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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU, ESCORXADOR  

Caràcter: Ordinari 

Data: 6 de juliol de 2022 

Hora: 19 h  

Lloc: Presencial. Centre Cívic Rocafonda 

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 

Ciutadà a títol individual J. A. P. 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 

Cristina Iglesias Rabascall Secretària 

 

S’excusen: 

Representant NEM Vocal 

Representant de l’Associació de Veïns El Palau  Vocal 

Representant de l’Associació de Veïns Les Santes – Escorxador (2) Vocal 

Ciutadà a títol individual R. F. Vocal 

 

No assisteixen: 

Representant Grup Municipal Junts per Catalunya Vocal 

Representant Grup Municipal Ciutadans Vocal 

Representant Centro Cultural Rocafonda Vocal 

 

L’ordre del dia és:  

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 6 d’abril de 2022. 
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2. Programació d’activitats d’estiu per a infants i joves de caràcter gratuït. 

3. Seguiment de les propostes d’aquest consell als Pressupostos Participatius 2022. 

4. Estat de les obres d’asfaltat als carrers del territori. 

5. Informació sobre l’equipament recreatiu per a gossos a Rocafonda. 

6. Sobrevinguts. 

7. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

La sessió s’inicia a les 19.10 h.  

El president, Juan Carlos Jerez, dóna la benvinguda i agraeix l'assistència a tots els membres.  

 

2. Programació d’activitats d’estiu per a infants i joves de caràcter gratuït. 

S’acorda avançar aquest punt de l’ordre del dia.  

Es reparteix un flyer amb la programació a cada membre del consell.  

Amb el nom de “Viu un estiu de diversió a Mataró”, l’Ajuntament ha programat un seguit d’activitats 
dirigides a infants i joves d’entre 4 i 14 anys de tota la ciutat. Del 27 de juny fins al 2 de setembre, amb 
l’excepció de la setmana de Les Santes en què es pretén que la ciutadania gaudeixi dels actes festius, 
hi haurà programació a diferents espais públics i equipaments municipals de Rocafonda i Cerdanyola. 
L’objectiu és oferir una programació gratuïta perquè tota la ciutadania tingui accés a la formació en el 
lleure, l’esport i la cultura.  

El regidor Juan Carlos Jerez explica que l’any passat es va oferir una experiència pilot a Rocafonda, 
amb 3 dies a la setmana d’activitats durant un mes i mig, enguany el període s’ha allargat més dies i de 
dilluns a divendres, i als dos territoris, Rocafonda i Cerdanyola. També s’ha ampliat l’oferta 
d’activitats, que és molt més variada. Aquesta experiència està aconseguint un gran èxit de 
participació i tot apunta que s’acabarà quedant a la ciutat atesa la bona acceptació del públic. 
D’aquesta manera, els infants que estan al carrer i sovint generen conductes incíviques, tenen una 
oferta atractiva on participar, aprendre, distreure’s i fer activitats enriquidores.  

Al territori de Rocafonda, El Palau, l'Escorxador podem gaudir d'un seguit d'activitats molt variades: 

- Inflables, festa holi, festa de l’escuma, circ, dansa, espectacles, tallers variats, jocs de taula... Parc de 
Rocafonda. De dilluns a divendres, de 18 a 20 h. 

- Esports. Camp de Futbol Municipal de Rocafonda. De dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 h. 

- Patis Oberts. Escola Rocafonda. De dilluns a divendres, de 18.30 a 20.30 h. 

- Cinema a la fresca. Parc de Rocafonda. Els divendres 8, 22 de juliol i 12 i 26 d’agost, a les 22 h. 

- Cercavila al barri de Rocafonda, Festival Nosaltes. Parc de Rocafonda, Parc del Palau, Can Gassol. 
Dissabte 20 d'agost, a les 19 h. 

- Biblioteca Antoni Comas: Empedrat de contes. Els dimecres, de 19 a 20 h. BiblioLab. Dijous 7 de juliol 
i 11 d'agost, a les 18:30 h. Sense inscripció prèvia. Places limitades per ordre d'arribada. Scape Room. 
Divendres 1 de juliol i 19 d'agost, de 17 a 20 h. Trivial. Divendres 15 de juliol i 5 d'agost, de 17 a 19 h. 

El 28 de juny es va oferir una festa inaugural al Parc de Rocafonda, amb inflables i berenar per a la 
canalla que va ser un èxit absolut.  
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Les activitats a la ciutat tenen un cost global de 140.086,63 € i compten amb el finançament de la 
Diputació de Barcelona mitjançant el programa “Barris i comunitats, motors de transformació social” i 
de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Igualtat i Feminismes. Les activitats 
compten amb finançament també provinent de romanents del pressupost municipal. Totes les 
activitats són gratuïtes i no cal inscripció prèvia. Es pot consultar tota la programació en aquest espai 
web.  

