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Memòria per a l’execució d’actuacions emmarcades en l’Agenda Compartida per 
a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran 2020-2027. 
 
A) Entitat proposant. 
 
Nom de l’entitat/representant 
FEDERACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESARIS DE COMERÇ DE LLEIDA (FECOM) 
 
NIF: 
G25021239 
 
Adreça: 
Av. Balmes, 21, 1r 
 
Municipi: 
LLEIDA 

 

Representant legal: 
M. ROSA ERITJA CASADELLÀ . Presidenta 

 

Correu electrònic representant legal: 
lauraadministracio@fecomlleida.com 
 
Persona de contacte: 
M. ROSA ARMENGOL AUGUETS. Secretària General 
 
Correu electrònic de contacte: 
mrarmengol@fecomlleida.com 
 
Telèfon de contacte: 
973 245 754 
 
L’entitat recupera l’IVA? :   
X  No   Si 

 Altre* 
Exempta d’IVA 
 
Pressupost any anterior (entitats públiques)/ Volum facturació (entitats privades) :   
250.000,00 € 
 
Nombre mitjà treballadors/es any anterior: Homes____ Dones __5 __    Total 5 
 
Tipus d’entitat (hèlix) (escollir opció que correspongui):  

Acadèmia 
X Teixit econòmic 

Administració pública 
Societat Civil - Ciutadania 

 
 
Àmbit territorial de l’entitat: 
X Terres de Lleida   X Pirineu i Aran 

Altre* 
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*Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal 
 

Àmbits sectorials de treball (escollir el que correspongui): 
 Agricultura, ramaderia i activitats forestals 
 Indústria alimentaria 
 Altres indústries 
 Construcció i instal·lacions 
 Logística i transport 
 Hosteleria i restauració 
 Esport, oci i lleure 

X  Comerç al major o al detall 
 Activitats professionals 
 Educació  

X   Altres / N.A.  (especificar) 
Autònoms (ATA) 

 
B) Descripció general de l’actuació. 
 
B.1) Títol de l’actuació: 

 
“SOM EMPRESA, SOM COMERÇ” - Digitalització 
 
B2.) Descripció general: 

 
FECOM ha donat una resposta professional als reptes que s’han plantejat als llarg dels anys 
i encara continua gestionant la millor manera de tenir un sector preparat  i capdavanter amb 
els objectius de l’Agenda 2030, Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 
adoptats l’any 2015. El sector empresarial contribueix en gran mesura a poder assolir els 
reptes marcats i des de FECOM s’encara i vetlla per al seu compliment. 

Extensió màxima:  300 paraules. 

B.3) Objectius: 
 

B.3.1) Objectiu general: 
 

La línia de treball ja iniciada i que anirem reforçant en els pròxims anys, va encaminada a 
treballar en vuit punts bàsics: Prestigi i promoció del comerç; Formació. Talent i emprenedors; 
Digitalització. Transformació tecnològica; El Territori i les persones; Responsabilitat Social; 
Sostenibilitat; Resiliència; Benestar. 

Descriure l’objectiu general que ha de ser clar, realista i assolible en el temps que duri l’actuació. 

 
B.3.2) Objectius específics: 

 

A més a més, des de la FECOM volem acompanyar a les administracions en el camí de la 
recuperació i vertebrar el teixit associatiu cap a una millora del desenvolupament i 
transformació econòmic del Territori; El Next Generation EU i la Transformació Econòmica de 
les Terres de Lleida, Pirineu i Aran; Cercar aliances amb el teixit empresarial de la distribució 
comercial;  Compartir aliances amb les  associacions de comerciants locals i territorials i 
amb la xarxa d’experts en comerç locals per a esbrinar les possibilitat d’endegar els projectes 
APEU’s urbans així com en els APEU’s polígons industrials; Treballar amb les ODS17 
objectius per transformar el món; Jornades adreçades al comerç; La Transformació 
Tecnològica com a factor clau en el desenvolupament de l’activitat empresarial i en l’eix 
principal del comerç; Anticipar-nos a les necessitats dels consumidors i dels hàbits del consum 
en la venda física, en línia i la omnicanalitat. 

