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                      RESUM REUNIÓ COMISSIÓ D’IMPULS 
 
Data: 23 de setembre de 2020 
Lloc: Reunió telemàtica plataforma Teams 
Hora: De 18h a 19,30h 
 
Objecte de la 
convocatòria 

Per delegació del CMD6 del 22 de juliol, la finalitat de la reunió és decidir el destí 
de la partida pressupostària de Dinamització Comunitària 2020. 

 
 Assistents 
 
 

Noel Duque Alarcón - President 
Salvador Sanchez Villaden - Grup municipal PSC 
Mercedes Mejias Zazo - Grup municipal Ciutadans Terrassa 
Irene Sarlé Garcia - Representant AVV Egara 
Susana Martínez Becerra - Representant AVV Les Arenes, La Grípia i Can 
Montllor 
César Torrero Fernández - Representant AVV Sant Pere Nord 
Montserrat Gómez Maldonado - Representant Grup La Fàbrica 
Maria Cinta Ramírez Relaño - Representant AMPA Font de l'Alba 
Joseba Plana Albalate - Representant Ass. Cultural AB/CD Infierno 
Ana María Martínez Fernández - Representant Grup Dones d’Ègara 
Mª Dolores Moreno Pavón - Representant Comunitat educativa primària Escola 
Sant Llorenç del Munt 
Eugeni Coll Brosa - Representant ADER 
Esther Ariza - Veïna d’Egara 
Andrés Montoya - Secretari 
 

 
  
Desenvolupament 
de la reunió 

El Plenari del Consell Municipal del Districte 6 del dia 22 de juliol va delegar, 
per unanimitat, en la Comissió d'Impuls la decisió del destí de la partida de 
Dinamització Comunitària 2020, plantejant-se aquestes dues possibilitats: 
 
1 - Destinar-los a la lluita contra la crisi sanitària, social i econòmica provocada 
per la pandèmia, traspassant els recursos a l'Àrea de Drets Socials, que 
gestiona els programes de Serveis Socials, Salut, Infància i Adolescència, 
Capacitats Diverses, gent gran, etc. i que col·labora amb entitats que treballen 
amb les persones i els col·lectius més vulnerables. 
 
2 - Continuar amb el programa de dinamització del Districte, tenint en compte 
les noves bases presentades a la darrera reunió. En aquest cas, el 14 de 
setembre era la data límit per a què les entitats presentessin propostes. 
 
Com no es va rebre cap proposta d'activitat, la reunió del 23-09 de la Comissió 
d'Impuls va tenir la finalitat de decidir a quins àmbits de l'Àrea de Drets 
Socials es destinarien els recursos de la partida de Dinamització Comunitària 
2020. 
 
Així, s’explica als membres assistents a la Comissió els col·lectius vulnerables 
més afectats per la pandèmia i el confinament de la COVID-19, per a què 
tinguin elements de decisió per triar els àmbits que considerin preferents. 
 
Aquests col·lectius són:  



 
• Persones amb capacitats diverses 
• Persones usuàries de Serveis Socials 
• Dones  
• Gent Gran 

 
Es planteja si n’hi ha xifres dels àmbits que més atenció han necessitat i quins 
comptaven amb més o menys partida pressupostària. Es respon que tots ells 
s’han vist molt afectats, i que com a conseqüència de la crisi de la pandèmia 
s'ha anat decidint en funció de necessitats i urgències. 
 
Per part de Noel Duque es fa una reflexió: la partida de Dinamització és una 
quantitat modesta, però si no s’utilitza es destina a pagar deute i en aquest cas 
el Consell no pot decidir. Que es destini a polítiques socials i a 4 grans 
col·lectius vulnerables fa que la Comissió tingui la capacitat de decidir la 
destinació de la partida. El pressupost social de l'Ajuntament és gran i la 
quantitat de la partida de Dinamització no és significativa com per ser 
determinant. Del que es tracta és de sumar i de decidir que la partida vagi a 
temes socials. És un gra de sorra que posa el Consell del Districte 6 al prendre 
la decisió de què la partida de Dinamització es sumi al pressupost social de 
l’Ajuntament per lluitar contra la crisi provocada per la pandèmia. 
 
Es fa una ronda per a què cada membre de la Comissió digui el seu parer, i la 
Comissió arriba a l’acord per unanimitat de destinar la partida de forma 
equitativa als 4 col·lectius vulnerables que més han patit la pandèmia i el 
confinament del COVID-19. 
 

 
Acords presos La Comissió d'Impuls acorda per unanimitat destinar de forma equitativa la partida 

de 10.000€ de la partida de Dinamització Comunitària 2020 a aquests 4 col·lectius 
vulnerables afectats per la pandèmia i el confinament del COVID19: 

- Persones amb capacitats diverses 
- Persones usuàries de Serveis Socials 
- Dones 
- Gent Gran 

 
 
29 de setembre 2020 


