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ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DEL COMERÇ I DEL CONSUM 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 11 de març de 2019 
 
A Palau-solità i Plegamans, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia onze de 
març de dos mil dinou essent les vint hores i un minut del vespre, prèvia convocatòria i 
sota la Presidència del Sr. Marc Sanabria Robledo president del Consell, assistit per 
la Sra. Rosalia Capella Sabino, 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.  
- 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. Manel Amado Martí, en representació de la Cambra de Comerç de Sabadell. 

 
És absent havent-se excusat: 

- Sra. Mercedes Rodríguez Baeza, en representació del Grup Municipal PP. 
- Sr. Josep Maria Porta Mora, en representació de la Cambra de Comerç de 
Sabadell. 

 
 
El Sr. president dóna la benvinguda a tots els assistents comenta que falta el senyor 
Jordi Méndez, la senyora Mercedes Rodríguez en representació del Grup Municipal PP 
i el senyor Jordi Obradors de PIMEC i  s’han disculpat el senyor Josep Maria Porta de 
la Cambra de Comerç de Sabadell, comenta que aquests Consell de Comerç estava 
obert a tots els comerciants del municipi que volguessin venir,  i li dona la benvinguda a 
la senyora Giovanna de Palau Paper i que també va dir que vindria el senyor Jordi 
Bachs de Jorbachs, que segurament vindrà més tard. 
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. 
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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 al Sr. 
Manel Amado, que ens presenta l’estudi “Anàlisi de l’oferta i la demanda de 
superfície comercial a la comarca del Vallés Occidental” per part de la Cambra de 
Comerç de Sabadell . 
 
2-Presentació de l’estudi “Anàlisi de la l’oferta i la demanda de superfície comercial a 
la comarca del Vallés Occidental” per part de la Cambra de Comerç de Sabadell 
 
 El Sr. Manel Amado esmenta que forma part de l’encàrrec del Consell Comarcal, es 
una peça que forma part de la taula de comerç que va tenir origen en el pacte per la 
reindustrialització que van signar tots els Ajuntaments de la Comarca del Vallés 
Occidental. 
En el estudi  se analitza l’oferta i la demanda de superfície comercial de la Comarca 
del Vallés Occidental. L’objectiu del estudi es saber quants metres hi han, quants 
metres  quadrats poden haver-hi i  quina és la evolució possible de la oferta i la 
demanda a cada municipi, del comerç al detall, quantifica el creixement i valora la 
viabilitat futura.  El estudi analitza quin és el  impacte que generen les grans 
superfícies comercials fora de las ciutats  com: Baricentro,  Alcampo, Eroski. S’ha 
analitza la normativa urbanística de cada municipi, per saber les possibilitats de 
creixement de  l’ús del comerç al detall.  
 
Per una explicació més detallada: 
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-
la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/mesura-1-taula-de-treball-del-comerc-per-definir-el-
model-teritorial 
 
A les vint hores i 15 minuts entra la senyora M. Àngels Marcuello, a les vint hores i 
vint-i-cinc minuts entra el senyor Jordi Bachs, a les vint hores i trenta minuts el Sr. 
Jordi Méndez  
 
Un cop acabada la presentació el president del Consell el senyor Marc Sanabria 
comenta si hi ha alguna pregunta, el Sr. Jordi Plaza pregunta si està disponible la 
presentació que s’ha fet, el president Marc Sanabria li respon que se’ls hi facilitarà  
el  link perquè tinguin tot el estudi complert.  
 
. 
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La senyora Angels Marcuello fa una interpel·lació en al Consell  de Comerç 
preguntant si hi alguna iniciativa per part del govern per portar a terme totes les 
actuacions que s’han explicat en aquest estudi, el president del Consell de Comerç 
el senyor  Marc Sanabria li comenta que les actuacions que es duguin a terme 
estaran dins del marc del estudi que s’acaba de presentar i es duran a terme les 
línies que es marquin a nivell comarcal. 
El Sr. Manel Amado un cop a feta la seva exposició s’absenta de la sala a les vint-i-
una hores i 10 minuts.  
 