Descriure els objectius específics de l’actuació, els quals han de ser clars, mesurables, realistes i assolibles en el 
temps que duri l’actuació. 
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B.4) Contribució a la visió de futur compartida i als reptes globals  

 
 Oportunitats, àmbits prioritaris de desenvolupament (escollir la que correspongui): 

 
 Valorització integral de la producció agrícola i ramadera (bioeconomia de base 

agropecuària)   
 Modernització, digitalització i sostenibilitat de les cadenes de valor agroalimentàries  
 Valorització dels boscos (bioeconomia de base forestal) 

X  Digitalització 
 Eficiència energètica i generació d’energies renovables 
 Resiliència climàtica en infraestructures i ecosistemes, rehabilitació i regeneració urbana 

 

 Obstacle que pretén superar: 
 

La creixent digitalització de l’e-commerce mitjançant plataformes d’economia col·laborativa 
obliga a una adaptació del model de negoci tradicional del sector retail mitjançant la 
implementació de plataformes de comerç electrònic i millora de la logística associada, 
especialment en la last mille. 

Extensió màxima: 200 paraules. 

 
 Justificació de la contribució a la superació de l’obstacle: 

 
La capacitació en temes d’e-commerce i implementació de la logística associada és el primer 
i fonamental pas en l’adaptació a la nova realitzar del sector. Els recursos humans d’adaptar-
se i anticipar-se a aquests canvis, reinventar-se i essent veritables protagonistes de la 
transformació imprescindible per adaptar-se a les noves necessitats dels clients-usuaris. 

Extensió màxima: 200 paraules. 

 
 Objectius estratègics als quals contribueix: 

 
 Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i 

forestal. 
X   Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball, mitjançant l’impuls de la 

innovació sectorial i d’activitats emergents vinculades a les oportunitats identificades en la 
visió de futur compartida del territori. 

X Capturar el valor de la digitalització en benefici de la competitivitat i eficiència del teixit 
econòmic, de la millora dels serveis de les administracions públiques i de la inclusió social. 

 Impulsar un model de valorització i gestió sostenible del capital natural del territori, que 
n’asseguri la seva preservació, resiliència, productivitat i contribució a la neutralitat 
climàtica. 

X  Afavorir el desenvolupament d’una sòlida base de capital humà arrelada al territori. 
 
 Justificació de la contribució als objectius estratègics: 

 
 

Extensió: 200 paraules. 

 Prioritats transversals a les quals contribueix: 
 

X Transformació intel·ligent: de base científica, tecnològica i innovadora per a la generació i 
transferència de coneixement capaç de crear valor econòmic, social i ambiental compartit. 
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  Transformació justa: reequilibradora de dèficits d’infraestructures i de serveis, generadora 
d’oportunitats, que millori les condicions de vida i de treball, que fomenti el talent, 
l’ocupació de qualitat i l’emprenedoria i combati l’exclusió social.  

 
 Justificació de la contribució a les prioritats transversals: 

 
Les actuacions previstes contribuiran meridianament a un important impuls de la 
transferència de coneixent amb l’objectiu de crear valor econòmic, social i ambiental 
compartit. 

Extensió: 200 paraules. 
 

 Contribució a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) (seleccionar 

el/s que correspongui/n): 
 

     1. Fi de la pobresa 
     2. Fam zero 
X   3. Salut i benestar 
X   4. Educació de qualitat 
X   5. Igualtat de gènere 
     6. Aigua neta i sanejament 
     7. Energia neta i assequible 
X   8. Treball digne i creixement econòmic 
X   9. Indústria, innovació i infraestructures 

     10. Reducció de les desigualtats 
X   11. Ciutats i comunitats sostenibles 
X   12. Consum i producció responsables 
     13. Acció climàtica 
     14. Vida submarina 
     15. Vida terrestre 
     16. Pau, justícia i institucions sòlides 
X   17. Aliances pels ODS 
 

[Per a un més gran detall dels Objectius de Desenvolupament Sostenible veure el document “Transformar el nostre 
mon: L’agenda 2030 per al desenvolupament sostenible” 

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NN
UU_AGENDA_2030.pdf] 

 
 Contribució a l’assoliment dels indicadors de benestar de l’OCDE (seleccionar el/s que 

correspongui/n): 
 

