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

Caràcter: Ordinari 

Data:  12 de desembre de 2019 

Hora: 19.00 h  

Lloc: Centre Cívic Rocafonda 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Juan Carlos Jerez Antequera President 

Daniel Hurtado Díaz Vicepresident 

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

Representant del Centro Cultural Rocafonda Vocal 

Ciutadà a títol individual R.F. Vocal 

Representant NEM (Unió de Botiguers) Vocal 

Representant Grup Municipal En Comú Podem Vocal 

Representant Grup Municipal Junts per Catalunya Vocal 

Representant de l’Associació de Veïns El Palau Vocal 

Cristina Iglesias Rabascall Secretària 

 

També assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

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

 

S’excusen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Representant del Grup Municipal C’s Vocal 
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No assisteixen:  

Representant de l’Associació Cultural Llibre Viu Vocal 

Representant de al Comunidad Islámica de Mataró Al Ouahda Vocal 

Ciutadà a títol individual J. C. Vocal 

Ciutadà a títol individual J.B. Vocal 

 

L’ordre del dia és:  

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell extraordinari del dia 4 de febrer 
de 2019. 

2.  Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del dia 12 de desembre 
de 2018. 

3. Benvinguda i presentació del president del consell territorial i, si s’escau, de cadascú dels 
membres del consell. 

4. Proposta, si s’escau, del president del consell de dos ciutadans/es per formar-ne part i la 
seva aprovació. 

5. Proposta d’escollir dos membres del consell territorial com a representants en el Consell de 
Ciutat. 

6. Obres de l’equipament ubicat a la Pista Poliesportiva Municipal del Palau i adscrit al Centre 
Cívic Rocafonda. 

7. Usos de la Plataforma “Decidim”. 

8. Gestió de demandes mitjançant la Bústia Ciutadana. 

9. Sobrevinguts. 

10. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la reunió 

La sessió s’inicia a les 19.05 h.  

(S’acorda avançar el punt 3 a l’inici de la reunió.) 

3. Benvinguda i presentació del president del consell territorial i, si s’escau, de cadascú dels 

membres del consell. 

El president, que revalida en el càrrec, el regidor Juan Carlos Jerez, es presenta i convida a tots els 
assistents a fer una breu presentació i explicació de qui són i en nom de quina entitat assisteixen. Es 
procedeix a fer la roda de presentacions. Hi ha cares noves fruit de la renovació de membres que s’ha 
produït amb el canvi de mandat i també arran de la renovació de juntes de les entitats participants. 
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell extraordinari del dia 4 de febrer 

de 2019. 

(S’explica que es porten a aprovació dues actes bastant endarrerides en el temps ja que 
aquest 2019 no s’han celebrat pràcticament consells a causa dels llargs períodes electorals 
en els quals ens hem vist immersos. ) 

S’aprova per unanimitat. 

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del dia 12 de desembre 

de 2018. 

S’aprova per unanimitat. 

 

4. Proposta, si s’escau, del president del consell de dos ciutadans/es per formar-ne part i la 

seva aprovació. 

El president del consell explica que el Reglament de Participació Ciutadana inclou la possibilitat que el 

president sigui l’encarregat de proposar dues persones de la ciutadania per formar part del consell. 

Ara per ara, aquesta possibilitat s’està valorant i s’està pensant en perfils que responguin al 

coneixement del barri i la seva realitat social. Properament informarem de la proposta. De moment, 

aquest punt es deixa en espera fins a una propera sessió on ja es pugui concretar més. 

 

5. Proposta d’escollir dos membres del consell territorial com a representants en el Consell de 

Ciutat. 

El president explica en què consisteix el Consell de Ciutat: 

El Consell de Ciutat, en tant que Consell de Consells, és l’òrgan de participació i de consulta de 
caràcter global amb l’objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat. 