 
3- Explicació per part de l’Associació de Comerciants de la propera edició del 
Comerç Fest 2019. 
 
La senyora Montse Flores comenta que aquest any s’han canviat forces coses. El 
tema principal serà el Circ. S’ha fet un nou format, només es farà servir el Pavelló 
nou, amb una única entrada i sortida per la Carredada, el horari també canvia, el 
dissabte serà per la tarda de 16,30 a 21 hores i diumenge de 10 a 14 hores i de 
16,30 a 20 hores. A la entrada al pavelló hi haurà en el passadís l’automoció i en el 
resta del pavelló els comerços, la zona de Circ, i bar.  Al fons del pavelló hi haurà la 
zona de bar, s’ha contractar un camió que ja ho porta tot, i farà de bar-càtering, 
perquè els bars del  poble no poden  venir, també al estar tot a dins el pavelló no es 
necessària la seguretat, a l’hora de tancar es tancant totes les portes del pavelló i tot 
queda a dins. Es farà un sorteig de 2.000 euros que és començaran a repartir les 
butlletes uns quinze dies abans en els comerços participants, el sorteig serà per una 
única persona i presencial. 
La senyora Carme Cabeza, el senyor Jordi Plaza preguntant si s’ho han de gastar en 
el moment, la senyora Montse Flores comenta que les botigues expositores poden 
fer uns vals per un determinat import i després el guanyador gastar en el que vulgui 
de la seva botiga, es a dir el guanyador ha de decidir on gastar-los i quin import en la 
tarda del diumenge que és el sorteig. El senyor president Marc Sanabria diu que el 
fet de repartir les butlletes a les botigues abans del Comerç Fest potser  faci que 
sigui una manera de que els comerciants vulguin participar a la fira. La butlleta 
s’haurà de dipositar a la urna des del dissabte a la tarda fins a les 14 hores del 
diumenge i a les 18 hores del diumenge es farà el sorteig. 
 
El Sr. Jordi Bachs comenta que el Comerç Fest des de que és va iniciar el problema 
que tenen es que els comerços no tenen ganes de participar i han estat pensant molt 
i per això el sorteig de 2.000 euros que es força important i l’altre incentiu el tema del 
Circ que farà que vinguin més afluència de gent, pares i nens i nenes. 
El senyor  Bachs, diu que encara no han aconseguit tanta gent com ells voldrien i a 
les hores inverteixen aquest dos mil euros per al sorteig i així qui vulgui participar ha 
d’entrar dos cops en el Comerç Fest, un per deixar la butlleta i un altre vegada per el 
sorteig presencial.  
A la zona de la part de baix del pavelló  hi haurà un espai dedicat al Circ, amb una 
instal·lació de 6 metres d’alçada per fer dansa àrea, a part de fer actuacions  
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itinerants per tota la fira durant tot el cap de setmana. La passarel·la quedarà 
instal·lada en aquesta part.  
El president del Consell de Comerç, senyor Marc Sanabria diu que unes de les 
conclusions que és va arribar en el Comerç Fest del 2018 amb la senyora Montse 
Flores era que faltava més trànsit de gent.  
 
 
4-Explicacions relatives a la propera edició de la Fira de Sant Jordi i del Mercat 
Medieval i Mercat Setmanal 
 
