Agenda

Dimarts, 24 de juliol

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 19 h:
L’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, informarà sobre el marc pressupostari 2019 a la
reunió ordinària del Consell Municipal del Districte 2 que tindrà lloc a la seu del
Consell, al Centre Cívic Municipal Montserrat Roig (av. de Barcelona, 180). A l’acte
també participarà la regidora del Districte 2, Gracia García.

AGENDA DELS REGIDORS I LES REGIDORES
A les 10 h:
El regidor de Presidència, Javier García, assistirà per delegació de l’alcalde a la
signatura de l'Acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites
comunes entre el terme municipal de Terrassa i el terme municipal de Matadepera. A
l’acte també hi assistirà la tinent d’alcalde Eva Candela, com a membre de la
Comissió per a la delimitació i fitació de l'Ajuntament de Terrassa, i el regidor Jordi
Rueda per delegació del tinent d’alcalde Marc Armengol, com a membre també de la
comissió. L’acte, convocat per la Direcció General d'Administració local de la
Generalitat, tindrà lloc a l’Ajuntament de Matadapera (Pl. Ajuntament, 1, 08230
Matadepera).
A les 18.30 h:
El tinent d'alcalde de l'Àrea Desenvolupament Econòmic, Industria i ocupació,
Manuel Giménez, assistirà a l’acte de presentació de resultats del Centre de
Reempresa de Catalunya, que tindrà lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona
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(Avinguda Diagonal, 686, 08034 Barcelona). L’acte serà presidit pel vicepresident del
Govern i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Pere
Aragonès, i comptarà amb la participació de la consellera d’Empresa i Coneixement,
Àngels Chacón.
ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: Sessió informativa "Vull
emprendre. Per on començo?". Sessió, de dues hores de durada, dirigida a
persones emprenedores, en què 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 (pg.
del Vapor Gran, 39).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Taller “Aprenem”, basat en l’intercanvi lingüístic. A càrrec
d’Aprenem Terrassa. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 2 (c/ de Sant Cosme,
157).
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