ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU I L’ESCORXADOR
Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 18 d’ abril de 2018
Hora: 19.00 h
Lloc: Espai 1 del Centre Cívic Rocafonda-El Palau

Hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Juan Carlos Jerez Antequera

President

Representant de l’Associació de Veïns de les Santes-Escorxador

Vocal

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

Vocal

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

Vocal

Representant de l’Associació de Veïns El Palau

Vocal

Representant del Centro Cultural Rocafonda

Vocal

Representant de l’ Associació Cultural Llibre Viu

Vocal

Representant de la Comunidad Islàmica de Mataró Al Ouahda

Vocal

Representant de Foment Mataroní

Vocal

Ciutadà J.B

Vocal

Ciutadà R.F.

Vocal

Representant del Grup Municipal ERC

Vocal

Representant del Grup Municipal Cs

Vocal

Elisenda Solé

Secretària
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També hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Cap del Servei d’ Igualtat i Ciutadania

Convidada

L’ordre del dia és:
L’ordre del dia serà el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la darrera sessió del Consell.
Elecció membres del Consell de Ciutat.
Aprovació del Pla de Treball 2018 del Consell Territorial.
Valoració dels Pressupostos Participatius 2018
Pressupostos Participatius 2019
Informacions varies:
- Mostra d’Entitats 2018
-

Entregar dossier “Compromís per l’Educació” que surt del Debat Educatiu i del Pacte Local
per l’Educació

-

Visita a la Vil·la romana dels Caputxins.

-

Valoració de l’obertura de la plaça Joan XXIII i del seu ús. Treball social continuat en aquest
espai públic i en els altres del barri. Treball conjunt entre ajuntament, entitats,comerços,
comunitats educatives, etc. per implementar programes d’educació social en medi obert.
És urgent de cara al Ramadà i a les vacances d’estiu.

-

Informe de resultats. Hàbits de compra i consum de la població resident i no resident dels
barris de Rocafonda i Palau-Escorxador. Conclusions de l’ estudi d’oferta comercial a
Rocafonda-el Palau- Escorxador

-

Campanya específica d’ informació a la ciutadania sobre la recollida de voluminosos i
contenidors, i neteja dels voltants dels mateixos.

-

Estudi de la diagnosis del barri de Rocafonda

-

Seguiment de les ocupacions d’habitatge i estadístiques de la renda econòmica de les
famílies al barri.

-

Seguretat ciutadana al barri de Rocafonda: conèixer el dispositiu dels mossos i de la policia
local, lluita contra la venda de estupefacients al barri.

-

Situació del pàrking públic del Parc de Rocafonda situat al darrera de la Fibra.

-

Actuacions complementàries a la Ronda de Rafael Estrany: retirada de 27 contenidors
soterrats i substitució del paviment de llamborda del pas elevat de la Ronda per asfalt.

-

Ronda de Miguel de Cervantes. Tram carrer de Francisco Herrera fins a N-II

-

Tancament Mercadona carrer Perú. Alternatives a la botiga, "Aixequem persianes"

-

Entorn Institut “ Cinc Sènies”. Situació actual de les obres d'urbanització de l'entorn de
l'Institut
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7. Seguiment demandes
8. Sobrevinguts
9. Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió.
La sessió s’inicia a les 19.10 h.

1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del Consell.
Es passa a aprovació l’acta de la sessió anterior. S’aprova amb l’esmena feta pel ciutadà J.B. que
caldria promocionar ajuts per tal que el jovent pogués utilitzar el Club Futbol Rocafonda, així aquest
fos accessible a persones amb menys possibilitats.

2. Elecció membres del Consell de Ciutat.
S’aprova que les persones representants del Consell Territorial de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador al
Consell de Ciutat siguin Montse Benítez Mera i Rafael Fernández Oncina

3. Aprovació del Pla de Treball 2018 del Consell Territorial.
No s’aprova el Pla de Treball 2018. Es considera que cal fer un treball intens de propostes i
metodologia abans d’ aprovar-lo i ara no hi ha el temps suficient per fer aquesta tasca.

