Agenda

Dimecres, 1 de febrer

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9.30 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; acompanyat del tinent d’alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert, Alfredo Vega; i de la regidora de Ciutadania i Qualitat
Democràtica, Meritxell Lluís; participarà en l’acte de signatura del conveni de
col·laboració en l’impuls de la plataforma Decidim entre el Consorci Localret i
l’Ajuntament de Barcelona, que tindrà lloc al Saló de les Cròniques de l’Ajuntament
de Barcelona (pl. de Sant Jaume, 1, Barcelona). El passat Ple de gener va aprovar
l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament
de Barcelona i el Consorci Localret per a l’impuls de la plataforma Decidim, una nova
eina desenvolupada per l’Ajuntament de Barcelona a la que també s’hi han adherit
altres consistori de l’àrea metropolitana. Aquesta plataforma digital permetrà
desenvolupar processos participatius a la ciutat seguint el Reglament de participació
ciutadana.
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 10 h:
La regidora d’Habitatge i Mediació Comunitària, Lluïsa Melgares, assistirà a la
primera jornada de treball per demanar una nova llei de l’habitatge i més recursos
per fer front a l’emergència habitacional després de la trobada que es va fer el
passat 30 de novembre i en la que van participar les ciutats de L’Hospitalet de
Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet i Barcelona.
La reunió tindrà lloc a la Sala Modernista de l’Edifici Palau de l’Ajuntament de
Barcelona (placeta de Sant Miquel, 2a planta)
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A les 10 h:
El tinent d’alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel
Sàmper, farà la benvinguda a la Sessió informativa sobre l’FP Dual a Alemanya que
tindrà lloc a la sala d’actes de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell, 95).
ALTRES ACTIVITATS
A les 9.30 h:
Activitats de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa: “Seminari de tramitació telemàtica per a
la creació d’empreses al PAE”. Els seminaris setmanals de tramitació telemàtica per
a la creació d'empreses al Punt d'atenció a l'emprenedor/a (PAE) s'adrecen a totes
aquelles persones emprenedores que necessiten constituir-se societàriament com a
societats limitades o societats limitades de nova empresa o en règim d'autònoms
(només empresaris individuals, no societats civils patrimonials) 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. Tindrà lloc a l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa (c/ dels Telers, 5).
A les 10.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Bavardons: grups de conversa en francès. Nivell avançat,
a càrrec de Mercè González. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: Visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 17 h:
Activitats del Servei de Joventut i Lleure infantil: Sessió individualitzada de
currículum vitae en anglès. Tindrà lloc a la Baumann Oficina Jove (av. de jacquard,
1).
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A les 18 h:
L’hora del conte: “Monstres”, a càrrec de Gisela Llimona. Activitat adreçada a infants
a partir de quatre anys. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 3 (c/ del Germà
Joaquim, 66).
A les 18.30 h:
Activitats del Servei d’Educació: Xerrada per a mares i pares. Xerrada: “Eduquem les
emocions en família”, a càrrec de Romà Andreu Rifà. Tindrà lloc a la Biblioteca
Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
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