INFORME ANUAL ANY 2017
CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU I L’ESCORXADOR
Nombre de sessions realitzades: 6
Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats): 38,2%
Sessió 27
Sessió 28
Sessió 29
Sessió 30
Sessió 31
Sessió 32

10/26
09/26
07/25
08/25
10/25
11/21

38,5%
38,5%
28%
32%
40%
52,4%

Temes tractats (en funció dels ordres del dia)
Sessió 27 – 7 de febrer
Aprovació de l’Informe Anual 2016 del Consell Territorial.
Pla de Treball 2017 del Consell Territorial.
Presentació de la programació del 2n trimestre de l’Espai Jove Rocafonda-El Palau.
Procés participatiu: debat sobre educació a Mataró.
Sessió 28 – 9 de març
Programa estratègic de civisme, qualitat de la via pública, i millora de la selectiva.
Actuacions de la Llei de barri del 2017.
Sobrevinguts i torn obert de paraules.
Projecte “ Aixequem persianes “
Sessió 29 - 29 de març
Presentació dels pressupostos participatius.
Renovació dels membres dels Consells de Participació
Nou institut a Rocafonda.
Sobrevinguts i torn obert de paraules
1a trobada d’entitats de lleure de Mataró.
Sessió 30 - 9 de maig
Projecte replantada. ( Projecte per als treballs de replantada de l' arbrat viari i zones verdes
de Mataró 2017-2019 ).
Avanç dels projectes de la Plaça Joan XXIII i Ronda Cervantes.
Ocupacions d' habitatges
Informació Audiència Prèvia
Sessió 31 – 15 de juny
Presentació de la programació d’estiu de la Xarxa d’ Espais Joves.
Debat i presentació de les propostes dels Pressupostos Participatius.
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Sessió 32 – 4 d’octubre
Presentació dels nous membres del Consell
Presentació del projecte educatiu de l' Institut Les Cinc Sènies
Presentació dels agents de proximitat ( serveis de neteja i de recollida)
Informacions varies:
- Estat actual dels Pressupostos participatius
- Mataró 2050
- Agència Municipal de Suport a l’ Associacionisme i Punt del Voluntariat
- Web equipaments cívics

Nivell de debat dels temes tractats (en quins temes hi ha hagut l’oportunitat de generar propostes i/o discussió)
Procés participatiu: debat sobre educació a Mataró.
Actuacions de la Llei de barri del 2017.
Nou institut a Rocafonda.
Avanç dels projectes de la Plaça Joan XXIII i Ronda Cervantes.
Ocupacions d' habitatges
Debat i presentació de les propostes dels Pressupostos Participatius.
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Recull d’acords (segons documents de recull d’acords)
Sessió 27 – 7 de febrer
1.
2.

Aprovar l’Informe Anual 2016 amb la incorporació de l’esmena demanada per la
representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí.
Incorporar la problemàtica de l’habitatge i el debat sobre el model de participació a la ciutat
en els temes a tractar dins del Pla de Treball 2017.

Sessió 28 – 9 de març
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Convocar un Consell Territorial Extraordinari per parlar de l’Institut que s’ubicarà al solar “
La Fibra”.
Incorporar a l’odre del dia d’ un proper Consell Territorial la presentació del model dels
Pressupostos Participatius i la problemàtica de les ocupacions d’habitatges.
El tècnic de Promoció de Ciutat i Comerç quedarà amb la secretària del Consell per conèixer
els locals buits del barri de Rocafonda- El Palau.
S’acorda que abans de prendre cap decisió es convocarà al Cap de Servei de Promoció de
Ciutat i Comerç i al tècnic de Promoció de Ciutat i Comerç perquè vagin donant informació
de com està el projecte i així es pugui debatre sobre aquest tema.
Enviar als membres del Consell el Powerpoint “Programa estratègic pel tractament del
civisme, millora de la qualitat de la via publica, i l’assoliment dels objectius 2020 de gestió
de residus “
Enviar als membres del Consell el PowerPoint “ Projecte Aixequem persianes”

Sessió 29 - 29 de març
No n’hi ha
Sessió 30 - 9 de maig
9.

Els membres del consell enviaran a la secretària aquelles propostes de Pressupostos
Participatius de les quals vulguin tenir una informació prèvia per si poden ser vàlides
econòmica i tècnicament.

Sessió 31 – 15 de juny
10. S’acorden dues propostes dels Pressupostos Participatius:
Instal·lar lavabos públics a llocs estratègics de la ciutat.
Comprar o llogar un local per ampliar l’espai de treball i magatzem de llibres de l’
Associació Llibre Viu
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Sessió 32 – 4 d’octubre
11.Traslladar a Direcció de Cultura la demanda del membres del Consell de senyalitzar la zona del
jaciment arqueològic com a Vil·la Romana “Els Caputxins” de Rocafonda; cobrir-lo amb
metacrilat perquè no si pugui tirar brossa; o limitar el pas per tal que no es malmetin més
restes. Així com posar plafons explicatius.
També es demana dur a terme diferents accions per tal de donar a conèixer la Vil·la Romana
dels Caputxins a la ciutat de Mataró i potenciar el seu coneixement
12. Traslladar al Servei d’Espais Públics la demanda de que les baranes de vidre de la Plaça
Rocafonda estan trencades i que caldria substituir-les per altres d’ un model diferent. Caldria
canviar totes les baranes de tota la plaça.
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Recull de tasques ( segons les actes )

