmica hi haurà varis bars o 
restaurants. 
 
Contesta la Sra. Flores dient que tan sols un bar va estar interessat en participar, 
que és el Bar del Poble. A continuació la Sra. Flores informa de les diferents 
activitats programades el dissabte i el diumenge i segueix exposant el pla de 
comunicació, que diu que l’han canviat i que durant un mes posaran publicitat en 
l’autobús urbà així com a Facebook, lones a les rotondes i publicitat a les tres 
revistes locals (Palau Informatiu, l’Alzina i la Revista del Poble). 
 
Acabada la intervenció de la Sra. Flores el Sr. president demana si hi ha alguna 
pregunta o intervenció a fer, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es 
passa al següent punt de l’ordre del dia.     
  
3.- Informacions relatives a la propera edició del Mercat Medieval  
 
El Sr. President cedeix la paraula a la  Sra. Sanz, qui diu que es portarà a terme els 
dies 5 i 6 de maig de 2018 i que s’ha contractat a una empresa perquè porti a terme 
la gestió de la seva organització així com que hi hagi vigilància privada; pel que fa a 
les activitats i a les parades serà lo de cada any. Afegeix que també s’aprofitarà per 
fer visites guiades al Castell, i que s’ha preguntat a les botigues de Palau si hi volien 
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participar, si bé es recomana que siguin botigues d’artesania que tinguin alguna 
relació amb el Mercat Medieval i si hi ha algú interessat en participar-hi però que no 
hi tingui cap relació se’l mirarà de convèncer i, al respecte, posa l’exemple, d’un 
comerç dedicat a la venda d’electrodomèstics.  
 
La Sra. Rodríguez pregunta si hi ha un comerciant que s’hi vol posar però no té cap 
relació amb l’època, si se li deixarà posar. 
 
Contesta la Sra. Sanz dient que es mirarà de recomanar que tingui relació amb 
l’època i es farà pedagogia en el sentit de recomanar-li que en compte d’exposar en 
el Mercat Medieval o faci en el ComerçFest, però que no es prohibirà a ningú de 
participar i exposar els seus productes. 
 
El Sr. Martínez pregunta quina és l’empresa contractat per organitzar el Mercat 
Medieval.  
 
Contesta la Sra. Sanz dient que és Artístic Events. 
 
La Sra. Rodríguez pregunta quin preu cobrarà aquesta empresa.  
 
Contesta la Sra. Sanz dient que 5.750 € més IVA. A continuació la Sra. Sanz diu que 
els músics s’han contractat a banda minorant aquesta despesa, ja que han preferit 
incrementar la vigilància, ja que de tenir dos vigilants en edicions anteriors passaran 
a tenir-ne sis.   
 
Acabada la intervenció de la Sra. Sanz el Sr. president demana si hi ha alguna 
pregunta o intervenció a fer, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es 
passa al següent punt de l’ordre del dia.     
 
4.- Fira de Sant Jordi  
 
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Sanz, qui comenta que enguany Sant 
Jordi cau en dilluns i passa a exposar la programació de les diferents activitats que 
es portaran a terme, si bé, com ha dit, al caure en dilluns no sap la quantitat de 
persones que participaran en els diferents actes.  
 
El Sr. Martínez pregunta on es farà. 
 
Contesta la Sra. Sanz que es farà a la Pl. de l’Estruch. 
 
 Acabada la intervenció de la Sra. Sanz el Sr. president demana si hi ha alguna 
pregunta o intervenció a fer, sent contestat en sentit negatiu, per la qual cosa es 
passa al següent punt de l’ordre del dia.     
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 5.- Altres informacions  
 
El Sr. president pregunta si hi ha alguna informació que calgui fer extensiva als 
membres del consell, sent contestat 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  
 
El Sr. president pregunta a les persones assistents si hi ha algun prec o pregunta a 
fer. 
 
 
*** El Sr. Plaza pregunta, en relació al ComerçFest si l’Associació de Comerciants ha 
enviat informació tant als socis com als no socis. 
 
Contesta la Sra. Flores dient que s’ha tramès informació als sòcies i, també, als 
comerços del municipi en relació a la informació pública que tenen i a la facilitada 
per l’Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. President per comentar que demà comença una persona contractada 
per l’Ajuntament mitjançant un Pla d’Ocupació, la qual s’encarregarà d’actualitzar el 
cens de comerços de la població i portarà a terme un porta a porta per actualitzar les 
dades i demanar el pertinent consentiment per fer us d’aquestes dades.  
 
 
 Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20 h. i 37 m. de la nit, de la 
qual cosa s’aixeca la present acta que com a secretari certifico.  


