Cofinançat:

JORNADA
Projecte Medipime 2007
Presentació estudi multisectorial de risc ambiental
Calendari:

17 de maig de 2007

Horari:

De 9.00 a 14.00 h

Lloc:

Gran Hotel Don Jaime- Av. Del Hotel, 22 - Castelldefels

Inscripció:

Gratuïta
Places limitades. Imprescindible confirmar l’assistència.
Sra. Marta Valls, mvalls@pimec.es, tel.: 93 632 73 73

PRESENTACIÓ
La gestió del medi ambient és un dels aspectes empresarials sobre el qual més legislació creen les diferents
administracions (europea, estatal, autonòmica, local o supramunicipal), fet que dificulta que una pime pugui estar al dia en
el coneixement i en el compliment de tots els aspectes legals mediambientals.
A través del Projecte Medipime, cofinançat pel Fons Social Europeu, PIMEC ha tingut ocasió de visitar un conjunt de 1.000
empreses de tot Catalunya, per tal d’assessorar-les respecte els tràmits legals que, en matèria mediambiental, cal seguir.
Paral·lelament, s’ha dut a terme un estudi de risc ambiental sobre una sèrie de sectors, industrials i de comerç, per recollir
la pressió normativa a la qual estan sotmesos, l’impacte real que representen per al medi i el cost econòmic que té
l’adequació constant a les exigències legals canviants.
En aquesta jornada, es presentaran les conclusions d’aquest estudi, així com les conclusions de les enquestes fetes a les
empreses visitades, per tal d’obrir un debat respecte a la situació actual del que comporta la gestió ambiental per a una
pime i sobre la previsió de futur que es dóna des de la patronal.
A tots els assistents se’ls lliurarà un exemplar de l’estudi de risc ambiental sectorial.

PROGRAMA
9.00 h

Recepció dels assistents

9.15 h

Benvinguda i presentació
Sr. Lluís Bahamonde, president de PIMEC Barcelona i Baix Llobregat

9.20 h

Salutació
Il·lm. Sr. Antonio Padilla, alcalde de l’Ajuntament de Castelldefels

9.30 h

Presentació del Dept. Medi Ambient de PIMEC i del Projecte Medipime
Sr. Joan Barfull, director Dept. Medi Ambient, PIMEC

9.50 h

Presentació de l’Estudi de Risc Ambiental Multisectorial
Sr. Sergi Simón, director tècnic, AGA-Q
Sr. Lluís Fructuoso, director tècnic, AGA-Q

11.30 h

Pausa cafè

11.45 h

Presentació de les conclusions de les enquestes Medipime
Sr. Carles Bernad, consultor Medipime, PIMEC

12.05 h

Previsió de futur de la gestió mediambiental per a les pimes
Sr. Sergi Simón, director tècnic, AGA-Q

13.00 h

Gestió de PIMEC de la informació recollida. Principals accions de seguiment de les
problemàtiques detectades
Sr. Joan Barfull, director Dept. Medi Ambient, PIMEC

13.30 h

Torn obert de preguntes

14.00 h

Cloenda
Sr. Santiago Barona, 4t tinent d’alcalde de promoció Econòmica i Comerç, Ajuntament de Castelldefels

Accions gratuïtes dirigides a treballadors actius de PIMEs i professionals autònoms relacionats amb el sector mediambiental
que desenvolupen la seva activitat a Catalunya
“Accions cofinançades pel Fons Social Europeu en un 70 % (per Objectiu 1) i un 45 % (per Objectiu 3) i per la Fundación
Biodiversidad, dins el marc dels Programes Operatius “d’Iniciativa Empresarial i Formació Contínua” 2000-2006
“El Fons Social Europeu contribueix al desenvolupament de l’ocupació, impulsant l’ocupabilitat, l’esperit d’empresa,
l’adaptabilitat, la igualtat de oportunitats i la inversió en recursos humans”
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