4. Valoració dels Pressupostos Participatius 2018 / 5. Pressupostos Participatius 2019
El ciutadà R.F. i el representant del Grup Municipal C’s opinen que hi van haver pocs diners i que
caldria acotar propostes ja que hi ha necessitats a cobrir més urgents que algunes de les propostes
guanyadores. La representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí creu
que va haver-hi molt poc pressupost, que es va fer poc treball participatiu i que hi va faltar debat per
facilitar la participació. També diu que la metodologia emprada (sistema telemàtic) no era l’adequada.
La Representant de l’Associació de Veïns El Palau aclareix que al Consell de Ciutat sí que va haver
debat final sobre les propostes finalistes.
La representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí diu que van sortir
propostes de temes que ja havien d’estar resolts, i que això significa que les persones no estan
satisfetes amb com es realitzen les coses.
El ciutadà JB i el Representant de l’Associació de Veïns de les Santes-Escorxador creuen que hi hauria
d’haver una partida específica pels barris i no a nivell de ciutat, i que fos un procés participatiu de
barri.
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El President del Consell coincideix amb les valoracions que fan els membres del Consell. Explica que
pels Pressupostos Participatius 2019 es preveu una quantitat econòmica d’1 milió d’euros, fer un filtre
per tal que no surtin propostes d’actuacions que són pròpies de l’Ajuntament, fomentar la
participació, donar suport a les entitats per tal que facin campanya de les propostes que hagin fet i així
facilitar que tinguin més suports, millorar els punts d’atenció a al ciutadania , blandar propostes que
siguin de territori i facilitar a les persones que no estan acostumades a emprar els mitjans telemàtics a
que puguin fer propostes i votar sense cap dificultat.

