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

Caràcter: Ordinari 

Data: 9 de desembre de 2020 

Hora: 19 h  

Lloc: Virtual 

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, Valldeix 

Vocal 

Representant de l’Associació de Veïns El Palau  Vocal 

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

Ciutadà a títol individual R. F. Vocal 

Representant Grup Municipal En Comú Podem Vocal 

Representant del Grup Municipal ERC Vocal 

Ciutadà a títol individual J. C. Vocal 

Cristina Iglesias Rabascall Secretària 

 

També assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec  

Xesco Gomar 
Regidor de Serveis, 
Sostenibilitat, Transició 
Energètica i Cultura 

Laura Seijo 
Regidora de Benestar Social 
i Promoció de la Salut 

Joan Campmajó 
Cap de Servei d'Espais 
Públics 

 

S’excusen:  

Representant del Centro Cultural Rocafonda Vocal 

Representant del Grup Municipal PSC Vocal 

Representant del Grup Municipal C’s Vocal 
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No assisteixen: 

Representant de la Comunidad Islámica de Mataró Al Ouahda Vocal 

Representant NEM (Unió de Botiguers) Vocal 

Representant de l’Associació Cultural Llibre Viu Vocal 

Representant Grup Municipal Junts per Catalunya Vocal 

 

L’ordre del dia és:  

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 13 d’octubre 
de 2020. 

2. Explicació sobre el Plec de clàusules per a la licitació de la brossa.  

3. Informació Covid-19 a Mataró.  

4. ConsCtució de la Taula de Seguiment de la Covid-19 a Rocafonda.  

5. Sobrevinguts.  

6. Precs i preguntes.  

 

Desenvolupament de la reunió 

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

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

Durant els minuts d'espera s'aprofita el temps per anotar algunes queixes referents a la 
recollida de la brossa i la neteja dels carrers. Es posa de manifest per part de l'Associació 
Veïnal que el barri de Rocafonda està brut i ple d'andròmines al costat dels contenidors, es 
demanen solucions per tal de millorar la convivència i la imatge del barri. El regidor Xesco 
Gomar respon que la nova licitació de la brossa pensa molt en Cerdanyola i Rocafonda. El nou 
contracte no només parla de com cal recollir la brossa, sinó també de com hem d'educar a la 
gent perquè faci un bon ús del servei. El mal ús implica més despesa per posar-hi remei. L'App 
Mataró Neta funciona correctament i dóna un molt bon resultat.  

L'AV Rocafonda explica que a la plaça Joan XXIII hi ha hagut una guerra d'ous i s'ha quedat tot 
empastifat. Joan Campmajó pren nota i s'enviarà un equip de neteja.  

S'explica que els caps de setmana es reuneixen molts nois, uns 70 adolescents de 12 – 13 
anys, per barallar-se, han fet guerra d'extintors, d'ous, han sacsejat una ambulància, i altres 
malifetes que són greus. Els nois van sense mascareta, se citen per WhatsApp i vénen d'altres 
barris. El regidor Juan Carlos Jerez respon que es farà un monogràfic de seguretat, 
convivència i civisme ja que és un tema de preocupa i cal abordar de forma extensa.  
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 13 d’octubre de 

2020. 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

2. Explicació sobre el Plec de clàusules per a la licitació de la brossa. (S'adjunta presentació 
en pdf). 

Pren la paraula el regidor Xesco Gomar, per agrair que se'ls doni l'oportunitat per explicar la 
feina d'un any i mig. Fa un agraïment també al regidor Jerez, perquè la seva feina ha sigut 
molt important durant els anys precedents. És un contracte de 60 milions d'euros. Gomar 
explica que estem en un moment molt complicat pel que fa a la neteja de la via pública a 
Mataró. Cal millorar la neteja a tot Mataró i especialment al barri de Rocafonda. 

