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Un Consell Municipal de Comerç impulsarà el sector local
Sant Cugat tindrà un Consell Municipal de Comerç per
promoure les botigues locals. El consell tindrà la representació
directa del sector comercial amb presència d'actors com Sant
Cugat Comerç, Fundació Sant Cugat Actiu, els mercats
municipals i el gremi de restauració. La moció que l'impulsa,
presentada per CiU i el PSC, ha rebut el suport de tots els
partits i també d'ERC i la uaSC, que no tenen presència al ple.

El consell, que tindrà caràcter consultiu i d'assessorament, podrà elevar recomanacions sobre el sector i
proposar nous projectes. La moció també recull que es redacti, conjuntament amb el responsables del sector,
un Pla Estratègic de Comerç que, entre altres aspectes, analitzi l'estat del teixit comercial i faci propostes
conjuntes per donar un impuls als comerços del municipi.
El text també es compromet a millorar l'accessibilitat als comerços. La moció recull que es gestioni a mitjà i
llarg termini que tots els comerços i zones comercials de la ciutat disposin dels elements necessaris i
homologats per atendre tothom en condicions d'igualtat.
Els posicionaments dels partits al ple
El portaveu del PSC, Ferran Villaseñor, ha estat l'encarregat de presentar la moció. Villaseñor ha destacat que
és hora de posar-se a treballar per tirar endavant el Consell Municipal de Comerç i el Pla Estratègic de
Comerç, amb pressupost i calendaris concrets.
Ferran Villaseñor: Aquesta moció el que vol és establir una analisi de la situació a partir de la qual es
debatrà un pla estratègic amb mesures concretes i un calendari.
L'equip de govern, coproposant de la moció, i la resta de grups municipals han donat suport a la moció.
CiU ha destacat que cal posar més control en el tema de l'accessibilitat i ha ressaltat que volen un Pla
Estratègic Municipal molt participatiu.
El PP ha considerat positiu la creació d'un marc d'analisi del comerç local amb l'objectiu de potenciar-lo.
ICV-EUiA ha donat suport a la moció i ho ha fet destacant que aquestes mesures poden enfortir el teixit
comercial i ajudar-lo a dinamitzar.
La CUP s'ha sumat a la proposta amb l'esperança que el nou consell de comerç pugui fer alguna cosa respecte
els alts lloguers dels locals comercials, la desaparició de botigues emblemàtiques i la proliferació del model de
franquícies.
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