6. Informacions varies:
- Mostra d’entitats 2018:
Es celebrarà el dia 2 de juny a la Plaça de Santa Anna.
- Visita a la Vil·la Romana dels Caputxins.
Es decideix que finalment no es farà aquesta visita. La Representant de l’Associació de Veïns de
Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí demana que es concreti en què consistirà el projecte de
l’arranjament de la Vil·la Romana i quan començaran les obres.
La representant de Foment Mataroní creu que seria molt interessant que hi hagués un intercanvi
de coneixement dels problemes que hi ha en els diferents barris mitjançant els Consells Territorials.
- Valoració de l’obertura de la plaça Joan XXIII i del seu ús. Treball social continuat en aquest espai
públic i en els altres del barri. Treball conjunt entre ajuntament, entitats, comerços, comunitats
educatives, etc. per implementar programes d’educació social en medi obert. És urgent de cara al
Ramadà i a les vacances d’estiu.
La Cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania fa una presentació dels serveis i programes que es duen a
terme des del Servei i l’objectiu de cada un d’ells.
En primer lloc valora que hi ha moltes mancances i que es molt important fer intervencions de
forma integral amb programes d’educació social en medi obert. Explica que a nivell tècnic s’està
elaborant una proposta que es compartirà amb les entitats.
El ciutadà J.B. demana saber quines intervencions concretes s’estan fent al barri, en l’espai públic.
La Cap del Servei d’ Igualtat i Ciutadania respon que els educadors de l’Espai jove estan treballant
en el medi obert per identificar els pares de les criatures i jovent que estan al carrer i poder
reconduir-los cap a sortides formatives o aquells interessos que tinguin. També s’està treballant
amb les famílies des dels centres educatius i amb les entitats amb la col·laboració del servei de
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Participació Ciutadana. També explica que els projectes del Servei d’Igualtat i Ciutadania no estan
pensats per cada barri en concret, si no de forma integrada per la ciutat.
El ciutadà R.F. explica que amb l’obertura de la Plaça Joan XXIII es van donar incidències. Pregunta
si s’està fent alguna cosa al respecte. La Cap del Servei d’ Igualtat i Ciutadania respon que durant la
Setmana Santa hi va haver un dispositiu extraordinari d’educadors, també s’ha augmentat la
presència de mediadors interculturals i d’educadors de l’Espai Jove. A més dels agents cívics que
recullen les incidències i les traslladen al serveis pertinent. El ciutadà R.F. opina que el treball dels
educadors durant la Setmana Santa va ser molt positiva.
La representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí pregunta quin serà
el treball concret que es realitzarà en l’educació en el lleure. Creu que hi hauria d’haver pressupost
per fer treballar més amb profunditat en el medi obert i de manera més intercisciplinar:
d’educació, policia, civisme i benestar social.
El representant del Grup Municipal Cs creu que hi hauria d’haver més persones amb capacitat
sancionadora.
Els membres del Consell demanen saber dates i professionals que treballaran a la Plaça Joan XXIII,
diuen que calen solucions immediates a les places del barri.
- Conclusions de l’estudi d’oferta comercial a Rocafonda-el Palau-Escorxador. Informe de resultats.
Hàbits de compra i consum de la població resident i no resident dels barris de Rocafonda i PalauEscorxador.
S’informa als membres del Consell que els hi passarem aquesta informació per correu electrònic i
que es podria debatre més endavant, però en un format obert a la ciutadania, no necessàriament
al sí del Consell Territorial.
- Campanya específica d’ informació a la ciutadania sobre la recollida de voluminosos i contenidors, i
neteja dels voltants dels mateixos.
S’informa que el dijous 19 d’abril hi ha una sessió amb la finalitat de posar en marxa un procés de
treball promogut des de l’àrea de gestió de l’espai públic, el servei de recollida i neteja de la ciutat i
l’Associació de veïns de Rocafonda . En aquesta sessió de treball s’explicarà amb tot detall les
característiques del projecte, la quantitat econòmica del retorn econòmic de la recollida selectiva
als diferents barris de la ciutat per tal que es puguin dedicar a una acció de caràcter social
beneficiosa pel conjunt de la comunitat veïnal i la millora de la neteja i el procediment de treball
amb la finalitat que es formi un grup de treball motor del projecte.
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- Estudi de la diagnosis del barri de Rocafonda.
El President del Consell explica que en breu es posarà en marxa el projecte del Pla Integral de
Rocafonda. S’informarà de les actuacions que es faran a partir d’ara.
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí diu que de la Llei
de barris van quedar coses per fer com el programes socioeducatius. Cal fer projectes de treball
interdisciplinari per les places amb les criatures de 6 a 14 anys.
- Seguiment de les ocupacions d’habitatge i estadístiques de la renda econòmica de les famílies al
barri.
El President del Consell diu que es farà un informe i es traslladarà al membres del Consell.
- Seguretat ciutadana al barri de Rocafonda: conèixer el dispositiu dels mossos i de la policia local,
lluita contra la venda de estupefacients al barri.
- Situació del pàrking públic del Parc de Rocafonda situat al darrera de la Fibra.
El representant de la Comunitat Islàmica de Mataró Al Ouahda comenta que hi ha molts incidents i
molts vehicles abandonats, els quals es triga molt a retirar. És una zona poc segura, un cementiri de
cotxes.
El President del Consell diu que cal canviar l’Ordenança Municipal de Circulació de l’Ajuntament
per tal que els cotxes es retirin amb més rapidesa quan estiguin abandonats i poder requerir als
titulars dels mateixos que siguin ells qui els retirin.
- Actuacions complementàries a la Ronda de Rafael Estrany: retirada de 27 contenidors soterrats i
substitució del paviment de llamborda del pas elevat de la Ronda per asfalt.
Dilluns 9 d’abril es van començar les obres d’eliminació dels contenidors soterrats. Es col·locaran a
la banda de costat Llavaneres de la Ronda Pintor Estrany sempre que sigui possible. El cost total de
les obres de remodelació serà de 560 mil euros i el calendari d'execució serà de 5 mesos, en lloc
dels 4 que es va informar inicialment.
- Ronda de Miguel de Cervantes. Tram carrer de Francisco Herrera fins a N-II
Ja està redactat i pressupostat el projecte.
- Tancament del Mercadona del carrer Perú. Alternatives a la botiga, "Aixequem persianes"
S’obrirà un de nou a la Ronda d’Alfons X el Savi. El tècnic del projecte “Aixequem persianes”
probablement contactarà amb els propietaris del local buit
- Entorn Institut “ Cinc Sènies”. Situació actual de les obres d'urbanització de l'entorn de l'Institut
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Divendres 6 d’abril ja es van donar per acabades les obres i ja es va obrir al públic