El contracte té un increment amb la dotació econòmica, és un servei que té un impost directe, 
i ha calgut apujar-lo per tal d'arribar-hi. Per a les persones que no poden pagar l'impost, i 
tampoc podien abans, hi ha una bossa social per acompanyar a la gent que té dificultats. La 
millora del servei la definim com a Mataró Neta. El contracte té més oportunitats, també la 
Mataró Sostenible, abaixarem el que ens cobra la planta de residus del Maresme. Si reciclem 
millor, la factura serà més baixa. S'ha calculat la petjada de carboni dels vehicles de recollida. I 
es promocionen el vehicles elèctrics. El tercer punt, Mataró Circular, és el tercer element del 
contracte, tornarem a recollir els voluminosos a domicili. Tenim un projecte que vol potenciar 
la Mataró Circular. 

Pren la paraula Joan Campmajó que és l'ideòleg del contracte que avui es presenta. Es preveu 
que el contracte es pugui iniciar el mes d'abril. Explica diversos aspectes a tenir en compte: En 
48 h es recolliran els voluminosos a domicili. A les àrees de contenidors és on s'ha vist que hi 
ha més acumulació de deixalles. Hi haurà escombriaires els 7 dies de la setmana, tots els dies 
de l'any, i es faran repassos a les tardes. Cada 15 dies tindrem un servei per netejar tot un 
carrer, s'aixecarà tot, i es netejarà. No s'hi podrà aparcar evidentment mentre es facin les 
tasques de neteja. A aquesta acció se l'anomena “fer dissabte”. També es farà una neteja de 
l'aparcament de Rocafonda. La recollida al portal domiciliària començarà a les urbanitzacions, 
inclosa Vallveric, i posteriorment al barri de Vista Alegre, per fer la prova, que ve per quedar-
se. També en els comerços de la ciutat, es farà la recollida a la porta, en els eixos comercials. 
Un dia a la setmana s'hi farà neteja amb aigua. Aquests residus no aniran als contenidors, per 
tant, hauria de millorar l'estat dels contenidors i les àrees. La recollida domiciliària serà 
identificada. (Hi ha certs problemes de connexió que dificulten poder seguir l'exposició amb 
claredat i s'acorda que s'enviarà adjunta la presentació en pdf). 

Xesco Gomar tanca el punt donant pas als dubtes dels membres del consell. Hi ha més 
presència d'escombriaires, es multiplica la recollida i neteja, els cubells d'escombraries es 
netejaran més, hi ha nous models de recollida.  

Intervé l'AV Rocafonda per constatar que tot això començarà a l'abril. Gomar respon que el 
ple aprova el plec de condicions i que ara les empreses s'han de presentar al concurs. 
L'empresa que guanyi tindrà un temps d'implementació. Cap a la primavera/inicis d'estiu el 
servei estarà en ple rendiment. Si alguna empresa impugnés l'adjudicació, el procés 
s'alentiria. Tornant de vacances d'estiu, el servei haurà d'estar operatiu al 100%. Es 
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contractaran 35 persones més noves per dur a terme el servei, una bona notícia. Jerez explica 
que el nou contracte el tindrem d'aquí 2 o 3 mesos. L'AV Rocafonda pegunta quant temps 
dura la concessió? El contracte dura 5 anys. La Generalitat està preparant una nova normativa 
de contractes de tractament de residus que ens condicionarà. També pregunten si es recullen 
voluminosos de Llavaneres. La resposta és no, Mataró Neta només actua al perímetre de 
Mataró. 

El Grup Municipal ERC pregunta si quan es refereixen a recollir la brossa a comerços, si també 
si inclouen tallers i fàbriques petites. Se li respon que sí. A l'Av Perú, al capdamunt, hi ha 
empreses petites que deixen els seus residus als contenidors soterrats. Se li respon que 
tindran prohibit fer-ho a partir d'ara. També es deixen voluminosos als contenidors i a través 
de l'App Mataró Neta s'actua ràpid. Gomar explica que hi ha “turisme de brossa”, gent que ve 
a Mataró a deixar la brossa. Per desgràcia no es pot controlar totalment, només se'ls pot 
multar si se'ls enxampa in fraganti. Els treballadors que no declaren l'activitat no poden anar a 
deixalleria. Hem de tenir camions recollint brossa a les zones forestals. Caldrà mirar si se'ls 
pot deixar anar a la deixalleria d'alguna forma. Gomar explica que aquest és un contracte que 
té consens polític, no hi ha una marca partidista, és de tots i l'hem de defensar entre tots. 
Busquem que una millor imatge de la neteja de Mataró comporti una millora en tots els 
nivells a la ciutat. El Parc d'Economia Circular serà una realitat al barri, el futur de Mataró 
passa entre molts aspectes, per fer de l'amenaça dels residus, una oportunitat. El grup 
municipal ERC pregunta per les caques de gos. Adverteix que el problema és greu. Gomar 
respon que espera que millori també. 

