
ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU, ESCORXADOR 

Caràcter: Ordinari

Data: 25 de gener de 2022

Hora: 19 h 

Lloc: Virtual. Zoom

Hi assisteixen:

Nom entitat/organització/institució Càrrec  en  el
consell

Juan Carlos Jerez Antequera President

Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí,
Valldeix Vocal

Representant de l’Associació de Veïns El Palau Vocal

Representant de l’Associació de Veïns Les Santes – Escorxador Vocal

Ciutadà a títol individual R. F. Vocal

Representant Grup Municipal En Comú Podem Vocal

Ciutadà a títol individual J. C. Vocal

Representant del Grup Municipal ERC Vocal

Representant del Grup Municipal PSC Vocal

Representant NEM Vocal

Cristina Iglesias Rabascall Secretària

També assisteixen:

Nom entitat/organització/institució Càrrec 

Joan Campmajó

Director de Projectes 
Estratègics. Oficina Tècnica de 
Gestió de Residus i Impuls de 
l’Economia Circular

Mei Ros
Cap de Projectes Transversals. 
Agència de Suport i Serveis a les
Entitats

S’excusen:

Representant Centro Cultural Rocafonda Vocal
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No assisteixen:

Representant Grup Municipal Junts per Catalunya Vocal

Representant Grup Municipal Ciutadans Vocal

L’ordre del dia és: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 26 d’octubre de 2021. 

2. Nou sistema de recollida Porta a porta de la brossa comercial.

3. Marxes exploratòries amb perspectiva de gènere

4. Informe Anual 2021 i Pla Anual 2022.

5. Sobrevinguts.

6. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la reunió

La sessió s’inicia a les 19.05 h. 

El president, Juan Carlos Jerez, dóna la benvinguda i agraeix l'assistència a tots els membres. S’explica
que a causa de les mesures de prevenció de la Covid els consells es tornen a celebrar telemàticament i
que per al proper caldrà esperar l’evolució de la pandèmia per decidir si es fa presencial o virtual. 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 26 d’octubre de 2021.

S'aprova per unanimitat.

2. Nou sistema de recollida Porta a porta de la brossa comercial. (S’adjunta la presentació a aquesta
acta).

Joan Campmajó, Director de Projectes Estratègics de l’Oficina Tècnica de Gestió de Residus i Impuls de
l’Economia Circular, explica el canvi de model compartint pantalla i mostrant el nou sistema. 

El mes de desembre es va posar en marxa en els eixos comercials (carrers Perú, Pau Picasso, Mèxic,
Poeta Punsola i Carretera de Mata) el nou servei de recollida porta a porta. Els residus es deixen al
portal de l’establiment en els dies i hores establerts. El comerç produeix el 36% dels residus de la
ciutat i per això s’ha iniciat per aquest sector. Cal arribar als objectius marcats per la UE que són del
60% al 2030. Es va començar pel centre, després per Cerdanyola, Via Europa i al desembre als carrers
més comercials a Rocafonda. Durant el setembre es va fer una campanya informativa, es va passar per
tots els comerços explicant el projecte. Al novembre es va lliurar una carta a cada comerç i també es
va  obrir  un  espai  a  la  Plataforma  Decidim  perquè  els  comerciants  poguessin  fer  propostes.  A
Rocafonda es van instal·lar punts informatius al carrer a finals de novembre i principis de desembre,
allà es lliuraven els cubells i les bosses. S’ha fet un acompanyament a tots els comerços i s’han aclarit
els dubtes que puguin tenir vers el nou servei. Els informadors atenen via telèfon els dubtes i també
van a l’establiment per aconsellar i resoldre situacions diverses. Ara s’està fent una segona visita a
aquells  comerços  que  encara  no  estan  participant  en  el  nou  sistema,  per  tal  que  s’apuntin i  ho
comencin a fer. El PaP a Rocafonda es fa d’orgànica, envasos, paper/cartró. El vidre i la resta es pot
continuar portant al contenidor. El paper/cartró es fa al matí, quan obren els comerços, i l’orgànica i
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envasos es fa per la nit a partir de les 22 h. El servei es presta amb un vehicle amb càrrega posterior
que va recollint la brossa. La participació real de comerços en el sistema ja arriba al 51%. Un dels
objectius principals del nou sistema era arribar al 60% de participació, i això és una bona dada. 

Pel que fa al servei de recollida de voluminosos a domicili, les xifres també estan millorant molt, cada
vegada s’estan recollint més trastos vells a domicili i menys a la via pública. Les incidències i queixes
estan  disminuint  considerablement,  perquè  hi  ha  menys  voluminosos  al  carrer.  S’aniran  fent
campanyes per incentivar la recollida a domicili. 

Juan Carlos Jerez explica que hi ha alguns comerços irregulars que no s’han adherit al nou sistema i
que tampoc tenen gestor privat de residus. I demana que els veïns que vegin que hi ha comerciants
que no compleixen la normativa vol dir que ho estan fent malament. Joan Campmajó afegeix que
s’està treballant amb aquests comerços perquè es passin al nou sistema. Cada vegada que es va a
recollir s’identifica amb un lector els que ho fan i els que encara no, més endavant i segons normativa
caldrà penalitzar  aquells  comerços que no estiguin complint-la.  Conclou dient que el  nou sistema
suposa un estalvi considerable de recursos per al conjunt de la ciutat. 