Els objectius del Consell de Ciutat són: 

- Assessorar l’Ajuntament en les definicions de les grans línies de la política i els grans projectes 
de ciutat, 

- Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi 
encarregat l’Ajuntament, 

- Sol·licitar l’activació de qualsevol dels mecanismes de participació previstos al Reglament de 
participació ciutadana, i 

- Impulsar nous processos participatius, estudiar, debatre i informar les propostes que li 
plantegin els consells territorials o sectorials, i altres temes que li siguin encomanats per 
l’Alcalde o l'Alcaldessa o el Ple de l’Ajuntament. 

El president explica que es vol potenciar encara més el Consell de Ciutat, aportar una visió més àmplia 
de les possibilitats que ofereix aquest òrgan participatiu. 

Els diferents consells territorials i sectorials tenen l’opció d’aportar dos membres al Consell de Ciutat. 
La tasca que avui ens ocupa és definir qui seran els representants del Consell Territorial de Rocafonda 
– El Palau – Escorxador.  
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Tres persones s’ofereixen per voluntat pròpia: el representant de l’AV Rocafonda, i el ciutadà a títol 
individual  R. F, que a la vegada també forma part de l’AV Rocafonda. El representant del Grup 
Municipal En Comú Podem també s’ofereix.  

La secretària del consell, Cristina Iglesias, fa la reflexió que seria millor que els dos representants no 
fossin de la mateixa entitat, ja que així seria més representatiu i plural. El president, Juan Carlos Jerez, 
explica que els grups municipals ja tenen representativitat en el Consell de Ciutat, i que per tant, seria 
més idoni que sorgís un altre voluntari d’alguna altra associació. El representant d’En Comú Podem 
comenta doncs que si és així, ell també creu que és més idoni que hi vagi un representant del teixit 
associatiu.  

Els representants de l’AV Santes – Escorxador es mostren interessats en debatre-ho internament i es 
comprometen a fer retorn el dilluns dia 16 de desembre de les seves intencions en participar-hi o no. 

El president apunta que seria interessant preguntar a les entitats Alouahda i Llibre Viu, que avui no 
han assistit a la sessió, si voldrien ser representants del consell al Consell de Ciutat. S’acorda que se’ls 
enviarà un correu electrònic fent la consulta.  

Els dos voluntaris membres de l’AV Rocafonda accepten que es pregunti a les altres entitats i que, en 
el cas que ningú més s’ofereixi, hi anirien ells dos. 

Es marca la data 31 de desembre de 2019 per recollir via correu electrònic les peticions dels possibles 
interessats per acabar decidint qui seran els dos representants. Es farà retorn de la decisió també via 
correu electrònic a tots els membres del consell.  

 

6. Obres de l’equipament ubicat a la Pista Poliesportiva Municipal del Palau i adscrit al Centre 

Cívic Rocafonda. 

(Es projecta el Power Point que va elaborar Equipaments i que es va presentar públicament en una 
sessió informativa el dia 27 de novembre al Centre Cívic Rocafonda). 

 

A dia 12 de desembre de 2019 el Servei d’Equipaments Municipals ha començat les obres de reforma i 

ampliació de l’equipament cívic annex al Centre Cívic Rocafonda ubicat a la Pista poliesportiva del 

Palau. Les obres consisteixen, per una banda, en la reforma de l’edificació existent per situar: el 

vestíbul d’accés, el vestidor, els lavabos, el magatzem, la sala tècnica d’instal·lacions i el despatx, i per 

una altra banda, la construcció de l’ampliació, un nou volum destinat a sala polivalent per a usos cívics 

de dansa, ball i activitat física. Les obres estan adjudicades a l’empresa Civil Stone S.L., i tenen una 



CSV (Codi segur de verificació) IV7GSWKPBFFJ7BFLUEFT6N7HOI Data i hora 21/10/2020 09:36:23

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per CRISTINA IGLESIAS RABASCALL

Signat per JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7GSWKPBFFJ7BFLUEFT6N7HOI Pàgina 5/8

  

 5

durada prevista de 8 mesos. El pressupost d’adjudicació és de 205.700,00 € IVA inclòs. L’encarregat de 

la direcció facultativa és l’arquitecte municipal Miquel Canal de Torres. 