L'Av Palau pregunta per la recollida de mobles vells, ja que a la ronda Alfons X El Savi hi ha un 
comerç de mobles de segona mà que no compleixen normativa. Li consta que sovint 
reparteixen per tots els contenidors els mobles que no tenen sortida. Gomar respon que 
faran una campanya d'informació del servei de recollida de voluminosos, parlaran amb els 
comerços de mobles i també amb les persones perquè donin avís i es puguin passar a recollir 
a la direcció indicada. Difondran el missatge entre els clients d'aquests comerços. Si no 
compleixen la normativa, se'ls sancionarà. 

J. C. pregunta per la recollida als comerços. Llavors hauran de deixar un cubell al carrer amb 
les deixalles, davant del comerç? Al davant de casa seva hi havia un cubell amb restes de 
menjar cuinat i es quedava allà tot el cap de setmana i la pudor era molesta. El passaven a 
recollir el dilluns. Gomar respon que hi haurà comerços que necessitaran una recollida més 
intensa i d'altres que en necessitaran menys. El cost no serà el mateix. Posarem un xip a les 
bosses, sabrem qui llença què. I acabarem pagant per la quantitat que genera cada ciutadà. 
Un dels grans reptes d'aquest contracte és analitzar i treballar aquestes freqüències per 
avançar cada dia.  

Juan Carlos Jerez explica que s'enviarà la presentació per email i que si hi ha dubtes es poden 
fer arribar a la secretària del Consell Territorial.  

 

3. Informació Covid-19 a Mataró.  

Juan Carlos Jerez fa una breu introducció al punt 3 i 4. Explica que el punt 3 s'està fent una 
ronda comú a tots els consells territorials i respecte el punt 4 és una taula de seguiment del 
Covid al barri, ja que Rocafonda és un dels barris amb més incidència.  
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Pren la paraula la regidora Laura Seijo. La situació de la pandèmia de la Covid a la ciutat ha 
millorat bastant, està més controlada que en les setmanes anteriors, però no ens podem 
relaxar. S'acosta el Nadal i haurem d'extremar les precaucions, per minimitzar el possible 
rebrot del gener. El risc de rebrot a Mataró és de 124, és Alt. Hem baixat del Molt Alt a l'Alt. El 
risc de transmissió és de 0,88, i aquesta xifra hauria de baixar. Tot i això estem per sota de 
mitjana de Catalunya. A l'Hospital de Mataró hi ha 43 persones ingressades, 36 a les unitats 
d'hospitalització i 7 són a l'UCI. S'han produït 4 defuncions per Covid en l'última setmana. És 
important que no abaixem la guàrdia, tots estem fent un gran esforç, però encara s'està 
morint gent i és important que en siguem conscients. En aquests moments hauríem de revisar 
a Rocafonda què podríem fer millor, tot i que les dades han millorat notablement des del 
darrer cop que ens vam veure. En la setmana del 22 de novembre al 5 de desembre hem 
tingut 24 casos positius i un risc d'incidència de 128. Comparativament amb una altra àrea 
bàsica està la tercera més baixa. De les 7 àrees bàsiques estem per sota en el rànking número 
3. L'últim cop que ens vam trobar estàvem molt espantats i el seure i discutir i treballar en 
equip en comunitat ha fet que ara estiguem com estem. Us vull felicitar per la feina 
realitzada. 

L'Av Rocafonda intervé per dir que a l'entitat també estan molt contents. Jerez explica que les 
dades de fa unes setmanes eren estratosfèriques i que era molt preocupant. Seijo explica que 
quan ens vam trobar a Mataró teníem un risc de rebrot al voltant de 2.000 i ara estem a 124. 
S'ha fet bona feina, i és de tots. Es posa a la disposició per qualsevol dubte o aclariment. Quan 
posem en marxa la Taula que avui es constitueix serà tot molt més fàcil. Jerez afegeix que la 
Taula de Seguiment avui es constituirà i ens serà molt útil, en els propers mesos. 

