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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU I L’ESCORXADOR  

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data:  28 de maig de 2018 

Hora: 19.00 h  

Lloc: Espai 3 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 Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí Vocal 

Representant de l’Associació de Veïns El Palau Vocal 

Representant de l’ Associació Cultural Llibre Viu Vocal 

Representant del Centro Cultural Rocafonda Vocal 

Ciutadà R.F. Vocal 

Representant del Grup Municipal ERC Vocal 

Representant del Grup Municipal PPC Vocal 

Representant del Grup Municipal Cs Vocal 

Elisenda Solé Secretària 

 

També hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Cap d’Àrea de Gestió de l’Espai Públic.  Convidat 

 

S’excusen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

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

Representant del Grup Municipal CUP Vocal 

Ciutadà J.B. Vocal 

 

L’ordre del dia és:  

1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la darrera sessió del Consell.  

2. Presentació i votació de les propostes dels Pressupostos Participatius 2019. 

3. Sobrevinguts 

4. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

La sessió s’inicia en segona convocatòria a les 19.15 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 per assentiment. 

 

2. Presentació i votació de les propostes dels Pressupostos Participatius 2019. 

En primer lloc es fa un repàs de les propostes dels Pressupostos Participatius 2018 i les propostes PAM 
2016 i PAM 2017 per valorar si alguna es por recuperar pels Pressupostos Participatius 2019. 

La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí comenta que l’entitat 
presentarà propostes com a tal, però que han de treballar-ho amb altres entitats i amb els veïns.  

La Representant de l’Associació de Veïns El Palau diu que ells volen proposar que es tanqui la pista 
poliesportiva del Palau ( carrer Alfons X el Savi ), per tal de donar-li utilitat realitzant diferents 
activitats vigilades, i així no hi hagi el vandalisme que actualment hi ha. El President del Consell respon 
que aquesta proposta no es pot tenir en compte en els Pressupostos Participatius ja que no és una 
inversió. 

Després de debatre diferents opcions es proposen 4 propostes a tenir en compte, amb l’acord que si 
abans del dia 7 de juny, últim dia de termini per fer propostes, els serveis tècnics responen que les 
dues primeres són viables tècnicament i econòmicament, seran aquestes les que es portaran del 
Consell Territorial. Si alguna d’elles o les dues no són viables es portaran les següents. 

 

 

 

 

 



 

 3

Les 4 propostes són: 

-  Títol: Sostre per a la pista poliesportiva del Palau ( Carrer Alfons X el Savi ) per fer una pista coberta.  

Descripció: l’objectiu és instal·lar un sostre a la pista poliesportiva del Palau per tal de millorar la 
utilitat de l’ espai per realitzar  activitats, i estar protegits de les inclemències climatològiques. Aquesta 
proposta decaurà si els serveis municipals la consideren inviable per qüestions tècniques o si supera la 
previsió de 330.000€. 

-  Títol: Sostre per a la pista poliesportiva del parc de Rocafonda 

Descripció: l'objectiu és dotar d'un sostre la pista ja construïda i així tenir un lloc protegit del sol i de la 
pluja perquè els nois i noies que hi juguen quedin resguardats del sol i de la pluja. A més les 
associacions veïnals ho podrien utilitzar per als esdeveniments públics, concerts balls, acte de festa 
major, etc ja que no hi ha cap espai cobert en tota la zona i podria ser utilitzat per altres  barris no 
només  el  de Rocafonda. Aquesta proposta decaurà si els serveis municipals la consideren inviable per 
qüestions tècniques o si supera la previsió de 330.000€. 

- Títol: Instal·lar lavabos públics al Parc de Rocafonda. 

Descripció: degut a la afluència de persones i el nombre d’activitats que es realitzen al Parc de 
Rocafonda, és necessari instal·lar lavabos públics.   

- Títol: Instal·lar parcs urbans de salut als barris de Rocafonda i el Palau 

Descripció: l’  objectiu  d’aquests espais és facilitar a la ciutadania elements o aparells istal·lats a l’aire 
lliure i a l’espai públic per poder fer exercici i promoure estils de vida saludable 
 
 

El ciutadà R.F. també fa una altra proposta que presentarà a nivell individual:  

Títol: Adequació de l'espai de "la fibra" per construir dos espais per jugar a futbol. Un gran i l'altre 

petit 

Descripció: Posar porteries i anivellar el terreny que envolta l' institut de "Les cinc sènies" per 
habilitar-ho per  a la pràctica del futbol, ja que en tot el barri de Rocafonda es prohibeix jugar a futbol 
a les places. 

 

Finalment les dues primeres propostes es descarten perquè la seva execució supera els 330.000 euros.  
 

3. Sobrevinguts 

No n’hi ha 

 

4. Precs i preguntes 

El Representant del grup municipal de Cs comenta que la Riera de Sant Simó caldria netejar-la de 
brutícia i canyes. La secretària del Consell traslladarà la demanda a ACA ( Agència Catalana d’Aigües ).  

La Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí pregunta com està el 
tema que es va parlar en el Consell Territorial del passat 18 d’abril sobre fer treball de mediació i 
educació social a les places?. El president del Consell respon que ja s’ha presentat el projecte 
d’educació social en medi obert però que ara cal buscar pressupost per dur-lo a terme. La idea és 
realitzar activitats dirigides en espais oberts.  
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La sessió finalitza a les 20. 10 h. 

 

Acords i compromisos:  

� Aprovar l’acta de la sessió anterior, de 18 d’ abril de 2018. 

� Finalment, decaigudes les propostes 1 i 2 (cobrir les pistes) perquè a priori, pels serveis tècnics 
superen els 330.000€, les dues propostes finalistes que s’acorda portar del Consell Territorial són: 

Títol: Instal·lar lavabos públics al Parc de Rocafonda. 

Descripció: degut a la afluència de persones i el nombre d’activitats que es realitzen al Parc de 
Rocafonda, és necessari instal·lar lavabos públics.   

Títol: Instal·lar parcs urbans de salut als barris de Rocafonda i el Palau 

Descripció: l’  objectiu  d’aquests espais és facilitar a la ciutadania elements o aparells istal·lats a 
l’aire lliure i a l’espai públic per poder fer exercici i promoure estils de vida saludable 
 

� Traslladar a ACA la demanda que la Riera de Sant Simó caldria netejar-la de brutícia i canyes.  

 

Documentació de la sessió: 

� Acta de la sessió anterior, de 18 d’abril de 2018 

� Resum del funcionament dels Pressupostos Participatius 2019 

� Fitxa propostes Pressupostos Participatius 2019 

� Llistat de parades informatives dels Pressupostos Participatius 2019 

� PowerPoint explicatiu dels Pressupostos Participatius 

� Tríptic informatiu dels Pressupostos Participatius 2019.    

� Recull de propostes del Consell Territorial dels Pressupostos Participatius 2018, PAM16 i PAM17.   

 

 

 

 

President                                                                                                          Secretària 

Juan Carlos Jerez Antequera                                                                         Elisenda Solé Català 

 

 

 

Mataró, 28 de maig de 2018. 


