DESTINATARIS

INSCRIPCIONS

Tècnics municipals, professionals de serveis socials de
medi ambient i energia.

Cal fer la inscripció des del 29 de maig al 14 de juny
És gratuïta i trobareu el formulari al tauler d’anuncis de la
pàgina web del Consell Comarcal del Tarragonès: http://
tarragones.cat/

Estudiants de l’àmbit de l’empresa i del dret, treball
social, educació social, medi ambient i energia.

Amb la inscripció i participació rebràs per mail un certificat
d'assistència.

Representants polítics i de l’administració.

La gestió dels serveis a
les persones
Contractació pública i
pobresa energètica

Empreses, entitats socials del tercer sector i altres actors
amb experiència en gestió i prestació de serveis a les
persones.

Organitza:

OBJECTIUS

Col∙labora:

Conèixer i posar en comú diferents punts de vista i
actuacions pel que fa a contractació pública i pobresa
energètica.

Sala Santiago Costa
Amb el suport de:

Generar coneixement i crear sinèrgies al territori per
donar resposta als nous reptes de serveis socials.

15 i 20 de juny
Palau de la Diputació de Tarragona

PROGRAMA‐ dijous 15 de juny

Participen:
Sra. Adela Camí, Directora General d’EDUVIC,
SCCL.
Sr. Roger Borrull Gras, adjunt a la direcció de l’àrea
social. Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.
Sr. Toni Romero Herrera, diplomat en Treball
Social, membre de la Junta Directiva de la Fundació
en Xarxa .
Sr. Jesús Delgado, administrador de la Facultat
d’Educació Social i Treball Social de la Fundació
Pere Tarrés.
Sr. Xavier Ribera, secretari Provincial de Creu Roja.
Sra. Pilar Ribas, responsable del projecte d'acció
social de Cáritas.

Contractació pública
dels serveis a les persones
8:45

Recollida d’acreditacions.

9:00

Presentació institucional de l’acte.

9:30‐10:15

Els serveis a les persones, on estem cap a on
anem.
A càrrec del Sr. Albert Serra, secretari general de
Salut, Generalitat de Catalunya.
10:15‐11:30

Quin cost tenen els serveis socials?

14:30‐ Tancament de l’acte.

A càrrec
del Dr. Helio Robleda, Catedràtic
d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat
Pública de Navarra.
11:30

PROGRAMA‐ dimarts dia 20 de juny
El repte de la pobresa energètica i
la vulnerabilitat de les famílies

Pausa –cafè.

11:30:12:15

El nou projecte de Llei de la contractació del
servei a les persones.
A càrrec de la Sra. Anna Ciutat, subdirectora general
de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya.

9:30

Recollida d’acreditacions.

9:45

Presentació institucional de l’acte.

10:00‐10:45

Presentació del nou concepte de pobresa
energètica.

12:15: 13:00

Què aporta el tercer sector?
A càrrec del
Sr. Josep Vidal, director
general d'Economia Social, el Tercer Sector, les
Cooperatives i l'Autoempresa de la Generalitat de
Catalunya.

A càrrec del Sr. Francesc Iglesias, secretari d’Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
10:45‐11:15

La
importància
econòmica,
mediambiental de l'energia.

13:00‐14:30

i

A càrrec de la Dra. Maria Llop Llop, directora de la
Càtedra d'Energia i Desenvolupament de la
Universitat Rovira i Virgili.

Taula Rodona: L’experiència del tercer sector en
el servei a les persones.
Modera:
Dr. Pere Segarra, president Territorial del Col∙legi
d'Economistes. Director de la Càtedra pel Foment de
l'Emprenedoria i Creació d'Empreses de la Universitat
Rovira i Virgili.

social

11:15

11:45‐12:30

El paper de l’empresa subministradora i la
responsabilitat social.
A càrrec de la Sra. Montse Solé, directora de
Clients de l'Àrea Manager Catalunya‐Balears de
Sorea.
12.30‐14:00

Taula
Rodona:
vulnerabilitat?

com

gestionar

la

Modera:
Sra. Marta Cid en representació del tercer sector.
Participen:
Visió des de la Càtedra d’Inclusió Social (URV).
A càrrec del Sr. Angel Belzunegui Eraso, director de
la Càtedra d’Inclusió Social de la URV.
Visió des del Servei Territorial d'Habitatge.
A càrrec del Sr. Josep Maria Juncosa, cap del Servei
Territorial d'Habitatge de Tarragona.
Visió des de la Càtedra UNESCO d'Habitatge
(URV).
A càrrec del Dr. Héctor Simón Moreno, professor
Lector de Dret Civil i investigador de la Càtedra
UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i
Virgili.
Visió des del món local.
A càrrec de la Sra. Sònia Oriola. Coordinadora de
l'Àrea d'acompanyament a les persones de l'ACM.
Visió des de l’Agència Catalana de Consum.
A càrrec de la Sra. Judit Pujol Codinach. Cap de
Secció de Consum a Tarragona de l’Agència
Catalana de Consum.
Visió del Camp de Tarragona.
A càrrec del Sr. Josep Maria Prunera. Cap de la
Unitat de Medi Ambient del SAM de la Diputació de
Tarragona.
Visió des de les empreses d’educació ambiental.
A càrrec del Sr. Ramon Castellví, Enginyer
industrial, consultor d’estalvi i eficiència energètica.

Pausa– cafè.
14:00‐ 14:30

Tancament de la Jornada.

