Acta Comissió Impuls D5
Data:
Lloc:
Homa:

08-09-2020
Telemàtca platafoomma Teams
18:00 a 19:00 homes

Qui convoca?

Estmuctuma Temmitomial i Distmictes, a petció del Consell Municipal del Distmicte 5

Objecte de la
convocatòmia

Pem delegació del CMD5 del 28 de juliol, valomam la situació del pmocés i decidim
sobme la pamtda pmessupostàmia destnada al pmocés de dinamitaació 2020.

Assistents

Ramon Costa,AVAN
Camlota Menéndea, PSC
Memitxell Celades, FUPAR
Lauma Poyatos, Tot pem Temmassa
Xaviem Femnándea, Regidom del Distmicte i Pmesident del CMD5
Mamce Gamcia, Responsable delCentme Cívic
Pietat Romema, Associació de Dones de Can Boada.
Isabel Femnándea, Coomdinadoma de distmicte i Secmetamia del CMD5
Excusen la pmesència:
Salvadom Esquius, pmesident de l'Associació Veïnal de Can Roca i Vicepmesident del
Consell Municipal del Distmicte 5

Temes a tmactam

Pmocés de Dinamitaació 2020

Temes tmactats

En el passat Consell Municipal del Distmicte 5 el Plenami va delegam a la Comissió
d'Impuls la decisió sobme la pamtda pmessupostàmia destnada al pmocés de
Dinamitaació 2020.
La situació demivada de la COVID 19 va foem que el pmocés de Dinamitaació s'hagués
d'adequam mitjançant unes noves bases es tmoben en pmocés d'apmovació.
La Comissió d'Impuls ha hagut de decidim entme dues opcions:
Pmimema Opció:
A)
Contnuam amb la Dinamitaació del Distmicte, tenint en compte aquestes
noves bases plantejades que el plenami va mebme el 17 de juliol, adaptant les
actvitats de dinamitaació a l'establemt a les mateixes.

Segona opció:
B)
Destnam els 10.000 eumos de Dinamitaació Comunitàmia i/ o bé una pamt,
segons ho valomem, a fnalitats socials vinculades a la situació de cmisi genemada pem
la COVID 19 tenint en compte:
- Les enttats no podman mebme dimectament cap dotació econòmica.
- Els dinems es distmibuiman intemnament cap a pamtdes pmessupostàmies de l'Àmea
d'Acció Social de l'Ajuntament de Temmassa.
- Pmiomitàmiament i en la mesuma del possible, es destnaman a actuacions al Distmicte
5.
-Des de l’Àmea d’Acció Social, es compmometen a foem el metomn de en quins pmojectes
s’han invemtt els pmessupost de la pamtda de dinamitaació del CMD.
Per unanimitat s'acorda derivar la partda pressupostaria de Dinamització a
Serveis Socials
Que sigui l'Àmea d'Acció Social qui detemmini a quins pmojectes destnam la pamtda
pmessupostàmia tenint en compte tmes aspectes que pem aquesta comissió són
foonamentals: garantr l'alimentació de les personest acompanaament als
col·lectus més vulnerables i garantr el dret a sostre.
Acomds

S’acomda que s’enviamà aquesta acta a tots els membmes de la Comissió d'Impuls i
un cop apmovada infoommam al Plenami del CMD del Distmicte 5.

