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Mas Carandell i el Col·legi de
Graduats Socials tanquen un
conveni de col·laboració
L'acord té com a objectiu impulsar el desenvolupament del territori
mitjançant la formació professional i d'ocupació
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Imatge del moment de la signatura del conveni. Foto: ReusDiari.cat

El passat 31 de març, la presidenta del Col·legi Professional de
Graduats Socials de Tarragona, Anna Maria Asamà, la
regidora d'Ensenyament en qualitat de vicepresidenta de la
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Fundació IMFE Mas Carandell, Maria Dolors Sardà, i el regidor
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de Medi Ambient i Ocupació com a president de l'IMFE Mas
Carandell, Daniel Rubio, van signar un conveni de
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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.
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Les actuacions que es pacten en aquest conveni, d'un any de
durada, consisteixen en la difusió dels esdeveniments i
oferta formativa de Mas Carandell entre els professionals
col·legiats i la col·laboració en l'encàrrec, disseny i docència
d'accions formatives en matèria de gestió laboral, fiscal i
comptable, entre altres. També la promoció del coneixement
pel que fa a les novetats legislatives en ambdues direccions,
l'ús compartit d'instal·lacions i la possibilitat de facilitar la
participació de les persones col·legiades en la borsa de
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professionals experts del centre de formació.

2f%2fwww.facebook.com%

Daniel Rubio va apuntar que l'ampliació de les
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col·laboracions entre el sector públic i el privat 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 permetrà eixamplar
el ventall de serveis a noves especialitats empresarials.
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Joaquin Arevalo Ciudad (72 anys)
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Ángeles Romero Vera (90 anys)
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Esteban Genovés Munté (88 anys)
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Francesca Lavila Pàmies (92 anys)
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Bartolomé Cano Carmona (62
anys)
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