La secretària explica que si qualsevol dels assistents té algun dubte, el podem aclarir, o dirigir als 

companys d’Equipaments que resoldran el que calgui. 

La representant de l’AV del Palau pregunta pels m2 que tindrà la sala polivalent, d’espai útil. Se li 

respon que 92 m2. I se li explica detalladament que hi haurà un mòdul de vestidors i lavabos. Es 

mostra aquesta diapositiva: 

27 de novembre de 2019 REFORMA I AMPLIACIÓ D’EQUIPAMENT CÍVIC PISTA DEL PALAU

Ajuntament 
de Mataró
Servei d’Equipaments Municipals

 

El representant de l’AV Santes – Escorxador pregunta per l’ús que es podria fer de l’Escola Menéndez y 

Pelayo. El president respon que cal preguntar a Equipaments i aclarir si comporta algun risc fer-ne ús o 

no. De moment, les entitats que feien ús de la pista del Palau, Càritas i Espai Joäo Martí, aniran a 

l’Escola Germanes Bertomeu a fer les seves activitats mentre durin les obres. 

 

7. Usos de la Plataforma “Decidim”. 

El president explica que els dos punts que vénen a continuació tenen relació amb dos aplicatius 
informàtics que té l’Ajuntament perquè els ciutadans puguin participar activament i fer tràmits de 
manera més àgil i directa amb l’Administració. 

La secretària del consell mostra a la pantalla la plataforma DecidimMataro.cat. Cada cop més estem 
caminant cap a espais de participació que siguin més virtuals i menys físics. És a dir, que no impliquin 
que ens haguem de trobar tots presencialment un mateix dia, a una mateixa hora, en un mateix lloc.  

La plataforma vehicula aquests espais de participació de manera que qualsevol ciutadà pugui fer les 
seves aportacions, fins i tot des del mòbil. Hi ha un primer nivell d’aprofundiment en l’espai del 
Consell que ens ocupa, on s’hi pot trobar molta informació, sobre els objectius i composició. Així com 
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també s’hi poden trobar les actes anteriors i documents d’interès que s’han originat tant en el consell 
com en el Pla Integral de Rocafonda – el Palau – Escorxador. 

Quan hi hagi la campanya de pressupostos participatius ja farem una segona sessió més didàctica 
perquè els membres vegin com a usuari registrat totes les funcionalitats que tenen al seu abast al 
decidimmataro.cat. Està previst que hi hagi un espai de fòrum de discussió on els membres puguin 
intercanviar les seves opinions i parers al respecte dels temes que es proposin a ser tractats. Però 
aquest serà un pas més d’aprofundiment en l’ús de la plataforma que veurem més endavant. 

 

8. Gestió de demandes mitjançant la Bústia Ciutadana. 

La secretària del consell explica que dins del web mataro.cat podem trobar l’opció per fer arribar 

queixes i suggeriments a l’Ajuntament. Des d’aquest enllaç a la Bústia podem omplir tots els camps de 

formulari per fer arribar el que volem transmetre. Cal buscar en el desplegable el tema de la nostra 

demanda, posar la ubicació, identificar-nos, i així l’Ajuntament podrà respondre’ns quan la incidència 

estigui resolta. És molt important indicar sempre un correu electrònic per poder rebre les 

contestacions. D’aquesta manera és el propi interessat el que pot adreçar-se a l’Ajuntament, bé a 

nivell particular, o bé en representació de la seva entitat, indicant en aquest cas la raó social i el CIF. 

Un membre pregunta si això és el mateix que l’app Mataró Neta. Se li explica que són coses diferents, 

que l’App Mataró Neta disposa d’equips d’intervenció immediata que resolen la incidència. I que 

aquesta app és només per temes de brossa i deixalles. La bústia s’entén com a un site ampli on poden 

canalitzar les diferents demandes que pugui tenir la ciutadania. Després hi ha l’opció de fer-ne un 

seguiment amb el número d’incidència que haurem rebut al nostre email. 

