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ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DEL COMERÇ I DEL CONSUM 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 03 de desembre 2018 

 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia tres de 
desembre de dos mil divuit essent les vint hores i set minuts del vespre, prèvia 
convocatòria i sota la Presidència del Sr. Marc Sanabria Robledo president del 
Consell, assistit per la Sra. Catalina Marin, com a secretària del consell.  
 
 ES REUNEIXEN 
 
les persones següents: 

- Sra. Carmen Cabeza Nieto, vicepresidenta del  Consell i regidora delegada. 
- Sra. Carme 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.  
- Sra. Mercedes Rodríguez Baeza, en representació del Grup Municipal PP. 
- Sr. Jordi Méndez Cordobés, en representació del Grup Municipal CUP-CAV-PA. 
- Sra. Montse Flores Banús, en representació de l’Associació de Comerciants de 

Palau-solità i Plegamans.  
- Sr. Jordi Obradors Pineda, en representació de PIMEC Comerç del Vallès 

Occidental. 
 
És absent havent-se excusat: 

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

 
 
El Sr. president dóna la benvinguda a tots els assistents i a continuació, es dóna per 
oberta la sessió, ja 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  
 
El Sr. president s’adreça als assistents  i pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de 
la sessió anterior, de data 9 de juliol de 2018. Ningú dels assistents manifesta cap 
al·legació o esmena a l’acta de la sessió anterior 
 
Seguidament el president del consell el Sr. Marc Sanabria dóna la paraula a la 
regidora, la Sra. Carme Sanz Cabero per procedir al següent punt de la sessió: 
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2- Valoració de les edicions de la Fira d’entitats, l’Oktoberfest i Festival del Formatge 
i Vi. 
 
La regidora de fires i mercats, Sra.Carme Sanz, va manifestar que la Fira d’Entitats 
va ser en el mes de  setembre, que les entitats van manifestar que va ser molt fluixa 
quant a assistència de públic, després de fer una valoració posterior. 
Que la fira no era per vendre sinó que és una fira per donar-se a conèixer a la 
ciutadania , que van participar 33 o 35 entitats i el Punt Vac . Es va parlar de canviar-
lo de dates , que si hi havia cap dubte es podia adreçar al Punt Vac . 
Que tampoc  no va agradar el nom  amb què es  va designar a la Fira “Associat”, 
que per l’any vinent es mirarà de canviar el nom. 
La Sra. Àngels Marcuello va manifestar que va ser una llàstima el poc èxit de la Fira. 
La Sra.  Carmen Cabeza va manifestar que es va crear amb la idea de difondre les 
entitats més que de vendre, que la idea no era vendre sinó donar difusió. 
La Sra. Marcuello va manifestar que a la ràdio pública  es dóna informació sobre 
entitats i que es podria fer igual a Ràdio Palau, donar informació de les entitats del 
poble. 
 
Seguidament es va parlar de l’Oktoberfest, manifestant la regidora Carmen Sanz que 
ha estat una iniciativa seva i que va ser  un èxit total, tant per la restauració com pel  
el fluix de gent que va venir. 
Es va fer curt de cervesa perquè la previsió  no era que vingués tanta gent, però va 
ser un èxit tot i la coincidència amb la de Barcelona, va destacar dins del Vallès. 
El Sr.Jordi Plaza manifestar que el  fet de comprar el token per poder consumir feia 
que la gent hagués de fer moltes cues, i també que hi va haver cerveses que no 
eren artesanals sinó que eren comercials. 
La regidora Sra.Carmen Sanz va manifestar que hi havia cervesa artesanal, i que  el 
sistema  token es fa per poder portar  un control però que mirarà l’any vinent que la 
gent a qui li sobri token pugui fer canvis . 
La regidora també va manifestar que l’ empresa va contractar gent de Palau, però el 
regidor Sr.Jordi Méndez Cordobés va dir que coneixia gent que hi va treballar i no 
estaven satisfets amb les condicions econòmiques que els hi havia ofert l’empresa. 
La regidora va manifestar que l’any vinent es mirarà de controlar les contractacions. 
 
Seguidament es va parlar de la Fira del Formatge i Vi, i va manifestar la regidora, 
Sra.Carmen Sanz, que no va haver-hi tanta assistència de gent, i que segurament 
devia ser per coincidir amb altres actes que va existents al poble, com la celebració 
d’un acte d’Hockey. 
 
3-Informació i dates sobre la Fira de Santa Llúcia 2018 
 
Es va parlar de la Fira de Santa Llúcia.  
La regidora va manifestar que va haver-hi diferències d’opinions quant a les dates de 
realitzar la fira, ja que hi havia comerciants que volien fer-la durant els dies de ponts i 
altres que volien  fer-la una vegada passat el pont ja que el primer cap de setmana 
de desembre no es volia perquè coincidia amb la Fira de Caldes de Montbui. 



