Agenda

Dijous, 4 de maig
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 11.15 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat i regidor d’Universitat, Amadeu Aguado; i del
regidor d’Esports, Dani Nart; donarà el tret de sortida a la Cursa del Campus de
l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
(ESEIAAT), dins dels actes de celebració de la Setmana Cultural de l’ESEIAAT. El
punt de partida de la cursa serà el carrer de Colom, 11.
A les 13 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, i de membres de la Corporació Local,
presidirà l’acte de recepció al personal jubilat de l’Ajuntament de Terrassa, empreses
municipals i organismes autònoms de l’any 2016. L’acte tindrà lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 14 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, rebrà una visita institucional
d’una delegació de l’Ajuntament d’Ermua (País Basc) encapçalada pel seu alcalde,
Carlos Totorika i el primer tinent d’alcalde, Juan Carlos Abascal. Ermua, al igual que
Terrassa, forma part de la Red INNPULSO de Ciudades de la Ciencia y la
Innovación i del Consell Rector d’aquest organisme. A més, ambdós municipis han
desenvolupat un Pla d’Especialització Competitiva Territorial basat en la innovació
relacionada amb l’àmbit de la salut. Terrassa lidera un dels grups de treball de la
Red INNPULSO, de modelització de ciutats innovadores, amb l’estreta col·laboració
de la ciutat d’Ermua. La reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat,
14-16).
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A les 16.15:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Cultura,
Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, es reunirà amb una delegació de
la Junta Directiva de l’Associació de Venedors Ambulants del Mercadal, encapçalada
pel seu president, José Martínez, per tractar temes d’interès per l’associació. La
reunió tindrà lloc a la seu d’Alcaldia (Raval de Montserrat, 14-16).

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 9.30 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, i regidora d’Habitatge i
Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, assistirà i participarà en la jornada
“L’ocupació d’habitatges. Un repte en l’agenda pública. Anàlisi de les polítiques de
sòl i habitatge en temps incerts”, organitzada per la Diputació de Barcelona i
l’Associació de Gestors d’Habitatge Social de Catalunya. Concretament, la tinenta
d’alcalde participarà, a les 12.45 h, en la taula rodona sobre experiències municipals
“El dret a l’habitatge i els seus límits”. La jornada tindrà lloc a La Sala de l’Espai
Bonnemaison (c/ de Sant Pere més Baix, 7, Barcelona).
A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, oferirà una roda de premsa per presentar el balanç de les actuacions del
Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Terrassa dutes a terme durant l’any 2016. La
roda de premsa tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval
de Montserrat, 14-16).
A les 10.30 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado,
celebrarà una sessió de treball amb una delegació de l’Ajuntament d’Ermua (País
Basc) encapçalada pel seu alcalde, Carlos Totorika i el primer tinent d’alcalde, Juan
Carlos Abascal. Ermua, al igual que Terrassa, forma part de la Red INNPULSO de
Ciudades de la Ciencia y la Innovación i del Consell Rector d’aquest organisme. La
sessió de treball es fa amb la intenció d’intercanviar experiències i conèixer la feina
realitzada per l’Ajuntament de Terrassa en l’elaboració del seu Pla d’Especialització
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Competitiva Territorial. Durant la seva visita a la ciutat, els representants del govern
municipal d’Ermua coneixeran de primera mà l’experiència de Terrassa com a ciutat
promotora d’un ecosistema d’innovació basat en un Pla d’Especialització
Competitiva Territorial (PECT) relacionat amb l’àmbit de la salut. Un Pla que com a
principals objectius vol desenvolupar iniciatives pioneres en l’àmbit socio-sanitari per
incentivar solucions tecnològiques innovadores, incorporant el teixit empresarial, per
generar un ecosistema innovador referent a Catalunya i al sud d’Europa especialitzat
en salut, que generi riquesa, talent i ocupació al territori. La trobada tindrà lloc a la
seu del Servei d’Innovació (c/ dels Telers, 5, 2a planta).
Els mitjans gràfics i audiovisuals podran prendre imatges de la sessió de treball a
l’inici.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Processos de selecció”. En
aquest espai de coneixement, podreu conèixer quines són les fases d'un procés de
selecció i també practicar l'entrevista de feina. Els processos de selecció estan
orientats a esbrinar quina és la candidatura més adequada per formar part d'un
equip de treball determinat en una empresa. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de
Martorell, 95).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 19 h:
Activitats de l’Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat: Exposició “Vides
Diverses”: Projecció del documental “Vides Diverses” i col·loqui. El documental
mostra la necessitat i capacitat de les persones amb discapacitat de dur a terme una
vida independent. El col·loqui posterior està dinamitzat per entitats de la Taula Local
de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Disposa de subtítols i d’espai físicament
accessible. Tindrà lloc al Casal Cívic de Ca n’Aurell (pl. del Tint, 4).
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