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 6 d’abril de 2022. 

S’aprova per unanimitat.  

 

3. Seguiment de les propostes d’aquest consell als Pressupostos Participatius 2022. 

Les dues propostes d’aquest Consell van ser: 

- Passera de connexió entre el Parc de Rocafonda i el polígon de Mata-Rocafonda. 

- Instal·lació de punts wifi als parcs i places de Rocafonda, El Palau, Escorxador. 

En aquests moments ens trobem en la fase de validació tècnica. Aquesta és una fase on els tècnics 
confirmen que l'actuació es pot fer (no hi ha cap impediment legal) i la concreten (en quantitat i 
pressupost). És a dir, es tracta d'una fase de concreció tècnica on es concreten els detalls de la 
proposta i l'import econòmic. Aquesta fase s'allarga fins al 14 de setembre. A la segona quinzena de 
setembre està previst que el Consell de Ciutat decideixi quines seran les 18 propostes que van a la 
votació final, 12 de les quals provenen de Consells i 6 de la ciutadania. Per tant, tenint en compte que 
no es poden agafar totes les propostes dels Consells, cal tenir present que podria ser que cap de les 
propostes del Consell Territorial de Rocafonda, El Palau, l’Escorxador, arribi a la votació final. 

La passera de Sant Simó és un projecte històric del barri, que ja té una quantificació econòmica de fa 
uns anys. Probablement s’haurà d'ajustar als preus actuals. 

Respecte la proposta de punts wifi, es concretarà quants punts es posaran, les places i parcs on es 
posarien aquests punts i quin import tindria la proposta. 

El regidor Juan Carlos Jerez explica que els dos representants d’aquest consell territorial tindran el 
paper de defensar al Consell de Ciutat les dues propostes del territori perquè resultin escollides.  

Finalment, del 19 d’octubre al 9 de novembre tindrà lloc la fase de votació final. Si les dues propostes 
de Rocafonda, El Palau, l’Escorxador hi arriben, caldrà fer campanya perquè la ciutadania d’aquest 
territori les voti. Ja anirem explicant com avança el procés participatiu, via correu electrònic o en la 
propera sessió d’aquest consell.   

 

4. Estat de les obres d’asfaltat als carrers del territori. 

Les obres dels carrers de la fase 3, alguns d’ells situats en el territori de Rocafonda, El Palau, 
l’Escorxador, estan finalitzades: Frank Marshall, on a banda d’asfaltar s’hi ha posat un pas elevat, 
Marià Fortuny, Santa Juliana i Ignasi Mayol, Joan Carles Panyó, Àvila, Lateral Avinguda del Maresme i 
Antoni Puigblanch. 

El dia 12 de juliol començarà l’asfaltar del carrer de Don Quixot, en el tram comprès entre Toboso i 
Herrera. Ja s’ha informat a l’Associació Veïnal de les Santes-Escorxador. Aquest carrer correspon a la 
fase 4 d’asfaltat anual. Al web La Ciutat al Dia es pot consultar l’estat d’execució dels treballs.  
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Juan Carlos Jerez explica que s’ha pogut recuperar la planificació d’asfaltat i manteniment de carrers, 
així com executar un Pla d’Asfaltat, com feia anys que no es podia fer. La inversió total està sent de 
mig milió d’euros. A més, també s’està duent a terme la reposició d’arbrat a la via pública. Pel que fa a 
voreres, cada cop s’aposta més per l’accessibilitat i la pacificació dels carrers. Les zones a 30 km/h són 
una prioritat a dins la ciutat i en aquesta línia es treballa des de l’Ajuntament.  

 

5. Informació sobre l’equipament recreatiu per a gossos a Rocafonda. 

Properament El CatSalut durà a terme l’ampliació del CAP de Rocafonda-El Palau. Per aquest motiu les 
pistes de petanca s’hauran de traslladar i se situaran on actualment hi ha l’equipament recreatiu per a 
gossos a Rocafonda, per sobre de l’Institut Cinc Sénies. A conseqüència d’això, aquest equipament 
caní es mourà a la parcel·la situada just al costat, on hi ha una zona d’arbrat.  

El passat 22 de maig es va dur a terme una trobada amb persones usuàries de l’equipament recreatiu 
per a gossos per copsar les seves necessitats i demandes. Ja que s’hauran de fer obres i traslladar 
l’espai, l’Ajuntament ha volgut comptar amb les percepcions dels propis usuaris/àries. Algunes de les 
peticions formulades van ser: mirar que no es perdi espai, posar material per cobrir les cantonades 
dels arbres, incorporar tanques d’arbustiva que ajudi a pal·liar el soroll i les vistes, situar una zona 
d’aixopluc, concentrar l’agility en un costat, la porta actual s’obre amb el vent, millorar-la, mantenir 
els usuaris/àries informats del calendari d’obres i cercar un espai alternatiu per a gossos mentre durin 
les obres.  