 

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

Que també era important que vinguessin paradistes que es dediquessin a la venda 
d’articles exclusivament nadalencs per donar prestigi a la Fira i que per aquest motiu 
es va decidir entre tots en una reunió mantinguda amb els comerciants de fer la Fira 
els dies 8 i 9 de desembre, coincidint amb el pont del mes de desembre. 
La regidora va manifestar que hi havia 35 parades del poble i 10 parades de fora que 
volen participar en la Fira, que de parades de pessebres n’hi havia dues ja que costa 
de trobar aquest tipus de parades nadalenques. 
El regidor Sr.Juan Martínez, va manifestar que costa de trobar paradistes que 
vinguin perquè són només dos dies, i que la majoria de paradistes de pessebres fan 
fires de més de dos dies i per tant no els interessa venir. 
La regidora manifesta que la resta de parades són de multisectorial, d’altres 
productes que no són artesans, i que des de l’Ajuntament els donen a totes les 
parades guarniments de Nadal perquè decorin les parades i no sembli un mercat, ja 
que només hi ha dues parades d’artesans i una de plantes típiques de Nadal i la 
resta són parades comercials. 
La regidora va explicar que hi haurà a la Fira dos tallers de ceràmica i pintura i dos 
tallers contractats per l’Ajuntament: un de tió i un altre de clauers de Nadal. 
També un taller de consum responsable (OMIC) i un grup de música: Orobroy Grup. 
El regidor Sr.Jordi Plaza va parlar que a la Fira de Caldes de Montbui la vinculen 
amb el  fet de fer Bullir l’Olla i per això és més tradicional , igual que a Sant Feliu hi 
ha  una associació de gent que fan brou i la gent va a la plaça a buscar-lo i se’l 
poden emportar a casa i l’Ajuntament paga la matèria primera. 
 
El president, Sr.Marc Sanabria, comenta de passar al següent punt,  la campanya de 
Nadal 2018 : 
 
4. Informació sobre les accions i la campanya de Nadal 
 
La Sra.Carme Sanz manifesta que va mantenir una reunió amb els paradistes del 
mercat setmanal per fer-hi una promoció en la campanya de Nadal. El dia 22 de 
desembre es faria un sorteig amb la participació de tots els paradistes que aportarien 
(aquells que volguessin participar en el sorteig) un producte per fer una panera i 
l’Ajuntament donaria una bossa promocional a tots els clients que dipositessin una 
butlleta -entregada pels comerciants que hi participessin-, l’urna que instal·larà 
l’Ajuntament en una carpa, ja que els paradistes ho estan passant malament quant a 
les vendes.  Aquesta és una iniciativa per incentivar les compres de Nadal. 
La regidora també va parlar que es reestructurarà el mercat setmanal,  ja que esta 
obsolet,  i també es farà un concurs de parades buides, amb la idea de posar-hi  una 
fleca, algun negoci de restauració... Es tracta de reorganitzar el mercat per tal que 
vinguin més persones d’arreu. 
 
Seguidament el president, el Sr. Marc Sanabria, va parlar de la campanya de Nadal 
més global “Viu la Màgia del Nadal 2018” , on  es farà una agenda que recopilarà 
totes les activitats que es duran a terme en el municipi. 
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Va parlar de la iniciativa del tren turístic que es fa per tal d’incentivar les vendes als 
comerços; que l’horari seria del dia 17 al 22 de desembre ambdós inclosos; del 17 al 
21 de desembre només per la tarda, entre les  17h i 20h i el 22 de desembre de 10h 
a 14h i de 17h a 20h. Que el recorregut és interurbà i que es facilitaran tiquets a les 
botigues que vulguin adherir-se a la campanya i també es donarà un adhesiu  
identificatiu conforme tenen tiquets del tren per tal de dinamitzar les compres als 
comerços del municipi. 
Que s’ha enviat un correu a totes les botigues amb una carta explicativa per si estan 
interessades que es puguin adreçar a la regidoria de Comerç. Aquesta acció està 
oberta a qualsevol establiment . 
 