X   Salut 
X   Educació 
X   Satisfacció de vida 
X   Equilibri treball-vida 
X   Seguretat 
 

X  Treball 
X  Medi ambient 

 Habitatge 
 Ingressos 
 Vida en comunitat 

[Les etiquetes proposades en aquest apartat corresponen als 10 temes seleccionats com a més importants per la 
població espanyola de l’OECD Better Life Index. De cara al 2022, es recomana també extreure’n els indicadors 

corresponents per a cadascun d’aquests apartats. http://www.oecdbetterlifeindex.org/responses/#ESP] 
 

B.5) Àmbit territorial del l’actuació: 
 

X  Terres de Lleida   X  Pirineu i Aran 
Altre* 

 
* Omplir i especificar en el cas d’àmbit territorial comarcal o municipal 

 
B.6) Metodologia  
 
 Procés realitzat per a la identificació i descripció de l’actuació (amb èmfasi en el treball 

col·laboratiu amb altres actors, ja siguin de la mateixa tipologia/hèlix o de diferents):  
 
Mitjançant el procés participatiu dut a terme mitjançant la valoració de les actuacions 
dutes a terme en l’exercici anterior, així com el procés  de brainstorming dut a terme en 
el si de la junta directiva de l’entitat, en que participen un ampli ventall de les 
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especialitats comercials de les Terres de Lleida 
Extensió: 300 paraules. 

 
 
 
 
 Hèlixs consultades en el procés d’identificació i preparació de l’actuació: 

 
 Acadèmia  

X  Teixit econòmic   
 Administració pública  

X  Societat civil - ciutadania 
 
 Entitats col·laboradores en l’execució de l’actuació: (omplir les 18 associacions 

comerciants) 
 

Nom de l’entitat Hèlix** 
FECOM Teixit econòmic 
CAPPONT COMERÇ I SERVEIS Teixit econòmic 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I INDUSTRIALS DE BALAFIA 
(ACIB) 

Teixit econòmic 

AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS, EMPRESARIS I 
PROFESSIONALS DE ZONA ALTA 

Teixit econòmic 

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS INDUSTRIALS DE PARDINYES Teixit econòmic 
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE L’EIX 
COMERCIAL 

Teixit econòmic 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE LA BORDETA Teixit econòmic 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL C/DEMOCRÀCIA I 
CARDENAL REMOLINS 

Teixit econòmic 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE 
MAGRANERS 

Teixit econòmic 

ASSOCIACIÓ DE VEINS I COMERCIANTS DEL CENTRE 
HISTÒRIC DE LLEIDA 

Teixit econòmic 

UNIÓ DE BOTIGUERS INDUSTRIALS D’AGRAMUNT Teixit econòmic 
UNIÓ DE BOTIGUERS DE LA SEU D’URGELL (UBSU) Teixit econòmic 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE MOLLERUSSA Teixit econòmic 
ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I SERVEIS D’ALCARRÀS Teixit econòmic 
UNIÓ DE BOTIGUERS D’ALMACELLES (UCSA) Teixit econòmic 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES I INDUSTRIALES DE LA 
POBLA DE SEGUR (ACIP) 

Teixit econòmic 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS D’ALFARRÀS Teixit econòmic 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE BALAGUER ACB 2021 Teixit econòmic 
COMERÇ ASSOCIAT DE TREMP (CAT) Teixit econòmic 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS ENDEVANT (CERVERA) Teixit econòmic 
FOMENT TARGARI. COMERÇOS SERVEIS TARREGA Teixit econòmic 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE BELLPUIG Teixit econòmic 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS PALLARS SOBIRÀ (SORT) Teixit econòmic 
ASSOCIACIÓ D’INDÚSTRIA I COMERÇ D’ISONA I CONCA DELLÀ Teixit econòmic 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS DE PONT DE 
SUERT 

Teixit econòmic 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I BOTIGUERS DE GUISSONA Teixit econòmic 
. 

** Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 
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 Descripció del públic objectiu de l’actuació: 

 
Hèlix* Descripció** 
Teixit econòmic Treballadors/es i empresaris del sector del comerç 

*Especificar: Especificar acadèmia, teixit econòmic, administració pública, societat civil- ciutadania. 
** Extensió màxima per item: 50 paraules. 