En aquests moments ens trobem en la fase de licitació de les obres del projecte executiu de 
l’adequació d’espais per a la pràctica de la petanca a Rocafonda i zona recreativa per a gossos. La 
licitació durarà fins al 25 de juliol. Posteriorment tindrà lloc l’adjudicació de les obres a una de les 
empreses.  

La previsió és que les obres comencin a la tardor, a l’octubre de 2022. En el proper consell territorial 
informarem de l’estat del procés i la previsió de data d’inici dels treballs.  

El Grup Municipal ERC pregunta quants gossos hi ha a Mataró. Es fa la consulta: Tenim 4.300 gossos 
censats a la ciutat. Tanmateix, sabem que hi ha entre 13.000 i 15.000 gossos aproximadament a la 
ciutat.  

 

6. Sobrevinguts. 

- El regidor Juan Carlos Jerez explica que el 6 de juliol el Servei d’Equipaments Municipals començarà 

les obres de finalització de la reforma i ampliació de l’equipament cívic i millora de la pista del 

Palau. 

L’objecte d’aquesta actuació és la finalització de les obres de reforma i ampliació de l’equipament cívic 
de la pista del Palau iniciades al 12 de desembre de 2019 i que van quedar aturades per la resolució 
del contracte subscrit amb l’empresa adjudicatària Civil Stone SL per incompliment. 

Les obres a realitzar consisteixen en la instal·lació dels tancaments i els revestiments interiors i 
exteriors, la finalització de les diferents instal·lacions i els treballs de millora de la pista esportiva amb 
nou marcatge de l’àrea de joc, arranjament de la xarxa de protecció i nou enllumenat de la amb 
projectors amb tecnologia LED. 

El termini d’execució d’aquests treballs és de quatre mesos. Les obres estan adjudicades a l’empresa 
Catalana de Treballs i Obres SL. El pressupost d’adjudicació és de 197.427,23 € IVA inclòs. La direcció 
facultativa anirà a càrrec dels tècnics del Servei d’Equipaments Municipals. 
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El regidor Juan Carlos Jerez explica que en aquest mòdul que es farà adjunt a la pista del Palau s’hi 
ubicaran les activitats més sorolloses que actualment es fan al Centre Cívic. Quan es pugui ja 
informarem de com s’ha de realitzar la sol·licitud d’espai per poder fer-ne ús.  

D’altra banda, el regidor comenta que s’estan fent moltes actuacions per part de l’Ajuntament al barri. 
S’ha establert un conveni amb l’Associació Veïnal de Rocafonda, l’Esperança, Ciutat Jardí i Valldeix per 
adequar els locals situats als baixos de l’edifici Cooperativa, just davant del Centre Cívic, que són de la 
Unió de Cooperadors. A banda, de totes les activitats d’estiu i oferta que hi ha per a infants i joves al 
territori i que s’han explicat anteriorment. Per tant, quan els ocupants de l’antiga escola Menéndez y 
Pelayo diuen que l’Ajuntament no fa res, és fals, l’Ajuntament fa moltes coses, duu a terme molts 
projectes al territori i cal ser-ne coneixedor.  

 

- Es posa en marxa el nou servei de serenos. S’adjunta a aquesta acta el pdf corresponent que es 
projecta a la pantalla per explicar el dispositiu. 

El nou servei de serenos es tracta d’una prova pilot que té per objectiu millorar la convivència i la 
percepció de confiança a l’espai públic; incrementar l’eficàcia i eficiència dels serveis públics; i 
augmentar la capacitat preventiva, inspectora i assistencial dels serveis de seguretat, civisme i espai 
públic durant l’horari nocturn. 

Els serenos treballaran de dilluns a diumenge, de 22 a 5 h, i a cada servei hi haurà 3 parelles formades 
per 2 serenos cadascuna, desplegades pels 3 districtes policials: Cerdanyola-Oest, Centre-Sud i 
Rocafonda-Est. Els caps de setmana també es desplegaran a la zona d’especial atenció en l’àmbit del 
consum d’oci. La prova pilot del nou servei de serenos s’iniciarà el 4 de juliol i tindrà una durada de 6 
mesos. 

L’equip d’agents cívics nocturns (serenos) estarà format per 12 persones -2 de les quals seran les 
coordinadores del servei- contractades per l’Ajuntament mitjançant una convocatòria de plans 
d’ocupació propis per afavorir la inserció de persones amb dificultats d’inserció laboral.  