 

4. Cons7tució de la Taula de Seguiment de la Covid-19 a Rocafonda. 

Laura Seijo explica que arran de la conversa amb l'Av Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí i 
Valldeix vam veure clar que la Taula ha de penjar del Consell Territorial. D'acord amb la 
proposta que va presentar l'Av, s'acorda el següent: 

Objectius: 

− Seguiment de les dades epidemiològiques de la Covid-19 al barri de Rocafonda. 

− Detecció de necessitats relacionades amb la pandèmia de la Covid-19. 

−−−− Possibles solucions a les necessitats detectades: Amb què pot col·laborar l'Associació 
de Veïns. Tasques a fer per cada agent. 

Membres: 

Sandra Castañé, Cap secció salut (e.f.) 

Maria Gil, Cap de Benestar Social 

Jordi Merino, Coordinador Oficina de Barris 

Cristina Iglesias, Tècnica de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats 

Helena Díaz, Treballadora social del CAP de Rocafonda i qui considerin adient 

Membres de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança, Ciutat Jardí, Valldeix 

Representant (si es valora adient) del Consell Territorial. 
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Vanessa González, presidenta de l'AV Palau, se li ofereix assistir-hi, ella ho accepta i se li envia 
la convocatòria per la primera trobada del dia 10. L'altra associació veïnal que forma part del 
Consell Territorial, l'AV Santes-Escorxador, no pertany al CAP de Rocafonda, es visiten en un 
altre centre, i per tant no hi tenen incidència. 

Periodicitat de les trobades: 

La Taula es reunirà com a mínim un cop al mes. Es podran establir més sessions en funció de 
l’evolució de la pandèmia i les necessitats detectades. 

Constitució i primera trobada: 

El dia 9 de desembre a les 19 h durant el Consell Territorial de Rocafonda, El Palau, 
Escorxador, es constitueix la Taula.  

La primera sessió se celebrarà el dia 10 de desembre a les 16 h via Zoom.  

Fonaments: 

Reglament de Participació Ciutadana. Article 16. Els grups o taules de treball 

1. El Plenari podrà crear grups o taules de treball específics amb la funció de fer anàlisis, 
recerques i propostes en temes determinats, i fer el seguiment de projectes i/o 
accions que s’estiguin duent a terme en el territori per tal d’enriquir els debats del 
consell. El Plenari en determinarà la seva finalitat i objectius concrets. 

2. Poden formar part dels grups o taules de treball qualsevol de les entitats de la Ciutat 
formalment constituïdes i que treballin en l’àmbit i/o territori objecte del consell. Es 
podrà convidar a participar dels grups o taules de treball a persones que per la seva 
trajectòria, capacitats i/o inquietuds es cregui pertinent que hi participin. Els grups o 
taules seran oberts també a ciutadans/es a títol individual que així ho sol·licitin. 

2. El President/a del consell delegarà en un tècnic/a municipal la gestió dels grups o 
taules de treball. 

Laura Seijo acaba dient que espera molt de la taula per treballar conjuntament i que les dades 
i els esdeveniments ens marcaran el ritme. Jerez conclou que mantindrem la dinàmica 
mensual de trobades. Aquesta taula serà una bona pràctica i experiència per poder fer 
seguiments de tipus comunitari. El Consell a vegades té molta càrrega d'informació i les taules 
ens permeten més flexibilitat. 

Juan Carlos Jerez afegeix que si hi ha dubtes del que es pot fer o no es pot fer seguint les 
mesures de prevenció i seguretat de la Covid, ja sigui a títol individual o per a una entitat, es 
poden adreçar per email a la secretària del consell o directament al regidor ja que ell està en 
el Comitè d'Emergència en contacte directe amb Protecció Civil, Policia, etc. Pot traslladar les 
consultes i passar la resposta. El Consell Territorial pot ser un canal per aclarir dubtes. 

