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L’acord formalitzat té una durada d’un any i podrà ser prorrogat

• REDACCIÓ

Actualitzada 01/04/2016 a les 15:07
Anna Maria Asamà, Presidenta de l’Il·lustre Col·legi Professional de Graduats Socials de Tarrago
Maria Dolors Sardà, Regidora d’Ensenyament en qualitat de vicepresidenta de la Fundació IMFE
Mas Carandell i el Regidor de Medi Ambient i Ocupació, Daniel Rubio, com a president de l’IMFE
Mas Carandell, van signar ahir dijous a la seu del col·legi professional un conveni de col·laboraci
entre les tres entitats amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament del terr itori a través d’accion
de formació i qualificació professional i d’ocupació.
Pel Regidor Rubio, l’ampliació de col·laboracions público-privades amb nous agents del territori é
una estratègia clau per reforçar encara més el paper de Mas Carandell en matèria de formació i 
ocupació al Camp de Tarragona, oferint un servei més enllà del municipi. Concretament el conve
amb el Col·legi de graduats socials també permetrà eixamplar el seu ventall de serveis a noves 
especialitats empresarials.
Les actuacions que es pacten en aquest conveni consisteixen en la difusió dels esdeveniments i 
oferta formativa de Mas Carandell entre els professionals col·legiats, la col·laboració en l’encàrre
disseny i docència d’accions formatives en matèria de gestió laboral, fiscal i comptable entre d'alt
la promoció del coneixement pel que fa a les novetats legislatives en ambdues direccions, l’ús 
compartit d’instal·lacions per a dur a terme cursos, i facilitar la participació de les persones 
col·legiades en la borsa de professionals experts del centre de formació.
L’acord formalitzat té una durada d’un any, sens perjudici de la possibilitat de que sigui prorrogat 
manera tàcita per períodes successius.

Temes relacionats

• Reus

EN PORTADA

Els afectats de l'autoescola Europa denunciaran a 

Consum i als Mossos el tancament sobtat del 

centre

El carrer de Jesús concentra la major part de 

botigues tancades de Reus

Obriran el tercer concurs per ocupar el restaurant 

de l'antic Pòsit al maig

GAIA i Tarraco Gats esterilitzen 61 gats de la Part 

Alta en dos anys

•
•
•
•

EL MÉS...
1. Salou sobre patins

2. Un punt de bogeria

3. Els afectats de l'autoescola Europa...

4. Gana de Minipop

5. Un motociclista de Móra d'Ebre resulta ferit ...

6. Una altra volta de rosca

7. Castells i solidaritat, a la Muntanyeta

8. El carrer de Jesús concentra la major part de ...

9. Obriran el tercer concurs per ocupar el...

10. Unim-PSC-CP Pallaresos titlla de «cabdillista» ...

@Diari_Mes

• La @CucaferaTGN sortirà per Santa 
Tecla totalment renovada i tornarà a llençar 
caramels #TGN https://t.co/AcFoIgagH9 fa 2 hores

• «Depenent del nombre de llebres que 
hagi caçat, té una mort més ràpida, o lenta» 
#TGN L'ONG @galgos112 al Nou Estadi 
https://t.co/DxfeqYwi4B fa 3 hores

• Unim-PSC-CP #Pallaresos titlla de 
«cabdillista» la fusió forçada de clubs que exigeix 
el consistori #TGN https://t.co/BPRWofhLPi fa 3 
hores

• GAIA i Tarraco Gats esterilitzen 61 gats 
de la Part Alta en dos anys #TGN 
https://t.co/91IjiXQsTL fa 3 hores

• Obriran el tercer concurs per ocupar el 
restaurant de l'antic Pòsit al maig #TGN 
https://t.co/93UnMJm4NV fa 3 hores

Mas Carandell i el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona signen un conveni d
col·laboració
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• L'acudit del Napi d'avui 
https://t.co/GBcJzWGqtO fa 4 hores

• El carrer de Jesús concentra la major 
part de botigues tancades de #Reus 
https://t.co/PX3ZfulQWS fa 4 hores

• Els afectats de l'autoescola Europa 
denunciaran a Consum i als Mossos el 
tancament sobtat del centre #TGN 
https://t.co/uuS5Jtb52X fa 4 hores

• Salou sobre patins 
https://t.co/KYqDjG05fE fa 17 hores

• Un punt de bogeria 
https://t.co/g7Wqyi8m1e fa 21 hores

• Final al Nou Estadi 4-4 fa 23 hores

• Goool d'Emaná 4-4 86' fa 23 hores

• 3-4 marca Florin 80' fa 23 hores

• goool de Palanca 70' (3-3) fa 23 hores

• Comença la segona part al Nou Estadi 
fa 23 hores

• Descans al Nou Estadi 2-3 fa un dia

• 2-3 Florin. 44' Partit boig fa un dia

• 2-2 43' Lobato fa un dia

• 1-2 marca Florin 41' fa un dia

• Gooool 1-1 marca Aníbal 
@NASTICTARRAGONA @cordobacfsad 18' fa un 
dia

Envia el teu missatge
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