Agenda

Dimarts, 25 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, es reunirà amb el nou secretari general
d’UGT al Vallès Occidental, José Luis Fernández Caballero, que es presentarà a
l’alcalde. 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:
El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el president del
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Ricard Torralba, signaran
el Document Administratiu de Formalització de la Concessió Administrativa a Favor
del Consorci de Residus del Vallès Occidental per a la implantació de la nova seu
del Consorci al carrer de Sant Isidre, 29 de Terrassa. L’acte tindrà lloc a la Sala de
Govern de l’Ajuntament de Terrassa (Raval de Montserrat, 14-16).
A les 13 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà a l’acte de commemoració del 30è
aniversari del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, en el marc dels 25 anys
dels JJOO de BCN 92. L’acte tindrà lloc al CAR de Sant Cugat (av. de l’Alcalde
Barnils, 3-5, Sant Cugat del Vallès), presidit pel president de la Generalitat de
Catalunya, Carles Puigdemont, i amb la presència del president del Comitè Olímpic
Internacional, Tomas Bach
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ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Espai de coneixement: “Gamma 2.0 Xarxes
professionals, eines 2.0”. L'espai de xarxes professionals i eines 2.0. està pensat per
aquelles persones que es troben en situació de recerca de feina i volen utilitzar els
canals existents en línia. Les xarxes professionals són un canal a tenir en compte en
la recerca d'ocupació. A l'entorn competitiu en què ens trobem, en el que la
globalització i la tecnologia han donat lloc a la recerca de professionals a nivell
mundial, s'ha ampliat la competència a l'hora de trobar feina. Tindrà lloc al Servei
d’Ocupació, a l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”. La
xerrada, d'unes dues hores de durada, es fa setmanalment, dimarts i dijous. A la
sessió informativa es donen a conèixer les diferents actuacions que es duen a terme
des del Servei d’Ocupació, per tal que cadascú pugui triar aquelles que més
l’interessin segons la seva situació o interessos. Tindrà lloc al Servei d’Ocupació, a
l’Edifici Foment (ctra. de Martorell, 95).
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió informativa: “Vull emprendre, per on
començo”. La xerrada, de dues hores de durada, s’adreça a emprenedors i
emprenedores on s'expliquen qüestions bàsiques a tenir en compte abans d'iniciar
una empresa. Tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, 3,
escala B, 2a.)
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 16.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Curs d’informàtica de nivell inicial. Curs bàsic dirigit a
aquelles persones que no han utilitzat mai l'ordinador o tenen pocs coneixements.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
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