3. Marxes exploratòries amb perspectiva de gènere.

El Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana ha organitzat les marxes exploratòries amb perspectiva de
gènere, al llarg del mes de gener de 2022. 

El projecte es desenvolupa conjuntament amb la Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai
Públic, amb la col·laboració del Col·lectiu Punt6. S’emmarca dins el III Pla d’Igualtat de Gènere  per la
ciutadania i el Pla Director d’enllumenat, amb l'objectiu de visibilitzar i sensibilitzar a la ciutadania i les
professionals que intervenen en els barris sobre l'existència d'elements de l’urbanisme que generen
percepció d’inseguretat a les persones, així com fer un diagnòstic urbà de la percepció de seguretat i
identificar  in  situ  quins  són  els  elements  favorables  i  desfavorables  de  la  ciutat  per  afavorir  la
seguretat de les persones, especialment de les dones.

S’han definit les següents zones i recorreguts:

Recorregut 1. Zona Nord (Cirera, Molins, Vista Alegre). 

Recorregut 2. Zona Centre-Eixample-Rocafonda. 

Recorregut 3. Zona de l’Eixample-Peramàs. 

Recorregut 4. Zona La Llàntia-Via Europa. 

La durada dels recorreguts ha estat de 2 hores.

En el cas de Rocafonda, la tècnica de territori explica que ella hi va participar i que la Vocalia de la
Dona de l’Associació Veïnal de Rocafonda va posar de manifest que era poc el recorregut que es feia
pel barri, ja que es va passar per 4 carrers i després ja es va anar cap al centre. Van demanar que en
una propera ocasió es realitzi un recorregut centrat en la zona de Rocafonda, El Palau, més extens i
centrat  en les  problemàtiques del  territori.  Aquesta  petició es  traslladarà  al  Servei  d’Igualtat  que
organitza aquestes marxes exploratòries. Així mateix, si els membres del consell consideren que hi ha
punts on és necessari incidir o millorar l’enllumenat per tenir més sensació de seguretat, ens ho poden
fer arribar.

Juan Carlos Jerez explica que la idea del projecte és detectar quins espais són poc segurs i cal millorar
l’enllumenat. Es parlarà amb els serveis implicats (Espais Públics, Enllumenat, Policia, Igualtat...) per
organitzar una nova marxa properament pel territori que ens ocupa. 
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4. Informe Anual 2021 i Pla Anual 2022. 

En el primer consell de l’any i segons el Reglament de Participació Ciutadana es presenten aquests dos
documents que ja s’han enviat prèviament als membres del consell. 

L’any 2021 es van celebrar 4 sessions assolint una participació del 57,6%. En el document s’hi troben
els temes tractats, els acords assolits i el nivell de debat. Juan Carlos Jerez destaca que malgrat el
Covid hi ha hagut molta activitat, sobretot pel que fa a la Taula de Salut, la posada en funcionament
del Dispositiu de Suport per a la Tramitació Digital, el trasllat de l’Espai Jove a Can Noé i el butlletí
electrònic de les entitats del territori, que és una eina útil que s’anirà implementant en altres territoris
de Mataró. Pel que fa al Pla Integral, amb finançament ordinari i  provinent de romanents, es van
poder dur a terme un ampli ventall d’activitat. 

Per a l’any 2022, s’han planificat 5 sessions repartides al llarg de l’any amb diferents temàtiques a
tractar. El consell està obert a introduir nous temes que siguin d’interès dels seus membres. I també hi
ha la possibilitat de celebrar consell monogràfics sobre un tema en concret o bé convocar consells
extraordinaris si algun sobrevingut ho requereix. Hi ha temes que a banda del consell es debaten en
les taules d’entitats, del pla integral o de salut, ja que són de l’àmbit en qüestió. 

5. Sobrevinguts.

- Inici de les obres de la plaça Colòmbia

L’objecte d’aquesta actuació és la modificació de l’escala d’accés a la plaça Colòmbia per eliminar els
racons que es generen en ambdós costats. Es preveu enderrocar els dos murets laterals, substituir i
ampliar els graons existents i instal·lar una barana amb passamà central per facilitar l’ús de l’escala.
També es preveu la col·locació d’una peça de remat de formigó prefabricat en els dos bancs laterals,
que inicialment eren de fusta, damunt del muret del carrer Mèxic. Els treballs duraran 4 setmanes.
Pressupost d’execució per contracte: 9.618,12 € (21% d’IVA inclòs).  El representant de l’Associació
Veïnal  de  Rocafonda  pregunta  pel  pressupost,  que  considera  baix,  i  se  li  aclareix  que  no  hi  ha
contractació externa i es farà amb personal propi.