Que en els pobles de l’entorn de Palau, com Sant Cugat, Caldes de Montbui, 
Ripollet, s’ha fet aquesta acció del tren turístic i ha funcionat molt bé. 
El president, el Sr. Marc Sanabria, fa una exposició del recorregut del tren turístic i 
comenta que hi ha suficients tiquets per tothom i que cap comerç tindrà problemes 
per donar tiquets perquè se n’han fet suficients per cobrir totes les peticions. 
La regidora Sra.Laura Navarro, s’absenta disculpant-se dient que ha de marxar 
abans. 
La regidora Sra.Angels Marcuello, va fer preguntes  quant a la mobilitat del tren i el 
president, el Sr. Marc Sanabria, li va respondre que molt bé i que el tren no circula a 
més de 20km hora. 
El regidor Sr. Jordi Plaza, va preguntar si les botigues on-line poden tenir la publicitat 
de l’acció del tren turístic per fer-ne difusió i tenir els tiquets pels seus clients. 
El president Sr. Marc Sanabria, li va respondre afirmativament. 
La presidenta de l’Associació de comerciants va preguntar si se li podia donar tota la 
informació digital de l’acció i el recorregut per fer-ne difusió. 
El president, Marc Sanabria, li va respondre que sí i també es facilitarà tota la 
informació al comerços que s’hi adhereixin. 
El president li va preguntar a la presidenta de l’Associació de Comerciants quines 
accions hi havia previstes per la campanya de Nadal  
La presidenta va respondre explicant les accions  per la campanya de Nadal : un 
personatge de Nadal, el concurs d’aparadors, el sorteig de Nadal i pel gener el 
lliurament de premis del concurs d’aparadors de Nadal.  
Es va comentar a la presidenta de l’Associació de comerciants que coincidia el 
lliurament de premis del concurs d’aparadors  amb l’entrega de premis de la Nit de 
l’Esport per tal que es canviï de dates. 
La Sra. Marcuello fa una referència al mercat setmanal dient que potser  no funciona 
prou bé perquè s’ofereixen productes que no atreuen públic, que s’hauria d’estudiar 
algun canvi, ja que hi ha parades  d’alimentació que venen i d’altres amb altres 
productes no .  
La regidora Sra.Carmen Sanz  diu que per aquest motiu que no funciona s’ha de 
canviar i posar altres formats de parades que funcionin millor, i també manifesta que 
la compra online també fa mal. 
La presidenta de l’Associació de Comerciants diu que canviar les dates del 
lliurament de premis del Concurs d’Aparadors és complicat perquè s’ha enviat a  
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tothom però que aquest lliurament de premis no està obert al públic sinó que només 
és pel  Comerç 
 
5. Calendari de les activitats de l’Associació de Comerciants per l’any 2019 
 
Seguidament es procedeix per part de la presidenta de l’Associació de Comerciants 
de Palau , la Sra. Montse Flores,  a fer una explicació exhaustiva de les activitats de 
la seva entitat per l’any 2019. 
La presidenta de l’Associació de Comerciants manifesta que van parlar amb el servei 
de català perquè volen fer una gimcana el dia 14 de febrer en motiu del dia dels 
enamorats; que els dies 6 i 7 d’abril es farà el Comerç Fest; que el dia  2 de juny es 
farà el Fora Estocs; el dia 11 de setembre l’Ofrena floral en motiu de la Diada; del 18 
al 23 de novembre el Black Friday, i a la campanya de Nadal del 2019 tot el mes de 
desembre decoració de Nadal, sorteig de Nadal,i per últim del 9 al 21 de desembre 
el Concurs d’Aparadors i el 20 de desembre el personatge itinerant nadalenc. 
La regidora Sra.Mercedes Rodríguez va preguntar si era possible fer un fora estocs 
al febrer i que hi participés tot el comerç de Palau, que es fes difusió per que tot el 
comerç que estigui interessat es pugui apuntar a fer-ho. 
La presidenta de l’Associació de Comerciants de Palau, va respondre que no està 
d’acord, ja que el fora estocs es sempre al juny i no s’haurien de barrejar conceptes. 
El president , el Sr. Marc Sanabria, va dir a la presidenta de l’Associació de 
Comerciants que pot consultar per assemblea als seus socis si  estan interessats en 
fer un Fora Estocs a la tardor i potenciar el Fora Estocs d’estiu. 
 
6. Propostes d’urgència :  
 
No n’hi ha cap. 
La regidora, la Sra. Carmen Cabeza, demana disculpes perquè s’ha d’absentar. 
 
7. Precs i  preguntes: 
 
El Sr. Jordi Obradors Pineda , en representació de PIMEC Comerç del Vallès 
Occidental a fer una explicació del Comerç al Vallès Occidental i Catalunya i fent 
referència al document de treball que s’ha elaborat en el marc de la Taula Territorial 
de comerç del Vallès Occidental i gràcies al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament  de Sabadell i el Consell Comarcal del Vallès Occidental . 
 
S’afegeix link explicatiu: 
http://www.ccvoc.cat/fitxer/4340/Informe%20Estudis%20i%20marc%20normatiu%20a%20l%27%C3%A0mbit

%20comercial_vfinal.pdf 

 

Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21h i  20 m.de la nit, de la 
qual cosa s’aixeca la present acta que com a secretària certifico. 