Sessió 27 – 7 de febrer
a)
b)
c)

d)

Fer arribar als membres del Consell l’Informe anual 2016 amb la incorporació de l’esmena
presentada.
Fer arribar als membres del Consell el Pla de Treball 2017 amb la incorporació dels temes
proposats i una proposta de calendari.
Fer arribar als membres del Consell l’enllaç a la pàgina web des d’on aportar propostes al
procés participatiu en educació i el document de planificació escolar aprovat en el Ple del
mes de febrer.
Fer arribar al President el llistat de cotxes abandonats del que disposa el representant de la
Comunidad Islámica de Mataró Al Ouahda.

Sessió 28 – 9 de març
No n’hi ha
Sessió 29 - 29 de març
No n’hi ha
Sessió 30 - 9 de maig
e)

Enviar als membres del Consell la nota de premsa:
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/noticia/2017/04/13342_nota_audiencia_previa.html

junt a la sol·licitud d’audiència prèvia. En la segona pàgina de la sol·licitud, hi ha l’article 93
del ROM, que és el que regula els diferents aspectes de l’ Audiència Prèvia.
Un cop complimentada, la sol·licitud es pot presentar a qualsevol OFIAC així com es pot fer
la seva tramitació online amb certificat digital
(https://serveisweb.mataro.cat/tramits/public/ovac/detallTramit.do?path=/ca/Ajuntament/Aciutad
ana/tramits/detall/audiencia_previa_al_ple.html#no-back-button)

f)
g)
h)

Enviar als membres del Consell el PowerPoint del Projecte per els treballs de replantada de
l’arbrat viari i zones verdes de Mataró 2017-2019.
Enviar als membres del Consell el PowerPoint de la Remodelació de la Plaça Joan XXIII i
de les millores a Ronda Cervantes.
Enviar als membres del Consell el correu electrònic de la policia per temes d’ ocupacions
d’habitatges: ocupacions.policia@ajmataro.cat
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Sessió 31 – 15 de juny
i) La secretària del Consell enviarà als membres del Consell la programació d’estiu de la Xarxa
d’ Espais Joves de la qual ens va informar la Coordinadora de l' Espai Jove Rocafonda- El
Palau.
j) El President del Consell demanarà a Serveis Socials i Direcció d’ Ensenyament el programa
dels Casals d’estiu.
K) El President del Consell preguntarà per què no s’ha consultat a l’AV de les Santes l’Escorxador , ja que és l’entitat que ha fet la demanda en diverses ocasions, la ubicació dels
aparells de gimnàstica per persones grans als jardins de l’Antic Escorxador prèviament a la
seva instal·lació.
l) El President del Consell demanarà el llistat de preferències on instal·lar els correcans, que ja
estan pressupostats
ll) La secretària del Consell demanarà als diferents Serveis Municipals l’estat de les actuacions
que hi ha pendents.
m) La secretària del Consell enviarà als membres del Consell la resposta del Servei de Mobilitat a
la mateixa demanda que va fer un particular posar bandes reductores de velocitat a
l’Avinguda Amèrica, entre el Carrer Poeta Punsola i la Plaça 1r de Maig, ja que hi ha zones de
jocs infantils i així evitar ensurts amb les criatures que juguen en aquella zona.
n) La secretària del Consell demanarà al Servei d’ Espais Públics que és faci un requeriment al
propietari de les figueres de moro que hi ha a la Carretera de Mata i que s’estan podrint, per
tal que faci una intervenció ja que està repercutint a les persones que passen pel carrer.
o) La secretària del Consell enviarà al Servei d’ Espais Públics la queixa dels membres del Consell
de que els contenidors de matèria orgànica fan molta pudor i que no es recull cada dia.
Demanen que es faci un repàs als contenidors d’orgànica dels tres barris. Pregunten si ja s’ha
activat l’ increment de la freqüència de recollida de matèria orgànica i de neteja interior de
contenidors.
p) La secretària del Consell traslladarà al Servei d’ Espais Públics la queixa de que els comerços
no fan correctament la selectiva i no aboquen la brossa al contenidor corresponent el que fa
que aquests estiguin desbordats. Volen recordar al Servei d’ Espais Públics que es va dir que
hi hauria més control sobre aquest fet.
q) La secretària del Consell preguntarà al Servei de Jardineria quina previsió hi ha de fer la
neteja de les canyes a la Riera de Sant Simó.

Sessió 32 – 4 d’octubre
r) Enviar als membres del Consell les dades de contacte de l’agent de proximitat dels barris de
Rocafonda, el Palau i l'Escorxador.
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Com es reflecteixen els acords i les tasques?
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
Acord: 9, 10

Pla d’actuació de l’àmbit

Resolució directe

Acords: 1, 2, 3, 4, 6

Acords: 5, 7,8, 11, 12

Tasques:

Tasques: a, b, c, d, e, f, g,
h, i, j, k, l, ll, m, n, o, p, q, r.

Mataró, febrer de 2018
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