La secretària es posa a disposició dels membres del consell per fer sessions més personalitzades si cal, 

perquè aprenguin a fer servir la bústia. La idea és descongestionar el consell de demandes 

relacionades amb senyals de trànsit, arbrat, enllumenat, desperfectes a la calçada i voreres, etc. I anar 

caminant cap al fet que el Consell sigui un espai de participació que s’ocupi d’altres temes de més 

transcendència pel territori. No obstant, el consell seguirà sent un espai on fer seguiment de tot allò 

que preocupi a la ciutadania, i en la mesura del possible, les diferents inquietuds seran tractades i 

canalitzades cap als serveis corresponents, per així poder fer-ne un retorn als seus membres.  

 

9. Sobrevinguts. 

10. Precs i preguntes.  

(Es decideix fer els dos punts junts) 

El president del Consell explica que els Consells tenen l’objectiu de poder debatre de temes d’interès 
pel territori i que si els seus membres estan interessats en tractar alguna qüestió concreta, poden 
demanar un monogràfic sobre allò, i un tècnic municipal pot venir a donar les explicacions 
corresponents.  

Obre el torn de paraula perquè els assistents plantegin les seves preguntes/demandes. 
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El ciutadà a títol individual R. F. pregunta pel solar del carrer de Gibraltar que està abandonat. És el 
que es coneix popularment com La Fàbrica. Proposen des de l’Associació de Veïns de Rocafonda que 
sigui un equipament per al barri i que l’ús es decideixi mitjançant un procés participatiu.  

El president del consell respon que allà hi hauria d’anar habitatge dotacional, segons el Pla 
d’Habitatge. Dotacional vol dir que siguin pisos amb un objectiu social (per a joves, gent gran, 
persones amb risc...) Però que ell, com a president de PUMSA, té molt clar que pisos allà no s’hi faran. 
Proposa que sigui el Pla Integral on es debati sobre què s’hi ha de fer en aquest solar. Si s’ha de 
qualificar com a espai verd, com a equipament, etc. El Pla Integral ha de poder debatre sobre 
urbanisme i habitatge al territori. L’experiència de l’Open Puig i Cadafalch a Rocafonda va ser molt 
satisfactòria i es va comprovar com al barri hi havia moltes possibilitats en l’àmbit de l’urbanisme, 
actius a tenir en consideració per al desenvolupament del territori.  

La representant del Centro Cultural explica que aquell solar està tapiat perquè hi havia molta brutícia i 
presència de rates, i que és una pena que aquest espai estigui desaprofitat. Seria molt important 
dignificar l’espai i que es destinés al barri. Tenim manca d’equipaments i les entitats necessiten 
espais/locals on fer les seves activitats. 

Juan Carlos Jerez introdueix un nou tema, la licitació del projecte de càmeres de seguretat a Mataró. 
Se’n posaran al Pla d’en Boet, per tal de controlar l’oci nocturn, se’n posaran de genèriques, de 
reconeixement facial i de matrícules. També se’n posaran al pàrquing de Rocafonda, que enfocaran el 
pàrquing i el passadís, i també la passera que va a la Ronda de Rafael Estrany. La Comissió de 
Videovigilància de la Generalitat ha donat llum verda a la seva instal·lació.  

El ciutadà R. F. celebra la mesura i diu que això donarà més seguretat al barri. 

La representant del Centro Cultural explica que a ella li han entrat dos cops a casa a robar. Viu en un 
primer pis a la Ronda de Sant Oleguer i quan estava a fora de vacances li van entrar pel balcó. Ha 
hagut de posar una planxa de ferro per millorar la seva seguretat. Els fets estan denunciats. 

El president del Consell apunta que es notarà una millora pel que fa al nombre d’agents de policia 
local, ja que se n’incorporaran 19 de nous, 11 estan en aquests moments a l’Escola de Policia i 8 ja han 
entrat a treballar al cos. A més, la intenció és treure policies de la comissaria i de sala, i posar-los a 
patrullar el carrer. Això es farà palès en el dia a dia, ho notarem els ciutadans. 