 

5. Sobrevinguts. 

Cristina Iglesias explica que en el darrer consell es va formular la següent demanda: 

− Es plantejaran accions per reduir l'escletxa digital per als col·lectius més vulnerables 

o d'edat avançada. 
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Des de l'Ajuntament de Mataró estem fent diverses accions. Des del Servei d'Estratègia i 
Governança s'ha editat la Guia Ciutadana de l'Administració Electrònica i uns vídeos per posar 
fàcil l'Administració Electrònica a nivell general. També s'han realitzat cursos des de l’Agència 
de Suport i Serveis a les Entitats per ensenyar com es fan les gestions telemàticament (Taller 
de com comunicar-nos amb l’Ajuntament a través dels tràmits que es poden realitzar) i com 
ens podem relacionar per videoconferència (Com crear reunions en línia a l'entitat?). També 
hem programat accions dins la campanya del Voluntariat en aquesta línia (Formació per a 
Voluntaris/Cuidadors. Acompanyant des de la Distància utilitzant les noves tecnologies. A 
càrrec de la Fundació Hospital; Aprèn a fer videoconferències amb la teva parella lingüística! 
Programes i recursos. A càrrec del CNL). A més, la Taula de Reconstrucció Econòmica i Social 
va presentar una proposta que es va aprovar per fer un pilot de suport a col·lectius 
vulnerables impulsat pel Servei d'Ocupació i Benestar Social per reduir l'escletxa digital i 
donar suport a la tramitació d'ajudes. S'està treballant en un projecte d’atenció per ajudar a 
fer tràmits i gestions telemàtiques. Properament se'n podran donar més detalls. Jerez conclou 
dient que es treballa en aquesta línia i per disposar d'equips de suport, ja que si no hi ha una 
persona al costat que pugui explicar el funcionament, hi ha col·lectius que els és molt 
dificultós aprendre-ho sols seguint un vídeo o guia. L'escletxa digital és una realitat i estem 
treballant per posar-hi remei, no deixarem ningú fora d'aquests circuits de tramitació.  

 

6. Precs i preguntes.  

R. F. pregunta pels terrenys de Cristalleries de Mataró on s'hi estan fent moviments de terres. 
Això té a veure amb la construcció del Parc d'Economia Circular? Se li respon que sí. 

R. F. insisteix en el tema dels joves que queden per barallar-se, estan avorrits, com que la 
pista poliesportiva continua tancada, queden a la plaça Joan XXIII i hi ha reunions de 70 o 80 
nanos, d'entre 13 i 14 anys, de diferents barris de la ciutat. Es va fer una guerra d'ous. S'està 
incrementant la violència, fins i tot hi va haver un policia ferit, i un noi ferit. També hi va haver 
detencions. Jerez respon que es passarà avís a la policia per tal de controlar situació. 

Juan Carlos Jerez finalitza la sessió dient que si hi ha qualsevol informació, com per exemple la 
previsió de finalització de les obres del mòdul de la pista del Palau, passarem informació del 
calendari previst per a la seva finalització. Enviarem per correu electrònic aquesta previsió, ja 
que caldrà adscriure el mòdul al Centre Cívic de Rocafonda-El Palau i obrir el període perquè 
les entitats puguin entrar sol·licituds d'espai per a utilitzar-lo. Si hi ha notícies o novetats 
sobre seguretat o pressupostos, passarem informació per email als membres del consell. 

 

La sessió finalitza a les 20.30 h 

 

Acords: 

1. Es demanarà previsió per a la finalització de les obres del mòdul de la pista del Palau i 
es transmetrà als membres del consell. 

2. Es passarà avís a Policia Local de la necessitat de controlar la plaça Joan XXIII ja que 
s'hi troben adolescents menors per barallar-se. 
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3. S'informarà dels passos que es vagin realitzant respecte a les accions per reduir 
l'escletxa digital. 

4. Es constitueix la Taula de Salut de Seguiment de la Covid-19 a Rocafonda. 

5. Properament se celebrarà un consell monogràfic de seguretat i convivència. 

 

 

 

 

 

 

 

President Consell Territorial                                         
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                                       
 

Juan Carlos Jerez Antequera                                                        Cristina Iglesias Rabascall 

 

Mataró, 9 de desembre de 2020 

Secretària Consell Territorial                             
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                                      
 