 
C) Detall de l’actuació: capacitat, recursos, activitats,  cronograma i cost  
subvencionable. 
 
C.1) Responsable tècnic de l’actuació: 
 
M. ROSA ARMENGOL AUGUETS. Secretària General  
 
C.2) Descripció de la capacitat i experiència de l’entitat executora (i, en el seu cas, 
col·laboradores): 
 
 La FECOM és una entitat fundada a l’any 1977 que associa a 1.100 empreses del sector. 
La seva junta directiva està formada per 36 membres representatius de diferents sectors i 
dona suport a 18 associacions de comerciants  Locals i Territorials. A més compta una 
plantilla de 5 treballadors. 

Extensió màxima: 300 paraules. 
Si l’entitat té experiència en l’execució de projectes finançats amb recursos de Promoció Econòmica cal detallar-ho 

aquí. 

 
C.3) Descripció dels recursos humans i materials que s’utilitzaran en el 
desenvolupament de l’actuació (recursos de l’entitat executora i, si s’escau, de les 
col·laboradores): 
 
Estructura pròpia de la FECOM 

Extensió màxima: 300 paraules. 

 
 
C.4) Justificació integrada de l’actuació proposada en relació a d’altres projectes i/o 
actuacions que es duen a terme en el territori objecte d’actuació: 
 
Les accions previstes en el present document estan alineades amb les que duu a terme la 
Generalitat de Catalunya i Foment del Treball-Fepime en termes de formació i capacitació 
de les persones treballadores i empresaris del sector comerç. 

Extensió màxima: 300 paraules. 

 
C.5) Termini d’execució: 
Data inicial: 1 de gener 2022  Data final: 31 desembre 2022 
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C.6) Activitats: [Proposta simplificada o de quadre-resum] (afegir files si es necessari) 
 

# Nom 
Descripció 
[màxim 100 paraules] 

Termini d’execució Cost 
subvenciona

ble* 
Data 
inici 

Data fi 

1  
Prestigi i 
promoció del 
comerç 

 
CICLE AMB FORÇA. La venda 
física, la venda en línia i la 
omnicanalitat estan presents en 
una societat que avança molt 
ràpidament, anticipant-nos a les 
necessitats dels consumidors i 
amb els nous perfils  de 
consumidors i hàbits de consum. 
La cultura de l’esforç  a 
l’empresa i l’acreditació de les 
Competències. Ajuts Fons 
Europeus. Com comunicar-se  
telemàticament amb les 
administracions la comunicació 
telemàtica amb 
l’administracions. 
 

 
del 
22/11/22 

 
al 
24/11/22 

 
2.690,00€ 

2  
Formació, 
Talent i 
Emprenedors 

 
XXIII Escola d’Estiu de 
Comerç.  La interrelació entre 
ponents i assistents en un 
entorn que vinculi empresa, 
cultura i comerç 
 

 
Juliol/22 

 
Juliol/22 

 
2.810,00€ 

3  
Digitalització i 
transformació  
tecnològica 

 
Setmana Digital de la FECOM. 
Sessions enfocades en la 
tecnologia on es parlarà de com 
pot ajudar-nos en el nostre 
comerç i de quin és el futur que 
ens espera. 
 
Gestió Kit-Digital 
 
 
Endollats a la FECOM 
seminaris en línia realitzats 
durant 4 dijous al matí amb 
l’objectiu d’oferir informació i 
coneixements per connectar 
amb els clients, persones o fins i 
tot amb un mateix.  
 

 
del 
23/05/22 
 
 
 
 
 
 
1/01/22 
 
 
21,28 
d’abril; 5 
i 12 de 
maig 
 
 
 
 
 

 
al 
26/05/22 
 
 
 
 
 
 
31/12/22 
 
 
21 i 28 
d’abril; 5 i 
12 de 
maig 
 
 
 
 

 
2.595,00€ 

 
 
 
 
 
 

1.200,00€ 
 
                      

3.000,00€ 

4  
El Territori i les 
Persones 

 
Xarxa d’Experts en Comerç 
Local 
Una de les dinàmiques més 
versàtils de la FECOM, com a 
Patronal del sector comerç, que 
permet dinamitzar el Territori 
amb els objectius de 

 
1/1/22 
 
 
 
 
 
 

 
31/1/22 
 
 
 
 
 
 

 
10.030,00€ 
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desenvolupament sostenible 
molt present en cadascuna de 
les accions que es porten a 
terme. 
 