El representant del grup municipal ECP pregunta si s’està mirant de posar noves figures de seguretat, 
que no siguin policies locals. Juan Carlos Jerez explica que un policia és un recurs molt car i escàs, ja 
que no només se li paga el sou, sinó l’arma, l’armilla, tot l’equipament que requereix, etc. La figura 
que aniria molt bé implementar és la de l’inspector de via pública, que realitzi tasques d’inspecció de 
soroll per exemple, civisme, brossa, tinença de gossos, oci nocturn, etc. Una persona contractada com 
a pla d’ocupació no pot aixecar acta, ha de ser un funcionari. La policia no dóna l’abast amb tot, per 
tant, s’està caminant cap a la idea futura de tenir un equip d’inspectors, tècnics especialitzats en 
sonometria en seria un exemple. 

El representant del NEM (Unió de Botiguers) comenta que és un encert posar llums de Nadal als 
barris, com s’ha fet a Rocafonda i Cerdanyola. El president del consell coincideix en la valoració 
positiva i els assistents també així ho manifesten. 

El ciutadà R. F. pregunta per la plantació d’arbres, quin és el pressupost que es destina a aquesta acció 
i on i quan està previst dur a terme la plantació a la ciutat. El president del consell explica que els plans 
directors que tenim en vigor i que es vagin aprovant els facilitarem als membres del consell, com per 
exemple el pla d’arbrat pel qual es pregunta. 

R. F. també comenta que a la plaça del Palau, situada a Ciutat Jardí, les voreres estan molt malmeses, 
les arrels dels arbres han aixecat les rajoles i caldria una millora. En aquesta plaça s’hi troba molta gent 
gran i això suposa un perill. La secretària anota la demanda i se’n farà seguiment.  
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La representant de l’AV El Palau comenta que al Parc del Palau els plataners estan plens de bitxos, és 
una espècie de pugó que necessitaria una fumigació. Fa anys que succeeix el mateix. Demana que, si 
és possible, es retirin aquests arbres. S’acorda que es traslladarà la demanda i se’n farà seguiment. 

S’explica que el calendari de sessions del consell serà de tres anuals mínim, i en funció de si hi ha 
temes extraordinaris a tractar se n’afegiran més. Els membres del consell poden i haurien de proposar 
els temes que els interessen i així fer monogràfics per abordar-los. 

 

La sessió finalitza a les  20.10 h 

 

ACORDS 

- S’aproven per unanimitat les actes dels CT del 4/2/19 i 12/12/18. 

- Es dóna de marge fins al 31 de desembre 2019 per recollir via email les peticions per ser 
membre del Consell de Ciutat. Esgotat el termini, es decidiran els dos representants, intentant 
que no siguin representants de la mateixa entitat. 

- Es preguntarà al servei corresponent pel possible ús de l’Escola Menéndez y Pelayo i quin risc 
comporta l’edifici. 

- Es faran formacions personalitzades en l’ús de la Plataforma Decidimmataro.cat i de la Bústia 
Ciutadana als membres que així ho requereixin. 

- El Pla Integral de Rocafonda – el Palau – Escorxador debatrà sobre urbanisme i els possibles 
usos del solar buit del carrer de Gibraltar. 

- Es demanarà al servei corresponent el pressupost anual de plantació d’arbres i també el pla 
d’arbrat. 

- Es traslladarà al servei corresponent la petició d’arranjament de voreres de la Plaça del Palau. 

- Es traslladarà al servei corresponent la petició de fumigació dels plataners del Parc del Palau, o 
si es pot la seva retirada. 

- S’estableix un mínim de tres sessions anuals del CT i es demana als membres que proposin 
temes per ser tractats en sessions que poden ser extraordinàries i de caràcter monogràfic. 

 

 

President Consell Territorial                                         
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                                       
 

Juan Carlos Jerez Antequera                                                              Cristina Iglesias Rabascall 

 

Mataró, 12 de desembre de 2019 

Secretària Consell Territorial                                        
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                                      
 


