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Graduats Socials Mas Carandell IMFE Mas Carandell formació

Mas Carandell i el Col·legi de Graduats Socials s'alien per impulsar la 
formació
El col·legi professional gaudirà de nous serveis afegits

01 d'Abril de 2016, per Redacció

Imprimeix Recomana

La presidenta de l’Il·lustre Col·legi Professional de Graduats Socials de Tarragona, Anna Maria Asamà, la regidora d’Ensenyament en qualitat de vicepresidenta de la 
Fundació IMFE Mas Carandell, Maria Dolors Sardà, i el regidor de Medi Ambient i Ocupació, Daniel Rubio, com a president de l’IMFE Mas Carandell, han signat un 
conveni de col·laboració entre les tres entitats amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament del territori a través d’accions de formació i qualificació professional i 
d’ocupació.

Per Rubio, l’ampliació de col·laboracions público-privades amb nous agents del territori és 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 conveni 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’encàrrec, disseny i docència d’accions formatives en matèria de gestió laboral, fiscal i comptable, 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, amb possibilitat que sigui prorrogat de manera tàcita per períodes successius.

Etiquetes: 

Cedida

Ansa Maria Asamà i Daniel Rubio signen el conveni de col·laboració

Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la 
instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes. 

 No em tornis a mostrar
aquest missatge. 
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Notícies relacionades: 

Arriba una nova edició del Carretera i Manta per als joves de Cambrils, Vila-seca i Salou
El Casal de Joves selecciona nois i noies per un programa formatiu centrat en les TIC
La tercera edició de l'Idees x business se centrarà en la innovació empresarial
La URV començarà a formar professors en anglès per potenciar la internacionalització dels estudis
El Mas Carandell contracta 78 persones més i ofereix nous serveis d’ocupació
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BUTLLETÍ DE NOTÍCIES

Indica el teu correu electrònic i estigues al dia de tot el que passa a la ciutat

ENQUESTA

Creieu que el CF Reus serà campió del seu grup en aquesta temporada?

 Serà campió i pujarà de categoria 

 Sí. El CF Reus no fallarà en el que resta de temporada regular 

 No. El Vila-real B no afluixarà 

Vota

veure resultats

ÚLTIMES NOTÍCIES DE LA SECCIÓ

Els alumnes de l'Arce elaboren una maqueta del Reus de finals de segle XVI

La clínica dental Alba de Reus ha ofert Tallers de Salut Dental a més de 1100 nens

Professionals de les biblioteques de la demarcació es reuneixen a la Pere Anguera

Cursos de Inglés Gratis
Aprende Inglés en Líne y Gratis. Apúntate Ahora y Empieza Ya!

Cursos de Inglés Gratis
Aprende Inglés en Líne y Gratis. Apúntate Ahora y Empieza Ya!
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disseny web

El dèficit de l'Hospital de Sant Joan puja fins als 3 milions d'euros

Presenten un nou cicle de 'Concerts familiars' per apropar la música als més joves
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L'activitat formativa organitzada per la 
Diputació es reprèn després de les 
vacances de Pasqua amb noves activitats 
programades fins a finals d'any.

28 min

La nova edició de la 
TINETaula arriba a 40 
municipis i 800 alumnes
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