La regidora de fires i mercat senyora Carme Sanz, comenta que la primera fira que 
es farà es el 23 d’abril la Fira de Sant Jordi, que aquest any cau en dimarts, els 
comerciants vendran les flors i els llibres, es faran diversos tallers per als nens, de 
pinta teules i ceràmica, ball de sardanes i altres activitats, es fa una activitat el 
Estirapicallança que es com una entrada al mercat medieval i que als nens els hi 
agrada molt.  
La fira del Mercat Medieval serà els propers dies 4 i 5 de maig,  els cost és igual de 
la edició anterior, aquest any les aus no es farà per evitar problemes amb els 
animalistes, l’any passat és va rebre una carta per aquest tema. Si tindrem els 
cavalls, i en lloc de les aus farem un espectacle itinerant i un a sobre l’escenari, 
farem 40 banderoles per als fanals i les pancartes a la rotonda veurem si no tenim 
problemes, a veure si parlen amb carreteres perquè ens deixen. 
La regidora  Carme Sanz diu que si volen pot explicar el tema del Mercat Setmanal, 
el senyor President diu que aquest punt no està al ordre del dia i pregunta si hi ha 
alguna pregunta sobre les fires. 
 
El senyor Jordi Plaza pregunta que quin es el motiu que es fan els cavalls i no les 
aus, la regidora Carme Sanz comenta que l’any passat van rebre una carta dels 
animalistes i el senyor Jordi Plaza diu que no entén perquè les aus no poden estar, i  
els cavalls si, la regidora Carme Sanz respon que amb els cavalls mai s’ha tingut cap 
problema. 
El president del Consell de Comerç, senyor Marc Sanabria intervé i diu que els 
cavalls no estan exposats tot el dia, sinó només en el moment de l’actuació, la 
senyora Luisa Fernández també comenta que el fet de les aus està tot el dia 
exposades i es poden estressar. 
 
El senyor president Marc Sanabria, li comenta a la Sra. Carmen Sanz si vol 
comentar el tema del Mercat Setmanal, la senyora Carmen Sanz, diu  que per 
promocionar e incentivar les vendes als paradistes del Mercat Setmanal, es va fer un 
sorteig promocional per la campanya de nadal, consistent en repartir butlletes a tots 
els paradistes que volien participar en el sorteig,  ells a canvi donaven un obsequi 
per poder fer la cistella promocional, el sorteig va ser presencial i d’aquesta forma la 
gent es tenia que quedar per al Mercat. Des de l’Ajuntament  per col·laborar amb 
aquesta iniciativa es van regalar, unes bosses plegables. L’actuació va tenir molt 
d’èxit i els paradistes estan molt satisfets. 
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La regidora Carmen Sanz, comenta que cada mes ens reuneix amb la junta del 
mercat setmanal,  per parla dels diferents problemes que puguin sorgir. I també 
s’està treballant per fer un nou concurs de les parades que queden buides i de 
productes que no hi ha en el mercat com per exemple les de km.o. Els paradistes 
volen fer un dia obert fins a la tarda i fer una festa per al mes de juny, si alguns d’ells 
no es poden quedar, els espais buits s’omplirien amb artesans. 
La senyora Carme Cabeza comenta el tema de sanitat d’aquest artesans, la regidora 
Carme Sanz, li comenta que ja son artesans que fan fires i estan al corrent de tot. 
 
 
El president senyor Marc Sanabria comenta si hi ha alguna pregunta, i ningú fa cap 
pregunta al respecte. 
 
 
5. Propostes d’urgència :  
 
No n’hi ha cap. 
 
7. Precs i  preguntes: 
 
El senyor Jordi Plaza pregunta el cost del Mercat Medieval, la regidora Carmen Sanz 
diu que el preu es el mateix del any passat, l’organització 7.000€ més IVA i en total 
25.000€. 
El senyor Jordi Plaza pregunta per el cost de la Fira de Sant Jordi i la regidora  
Carme Sanz li comenta que es un cost molt baix, perquè només es paga el taller. 
 
La senyora Angeles Marcuello comenta quant ha arribat el estudi que ha presentat el 
senyor Amado de la Cambra de Comerç de Sabadell i  que sembla molt de 
urbanisme, el president  senyor Marc Sanabria li respon que s’actuarà segons les  
línies que es marquin a nivell comarcal. 
 
 
 
 
Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21h i  15 m.de la nit, de la 
qual cosa s’aixeca la present acta que com a secretària certifico. 