Associacions Locals i 
Territorials APEUs 
Aliances per esbrinar les 
possibilitats d’endegar els 
projectes APEU’s urbans així 
com en els APEU’s polígons 
industrials 
 

 
 
 
 
 
 
1/1/22 

 
 
 
 
 
 
31/1/22 

 
 
 

 
 

3.002,00€ 

 
5 
 

 
Responsabilitat 
Social i Diàleg 
Social 

 
Negociació Convenis 
Col·lectius 
L’àmbit de la negociació de 
Convenis Col·lectius, ha estat 
sempre una de les 
responsabilitats de la FECOM 
com a patronal del sector 
comerç de Catalunya. 
Conveni d’Oficines i Despatxos. 
La Reforma Laboral. La 
Mediació en conflictes laborals  i 
la comunicació en l’entorn 
laboral.  
 
 

 
 
1/1/22 
 

 
 
31/12/22 

 
 

2.779,00€ 

 
6 

 
Sostenibilitat 

 
Pacte del Temps  
Aportar iniciatives que portin a la 
convergència entre l’activitat 
professional i la conciliació de la 
vida laboral i familiar. 
 
Cicle Energètic i Mediambient 
Si amb la nostra acció estem 
modificant les condicions de vida 
en el planeta, que hem de fer?. 
Reflexions a portar a terme..... 
 

 
1/1/22 
 
 
 
 
 
 
De 
4/10/22 

 
31/12/22 
 
 
 
 
 
 
Al 
06/10/22 

 
2.276,00€ 

 
 
 
 
 

2.342,00€ 

 
7 

 
Resiliència 

 
Resiliència, digitalització i 
sostenibilitat com a claus per a 
impulsar comerç i serveis 
 

 
Maig/22 
 

 
Maig/22 

 
2.396,00€ 

 
8 
 

 
Benestar 

 
Oberts a la Salut 
Programa de benestar on es 
volen fomentar els hàbits 
saludables en l’àmbit personal i 
laboral. 
 

 
13/06/22 
 
 
 

 
16/06/22 

 
2.380,00€ 

 
Total 

 
37.500,00€ 

₋ Com a mínim una de les activitats ha d’estar  orientada al treball col·laboratiu, preferentment en format de 
múltiple hèlix. 

₋ Cal incloure com a mínim una activitat destinada a comunicació i difusió de l’actuació i dels seus resultats  
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* el cost subvencionable només inclourà l’IVA en cas que l’entitat no el pugui recuperar, en concordança amb la 
casella seleccionada en l’apartat A) . En cas que l’IVA sigui recuperable, no s’ha incloure en el càlcul del cost 
subvencionable. 

 
C.7) Pla de Finançament (afegir files si es necessari): 
 

 

 
[*Fons propis o procedents d’altres aportacions, d’acord amb la normativa vigent] 
** El total ha de coincidir amb l’import total del cost total subvencionable en els termes quantificats en la taula C6 

 
C.8) Detall del cost subvencionable per activitat  (afegir files si es necessari): 
 

 
Activitat 

 
Personal 

 
Fungible 

Assist. 
Externa 

 
Total 

1. PRESTIGI I PROMOCIO DEL COMERÇ     
1.1. Cicle amb Força. 803,00€ 288,00€ 1.599,00€ 2.690,00€ 
2. FORMACIÓ, TALENS I EMPRENEDORS     
2.1. XXII Escola d’Estiu de Comerç 803,00€ 643,00€ 1.364,00€ 2.810,00€ 
3. DIGITALITZACIÓ I TRANSFORMACIÓ 

TECNOLÒGICA 
    

3.1 Setmana Digital de la FECOM 803,00€ 203,00€ 1.589,00€ 2.595,00€ 
3.2 Gestió Kit Digit 803,00€ 272,00€ 125,00€ 1.200,00€ 