La seva tasca fonamental serà la detecció i comunicació d’incidències a l’espai públic a través de la 
presència continuada al territori. Tindran rutes de servei predefinides i coordinades amb Policia Local, 
a qui avisaran sempre que es produeixi alguna incidència relacionada amb la seguretat, el civisme i la 
convivència, les ocupacions, els horaris de tancament d’activitats públiques... També vetllaran per 
detectar incidències a l’espai públic vinculades a l’abocament de residus i la neteja, i actuaran com a 
informadors de campanyes de prevenció i detecció en situacions relacionades amb la violència de 
gènere o situacions de vulnerabilitat, entre d’altres. 

El regidor Juan Carlos Jerez explica que els serenos són un complement a la Policia. La prioritat de la 
Policia Local és combatre la delinqüència, però hi ha altres tasques que no cal que les faci la policia. 
Des de l’any 1986 tots els cossos de seguretat que existien fins al moment es van integrar a la Policia 
Local.  

J. C. pregunta quin és el rol real dels serenos. Se li respon que no són agents de l’autoritat, sinó 
auxiliars. Els serenos no s’han d’enfrontar amb la ciutadania que comenti actes incívics, han 
d’informar, detectar, i requerir la presència policial si és necessari. El regidor explica que els serenos 
no faran acompanyaments individuals a demanda de la ciutadania, sinó que faran alguns 
acompanyaments quan aquests siguin sol·licitats per serveis municipals, per exemple, persones en 
situació de violència de gènere o altres vulnerabilitats.  

Els membres del consell pregunten per la formació que tenen aquestes persones que faran de 
serenos. Se’ls explica que tots tenen una formació de grau mig i els coordinadors superior. A més, els 
primers dies, des de l’Ajuntament se’ls ha format en matèries de competència municipal, com les 
ordenances, els protocols d’actuació, etc.  
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J. A. P. demana quines tasques faran i quines rutes. Se li explica que tenen unes rutes preestablertes 
però que aquestes es poden modificar en funció de les necessitats que es vagin detectant. Si com a 
membres del consell consideren que els serenos han de fer especial èmfasi en una zona o carrer 
conflictiu o s’hi detectin conductes incíviques en horari nocturn, ho poden fer saber a la secretària del 
consell i aquesta ho traslladarà a l’equip de coordinació del dispositiu de serenos.  

En Comú Podem planteja poder donar més competències als serenos. Se li respon que aquesta és una 
prova pilot i que en funció de l’evolució i resultats s’estudiarà la viabilitat d’ampliar les seves 
competències i serveis.  

J. A. P. pregunta si una empresa de seguretat pot tallar un carrer. Se li respon que sí, que una empresa 
de seguretat pot tancar recintes i controlar-ne l’accés, així és com es fa per Santes al centre de la 
ciutat, per exemple. A la zona d’oci de Pla d’en Boet, per exemple, si es pogués fer un tancat en format 
recinte, se sumarien els diferents aforaments dels locals que hi ha i caldria posar vigilants de 
seguretat. Però llavors si es fes pressió a la zona d’oci nocturn, la gent es traslladaria a la resta de la 
ciutat. El regidor Juan Carlos Jerez s’ofereix per mantenir una trobada amb aquest ciutadà perquè li 
pugui explicar les idees i possible projecte de millora de la seguretat ciutadana que explica que està 
treballant. J. A. P. explica que hi ha una sensació d’inseguretat en aquest territori de Mataró i en 
d’altres que podria millorar si es prenguessin més mesures.  

J. C. pregunta pel cost del dispositiu de serenos i el que cobren les persones contractades. També 
pregunta si van equipats amb porra i spray pebre. Se li explica que el cost global anuals del projecte és 
de 330.000 euros. No porten porra ni spray.  

ERC pregunta per la figura dels agents cívics. Se li explica que actualment n’hi ha, i estan fent la zona 
de platja i informació sobre espais recreatius per a gossos. A més informen sobre les activitats d’estiu 
gratuïtes per a infants i joves. Properament hi haurà també agents de convivència.  

 

7. Precs i preguntes 

No n’hi ha.  

 

La sessió finalitza a les 20.35 h 

 

Acords: 

1. Informar de l’evolució dels pressupostos participatius 2022.  

2. Enviar la presentació del projecte Serenos.  

3. Informar de l’evolució de les obres d’acabament de la pista del Palau i el mòdul adjacent. 

 

 

President Consell Territorial                                         
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                                       
 

Juan Carlos Jerez Antequera                                                         Cristina Iglesias Rabascall 

 

Mataró, 6 de juliol de 2022 

Secretària Consell Territorial                                        
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                                      
 


