Agenda

Divendres, 29 de juliol

AGENDA
A les 10.30 h:
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, assistirà a l’acte de presentació dels
acords del Contracte Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, els ajuntaments i ens supramunicipals de les comarques
barcelonines, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat. L’acte tindrà lloc al Palau de la Generalitat (pl. de Sant
Jaume, 4, Barcelona).
A les 11 h:
El tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, i la regidora de
Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís, es reuniran amb
el delegat de l’Àrea de Govern de Participació Ciutadana, Transparència i Govern
Obert de l’Ajuntament de Madrid, Pablo Soto, per compartir experiències en l’àmbit
de la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. La reunió
tindrà lloc a la seu de l’Àrea de Govern de Participació Ciutadana, Transparència i
Govern Obert de l’Ajuntament de Madrid (c/ d’Alcalà, 45, Madrid).
A les 13 h:
La tinenta d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Ribera, i
del regidor de Serveis Socials i del Districte 6, Noel Duque, acompanyats del
president de l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord, Jaume Àvalos, es reuniran
amb el director general de Protecció Social, Joan Ramon Ruiz, per parlar sobre
l’estat del projecte de la Residència i Centre de Dia per a la Gent Gran de Sant Pere
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Nord, un projecte d’equipament públic per al barri recollit en un conveni signat el 9
de juliol de 2006 entre el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Terrassa en matèria d’equipaments socials, on es
recull la construcció d’un Casal de Gent Gran i Ludoteca, una Residència Assistida i
un centre de Dia. La reunió tindrà lloc a la seu del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies (pg. del Taulat, 270, 8a planta, sector B, Barcelona).
A les 21.30 h:
El regidor de Cultura, Jordi Flores, farà la lectura del Pregó d’inici de Festa Major del
barri de Can Palet II. L’acte tindrà lloc al carrer del Túria, al costat del Casal Cívic de
Can Palet II (c/ de Túria, 3).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: Sessió informativa: “Com presentar
factures i ofertes en format electrònic a l’Ajuntament de Terrassa”. L'Oficina d'Atenció
a l'Empresa (OAE) organitza sessions informatives setmanals adreçades a
empreses i professionals que necessiten informació i orientació per presentar les
seves factures i/o ofertes i pressupostos a l'Ajuntament en format electrònic, ja que
és obligatori presentar-les en aquest format. Aquesta sessió informativa es realitza
cada divendres a l'Edifici del Vapor Gran (c/ dels Telers, 5, escala B, 1a planta).
A les 9.30 h:
Activitats del Servei d’Emprenedoria i Economia Social: “Treballa el teu projecte amb
nosaltres”. Taller pràctic on les persones emprenedores podran treballar de forma
pràctica sobre el seu Pla de Negoci, resoldre dubtes i generar coneixement
col·lectiu, aprofundir en aspectes del pla sobre els que puguin tenir més dificultats i,
cas que ho necessitin, testejar les seves idees de manera participativa. 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. A l’Oficina de
Turisme (pl. de Josep Freixa i Argemí, 11).
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A les 21.30 h:
Som Estiu! 2016: “Simplement màgia”, espectacle a càrrec de Màgic Sergio.
Espectacle adreçat a un públic adult per veure tots els tipus de màgia existent en el
món de d’il·lusionisme, com la màgica còmica, la manipulació i la màgia general.
Tindrà lloc a la plaça del Roc Blanc.
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