3.3 Endollats a la FECOM 803,00€ 415,00€ 1.782,00€ 3.000,00€ 

4.1 Xarxa d’Experts en Comerç Local 803,00€ 7.145,00€ 2.082,00€ 10.030,00€ 
4.2 Associacions Locals i territorials APEUs 803,00€ 1.914,00€ 285,00€ 3.002,00€ 
5. RESPONSABILITAT SOCIAL     
5.1 Negociació Convenis de Comerç 803,00€ 937,00€ 1.039,00€ 2.779,00€ 
6. SOSTENIBILITAT     
6.1 Pacte del temps 803,00€ 404,00€ 1.069,00€ 2.276,00€ 
6.2 Cicle energètic i Mediambient 803,00€ 90,00€ 1.449,00€ 2.342,00€ 
7. RESILIÈNCIA     
7.1 Resiliència 803,00€ 460,00€ 1.133,00€ 2.396,00€ 
8.  BENESTAR     
8.1 Oberts a la Salut 803,00€ 133,00€ 1.444,00€ 2.380,00€ 
 
TOTAL ACTIVITATS 

 
9.636,00€ 

 
12.005,00€ 

 
15.859,00€ 

 
37.500,00€ 

 
 
C.9) Indicadors del grau d’acompliment de les activitats (afegir files si es necessari): 
 

Activitat Indicador Mitjà de verificació 
 
Cicle amb força 

 
Nombre d’assistents 

Llistat full d’assistència, twitter, fotos, 
pagina web, facebook, notes de premsa 

 
XXIII Escola d’Estiu de Comerç 

 
Nombre d’assistents 

Llistat full d’assistència, twitter, fotos, 
pagina web, facebook, notes de premsa 

 
Setmana Digital de la FECOM 

 
Nombre d’assistents 

Llistat full d’assistència, twitter, fotos, 
pagina web, facebook, notes de premsa 

 
Gestió Kit Digit 

Nombre de comunicats 
enviats 

 
Emails i correspondència 

 
Endollats a la FECOM 
 

 
Nombre d’assistents 

Llistat full d’assistència, twitter, fotos, 
pagina web, facebook, notes de premsa 

Finançament Total 
Fons propis *  7.500,00 € 
Subvenció sol·licitada 30.000,00 € 
Altres (detallar)  

Total** 37.500,00 € 
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Xarxa d’Experts en Comerç Local 
 
 

Nombre de comunicats 
enviats 

Emails i correspondència 

Associacions Locals i territorials 
APEUs 
 

Nombre de comunicats 
enviats 

Emails i correspondència 

Negociació Convenis Col·lectius 
 

Nombre de comunicats 
enviats 

Emails i correspondència  
Llistat full d’assistència, twitter, fotos, 
pagina web, facebook, notes de premsa 

Pacte del temps 
 
 

Nombre de comunicats 
enviats 

Emails i correspondència 

Cicle energètic i Mediambient Nombre d’assistents Llistat full d’assistència, twitter, fotos, 
pagina web, facebook, notes de premsa 

Resiliència Nombre d’assistents  twitter, fotos, pagina web, facebook, 
notes de premsa 
 
 

Oberts a la Salut Nombre d’assistents  Llistat full d’assistència, twitter, fotos, 
pagina web, facebook, notes de premsa 

 
C.10) Lliurables per activitat (afegir files si es necessari) 
 

Activitat 
 

Lliurable 

Cicle amb força Resultat enquesta valoració. 

XXIII Escola d’Estiu de Comerç Conclusions i valoració 
 

Setmana Digital de la FECOM Resultat enquesta valoració 
 

Gestió Kit Digital Conclusions 
 

 
Endollats a la FECOM 

Resultat enquesta de valoració 

Xarxa d’Experts en Comerç Local Conclusions  
 

Associacions Locals i territorials APEUs Conclusions de les reunions  
 

Negociació Convenis Col·lectius Conclusions de les reunions 
 

Pacte del temps Conclusions  
 

Cicle Energètic i Mediambient Resultat enquesta valoració  
 

Resiliència Conclusions  
 

Oberts a la Salut Resultat enquesta valoració 
 

 


