
DIA I HORA
Dijous 3 de maig de 2018, 
10h

LLOC
Sala polivalent Palau 
Diputació – Carrer Carme, 26, 
de Lleida

JORNADA SOBRE LA NOVA LLEI DE COMERÇ

INSCRIPCIONS

www.acm.cat/formacio

L’ACM i la Direcció General de Comerç de la Genera-
litat de Catalunya uneixen esforços per tal d’explicar 
per tot el territori el contingut de la nova llei de co-
merç, serveis i fires. Així doncs, amb 4 sessions per 
cada una de les demarcacions del país (Girona, Ta-
rragona, Lleida i Barcelona) es pretén clarificar els as-
pectes que poden generar més dubtes en l’aplicació 
de la llei tan per a tècnics com a electes de comerç 
i de promoció econòmica municipal, comarcal i pro-
vincial. Els tècnics de la Direcció General de Comerç 
de la Generalitat de Catalunya seran els encarregats 
d’impartir aquesta formació.

D’altra banda, per tal d’arrodonir la convocatòria i 
la compartició de coneixements en matèria de co-
merç, l’ACM ha preparat una segona part dirigida a 
subministrar continguts i estratègia sobre la dinamit-
zació comercial que ofereix l’administració local. En 
primera instància es procedirà a una ponència per 
tal d’aprofundir en els reptes i oportunitats. Final-
ment en consonància amb la ponència s’exposaran 
dos exemples de bones pràctiques en comerç de la 
mà de l’Ajuntament d’Olot i de l’Ajuntament Castell-
Platja d’Aro.

PRESENTACIÓ

Àmbits Sectorials / 2018

JORNADA
3 de maig

Acreditacions i benvinguda i presentació de la jornada

“La  nova llei de comerç, serveis i fires” 
• Joan Rossinyol, cap de l’Àrea Jurídica
• Jesús Martínez, cap del Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial

Pausa - Cafè

12.15 a 12.45 Nous enfocaments per a un comerç més competitiu
• Sr. Oriol Cesena, consultor de comerç i director de l’empresa FOCALIZZA

Bones pràctiques en comerç
• Sra. Gemma Canalias, Tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olot                                              
• Sr. Maurici Jiménez, 1r Tinent d’Alcalde Ajuntament Castell-Platja d’Aro                                              

Regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació

Torn de preguntes, debat i conclusions

9:30h - 10h

10:10h 

12h

11:45h - 12:15h

12:15h - 13:15h

13:45h - 14h

PROGRAMA

Amb la col·laboració de:


