Agenda

Dimecres, 12 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 16.50 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de portaveus de Grups Municipals i
de membres de la Corporació Local, participarà en l’acte d’homenatge a les víctimes
del terrorisme, coincidint amb el vintè aniversari de l’assassinat a mans d’ETA del
regidor d’Ermua, Miguel Ángel Blanco. L’acte consistirà en un minut de silenci en el
moment en què fou assassinat el regidor. Posteriorment, l’alcalde llegirà un manifest
en homenatge a les víctimes del terrorisme.
AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
El 12 i 13 de juliol:
La regidora d’Educació, Rosa Maria Ribera, assistirà al curs d’estiu “Què fem els
ajuntaments per compensar desigualtats?”, organitzat pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Vitoria-Gasteiz dins de la programació de cursos d’estiu de la
Universitat del País Basc per al 2017. Aquest curs està directament relacionat amb
la tasca desenvolupada per un equip de treball de la Red Estatal de Ciudades
Educadoras (RECE) i el seu objecte fonamental és reflexionar sobre el protagonisme
que han d’adoptar les ciutats educadores en la compensació de desigualtats, per
evitar que les polítiques educatives municipals es converteixin en factors que
fomentin l’exclusió. El curs tindrà lloc al Palau de Congressos i Exposicions Europa
(av. de Gasteiz, 85, Àlava).
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A les 12 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, farà la benvinguda a les persones contractades pel Pla d’Ocupació per a la
neteja viària al barri de la Maurina i al Districte 2. El disseny d'aquest projecte respon
a les necessitats detectades a partir del treball conjunt amb els programes de
cohesió i promoció social, i de convivència i participació ciutadana dels Plans de
Barris de la Maurina i del Districte 2 de Terrassa. En total s’han contractat un total de
27 persones. Les persones que han estat contractades en aquest pla d’ocupació,
prèviament, han participat en una acció de formació en Neteja d’espais oberts i
instal·lacions industrials amb pràctiques en empresa. El lloc de trobada serà a la
plaça de l’Assemblea de Catalunya, a la Xemeneia de la Bòbila Almirall.
A les 16 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado; i el
regidor de Cultura, Jordi Flores; oferiran una roda de premsa per fer balanç de la
Festa Major de Terrassa 2017 i per presentar la 12a edició del cicle Som Estiu,
projecte de dinamització cultural i comunitària als diferents barris de la ciutat. A
l’acte, que tindrà lloc a la sala de premsa de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de
Montserrat, 14-16), també participaran representants de l’Associació de Circ Tub
d’Assaig i de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48).
A les 16.40 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Lluïsa Melgares,
assistirà al Ple del Parlament de la Generalitat, on està prevista l’aprovació de la
proposta de llei per a una Renda Garantida de Ciutadania. El Ple tindrà lloc a la seu
del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n, Palau del Parlament).
A les 18 h:
El tinent d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, i el
regidor d’Esports, Dani Nart, assistiran a la presentació del nou monoplaça
ecoRZ2017, dissenyat per equip UPC ecoRacing. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes
de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audioviual de Terrassa –
ESEIAAT (Edific TR1, c/ de Colom, 1). UPC ecoRacing és una associació
d’investigació tecnològica formada per estudiants d’enginyeria de l’ESEIAAT amb el
principal objectiu de desenvolupar noves tecnologies en l’àmbit de l’automoció
sostenible, contribuint a la formació dels futurs enginyers i enginyeres, que
adquireixen experiència tant en àmbits tècnics com organitzatius de cara al seu futur
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com a professionals. Una de les principals activitats d’UPC ecoRacing és el disseny i
fabricació de monoplaces de competició per participar en esdeveniments del
certamen internacional Formula Student, que aglutina equips d’universitats de tot el
món per posar a prova els cotxes dissenyats pels mateixos estudiants.
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del servei d’Emprenedoria i Economia Social: Seminari sobre tramitació
telemàtica per a la creació d'empreses al PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor).
Sessió de dues hores de durada, dirigida a persones emprenedores que necessiten
constituir-se societàriament com a SL o SLNE, o en règim d'autònoms (només
empresaris individuals, no SCP) per iniciar una activitat econòmica. En els tallers es
trobarà la informació necessària prèvia per a la constitució de l'empresa en el Punt
d'Atenció a l'Emprenedor/a: característiques de SLNE i la SL i treballadors
autònoms/mes; marc legal, aspectes mercantils, aspectes comptables, sistemes de
tramitació, Seguretat Social, fiscalitat, contingut del portal CIRCE, en què consisteix
la tramitació mitjançant el sistema telemàtic (DUE), i tràmits municipals a realitzar per
a la legalització de les instal·lacions dels establiments on es desenvoluparà l'activitat.
Per a les persones interessades en constituir una SL o SLNE, la sessió començarà a
les 12 h. Tindrà lloc a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5, escala B, 1r).
A les 9.30 h:
Activitats del servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió d’introducció a l’RSC:
“Introducció i context de la responsabilitat social corporativa (RSC)”. L'objectiu
d'aquesta primera sessió és conèixer l'RSC, quins avantatges té la seva implicació
en l'empresa i quins passos s’han de seguir per posar-la en pràctica. Tindrà lloc a la
sala polivalent del Centre Cívic Municipal President Macià (rbla. de Francesc Macià,
189).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0:
Autoconeixement”. En aquest espai de coneixement s'obre un temps de reflexió per
prendre consciència d'aspectes importants de cara a la recerca de feina i que, sovint,
són obviats. Es pretén explorar sobre la persona, des de la vessant més
introspectiva i valorar què ens agrada, com som, com ens valorem, perquè servim,
quines coses sabem fer i en quines tenim més dificultats, com ens relacionem amb
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els altres i amb l'entorn i com reaccionem davant de les diferents situacions de la
vida. Tindrà lloc a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10.30 i a les 11.15 h:
Activitats del Museu de Terrassa: Dins del cicle “A l’estiu, la mainada al Museu”: “Hi
havia una vegada... una torre en un palau”. Es pujarà a la Torre del Palau per
conèixer com era la vila medieval del Palau. De la mà d'un titella, es coneixeran
diversos elements com són el fossat, els portals, la Torre i la plaça Major. Activitat
familiar per a infants de 3 a 6 anys. Tindrà lloc a la Torre del Palau (pl. de la Torre
del Castell-Palau, s/n).
A les 12 h:
Activitats del servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (plaça de Josep
Freixa i Argemí, 11).
A les 12 h.
Activitats del Servei de Joventut: Treball: “Què és la Garantia Juvenil?”. Sessió
destinada a joves de 16 i 29 anys, que no estiguin estudiant ni treballant. La Garantia
Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de
treball. Tindrà lloc a la Casa Baumann (av. de Jacquard, 1).
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