Seguiment demandes
• Caldria fer una repassada als passos de vianants dels barris del Consell per tal que es veiessin més, i
per tant ser més segurs.
La resposta del Servei de Mobilitat ha estat que el repintat de les marques viàries horitzontals es fan
per sectors i per tipus de pintura (blanc, groc...). La pintura de passos de vianants utilitzada és pintura
doble component, la qual té una certa durabilitat segons el nivell de trànsit que suporta, que pot estar
al voltant de 4-6 anys. La zona de l’Escorxador consta repintada el febrer de 2016, pel que s’entén que
està correctament senyalitzada. És possible que alguns passos en carrers encara de llamborda (que no
és un paviment ideal per pintura) s’hagi deteriorat. En qualsevol cas es farà una inspecció a veure com
estan. La zona de Rocafonda i el Palau està encarregada des de l’octubre de 2016, però no s’ha pogut
executar encara ja que la partida disponible es va esgotar abans. S’espera que la petició pugui ser
atesa enguany si els arriba. Cal recuperar la retallada de la partida que es va fer per la crisi pels
propers contractes.

Sobrevinguts
No n’ hi ha

Precs i preguntes
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí i el Representant de
l’Associació de Veïns de les Santes-Escorxador vol saber quan es farà la replantada de l’arbrat al barri
de Rocafonda i de les Santes-l’Escorxador i quan es creu que finalitzarà.
La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí diu que calen Casals
d’estiu al barri de Rocafonda a preus assequibles per tal que estiguin a l’abast de tothom. Demana que
se’n facin.
Reivindica de nou que s’instal·lin aparells de gimnàstica per a persones grans al barri de Rocafonda.
La secretària del Consell traslladarà aquestes demandes als serveis municipals corresponents

També demana que en els Consells Territorials hi hagi més debat.

La sessió finalitza a les 21. 15 h.
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Acords i compromisos:
Aprovar l’acta de la sessió anterior, de 7 de febrer de 2018.
S’aprova que les persones representants del Consell Territorial de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador al
Consell de Ciutat siguin Montse Benítez Mera i Rafael Fernández Oncina
Enviar als membres del Consell l’informe de resultats sobre hàbits de compra i consum de la població
resident i no resident dels barris de Rocafonda i Palau-Escorxador. Conclusions de l’ estudi d’oferta
comercial a Rocafonda-el Palau- Escorxador.
S’informarà de les actuacions que es faran en el Pla Integral de Rocafonda.
Enviar als membres del Consell un informe sobre el seguiment de les ocupacions d’habitatge i
estadístiques de la renda econòmica de les famílies al barri.
Traslladar al servei la jardineria quan es farà la replantada d’arbres al barri de Rocafonda i Santes –
Escorxador i quan es creu que finalitzarà.
Traslladar al servei d’Educació la reivindicació que hi hagin Casals d’estiu al barri de Rocafonda a preus
assequibles i a l’abast de tothom.
Traslladar al serveis d’Espais Públics la reivindicació d’instal·lar aparells de gimnàstica per persones
grans al barri de Rocafonda.

Documentació de la sessió:
Acta de la sessió anterior, de 7 de febrer de 2018
Dossier Mataró, compromís per l’Educació

President

Secretària

Juan Carlos Jerez Antequera

Elisenda Solé Català

Mataró, 18 d’ abril de 2018.

8