- Neteja del pàrquing del Parc del Palau

Ja  s’ha  fet  la  neteja  de  tota  una  planta,  hi  havia  vehicles  abandonats,  i  vehicles  que  estaven  a
disposició judicial, s’ha pintat i arreglat. S’ha començat a contactar amb la llista d’espera, hi ha 116
places disponibles, i ja hi ha els primers cotxes que hi estan podent aparcar. 

L’antiga escola Menéndez Pelayo s’enderrocarà i el solar s’habilitarà per fer-hi aparcament.

- Pla d’Asfaltat per aquest any

Juan Carlos Jerez comenta les actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública a
Mataró per aquest any 2022, de la Direcció de Transició Ecològica,  Sostenibilitat  i  Espai Públic  de
l'Ajuntament. Les obres, que està previst que comencin les properes setmanes, contemplen 38 carrers
de tota la ciutat, entre els que s'inclouen alguns de la vostra zona. Els treballs s'han planificat per
afectar el mínim temps possible els carrers a arreglar, així com, en aquells casos que sigui necessari,
senyalitzant i habilitant passos alternatius per el pas de vehicles en un o dos sentits de circulació. En el
cas de Rocafonda, El Palau, l'Escorxador les obres començaran durant les Fases 3 i 4, a mitjans del mes
de març. Alguns dels carrers de la zona on s’hi farà reforç de paviment de calçada són: Carrer Carles
Panyó, Marià Fortuny, Frank Marshall, Ignasi Mayol, entre d’altres. També s’instal·laran passos elevats
al carrer Frank Marshall, i en d’altres, per evitar que els cotxes circulin a gran velocitat. Es farà arribar
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als membres del consell la documentació amb les dates i zones d’actuació perquè puguin consultar-la
detingudament.

- Parc de Salut a l’Avinguda Amèrica

En l’edició anterior dels pressupostos participatius en va sortir guanyadora la proposta de posar parcs
de salut en diverses zones de la ciutat, un d’ells al nostre territori. La instal·lació del parc de Salut anirà
a l’Avinguda Amèrica en el tram que correspon al Palau, responent així a una iniciativa ciutadana per la
qual hi va haver recollida de signatures. Són instal·lacions per a gent gran. 

D’altra banda s’instal·laran parcs de calistènia al conjunt de la ciutat, destinats al públic més jove, on
es pot anar a fer musculació. Una de les propostes d’ubicació és al Parc de Rocafonda, però encara no
hi ha la confirmació corresponent. 

- Campanya d’etiquetatge del mobiliari urbà

En aquests moment s’està  portant  a terme la  fabricació  de les  etiquetes  que s’instal·laran en els
diferents elements del mobiliari urbà. S’ha contractat la publicitat de 3 autobusos, diversos mupis i
pancartes que es podran visualitzar a la via pública a partir de mitjans del mes de febrer. El títol del
projecte és ‘Jo vull millorar Rocafonda, El Palau, L’Escorxador. I tu?’, consensuat amb el grup de treball
que s’ha creat per dur a terme el projecte. L’objectiu és preservar i posar en valor el que és de tots, els
béns públics, el civisme i la convivència. Hi ha participat ciutadania a títol individual, representants
d’entitats  i  un  grup  d’alumnes  d’ESO  de  l’Institut  Escola  Àngela  Bransuela,  a  través  del  Servei
Comunitari, que s’han implicat en el projecte activament. La tècnica de territori agraeix la participació
de tots els agents que hi estan col·laborant.

6. Precs i preguntes.

- R. F. pregunta per la normativa d’horaris comercials. Exposa el cas del carrer Pau Picasso on hi ha
establiments oberts fins a altes hores. Juan Carlos Jerez respon que es traslladarà la petició a Comerç i
es facilitarà la informació corresponent.

- El representant del Grup Municipal En Comú Podem pregunta pel jaciment arqueològic trobat al
polígon Mata-Rocafonda. Se li respon que s’estava avaluant la importància de les troballes ja que és el
lloc on hi ha d’anar el futur Parc d’Economia Circular. Es demanarà informació detallada de l’estat de
les investigacions arqueològiques i es farà saber als membres del consell. 

El regidor agraeix a tots/es la seva participació i conclou dient que la propera sessió podria ser ja en
format presencial, però que es confirmarà en la propera convocatòria. 

La sessió finalitza a les 19.45 h

Acords:

1. Enviar als membres del Consell el Pla d’Asfaltat per aquest any.

2. Demanar més informació sobre el jaciment arqueològic trobat al polígon Mata-Rocafonda.

3. Preguntar a Comerç per la normativa d’horaris comercials.
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4. Proposar al Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana una marxa exploratòria amb perspectiva de
gènere centrada en el territori de Rocafonda, El Palau, l’Escorxador.

5. Quan es doni el tret d’inici de la campanya ‘Jo vull millorar Rocafonda, El Palau, L’Escorxador. I
tu?’ es farà saber als membres del consell. 

President Consell Territorial                                        
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                                      

Juan Carlos Jerez Antequera                                                        Cristina Iglesias Rabascall

Mataró, 25 de gener de 2022
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de Rocafonda – El Plau - Escorxador         


