
INFORME ANUAL ANY 2020
CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU, L’ESCORXADOR

Nombre de sessions realitzades: 3

Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats): 56,3%

Sessió 41 12/06 75%
Sessió 42 13/10 44%
Sessió 43 9/12 50%

Temes tractats (en funció dels ordres del dia)

Sessió 41 – 12 de juny de 2020 

1. Informació sobre la situació de seguretat, convivència i civisme.
2. Mesures de desescalada i del pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró.

Sessió 42  – 13 d'octubre de 2020

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del dia 12 de 
desembre de 2019. 
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell extraordinari del dia 12 de 
juny de 2020. 
3. Presentació projecte Aporta.
4. Pressupostos participatius i taula de reconstrucció social i econòmica de la ciutat. 
5. Valoració estiu Agents per la Convivència. 
6. Sobrevinguts.
7. Precs i preguntes.

Sessió 43 – 9 de desembre de 2020

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. Constitució de la Taula de Seguiment de la Covid-19 a Rocafonda.
5. Sobrevinguts.
6. Precs i preguntes.

Nivell de debat dels temes tractats (en quins temes hi ha hagut l’oportunitat de generar 
propostes i/o discussió)
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 Informació sobre la situació de seguretat, convivència i civisme.
 Mesures  de  desescalada  i  del  pla  de  reconstrucció  social  i  economica  de 

Mataró.
 Valoració estiu Agents per la Convivència. 
 Constitució de la Taula de Seguiment de la Covid-19 a Rocafonda.
 Seguiment actuacions territori



Recull d’acords (segons documents de recull d’acords)

Sessió 41 – 12 de juny de 2020 
(No hi va haver acords)

Sessió 42  – 13 d'octubre de 2020

1. Es parlarà amb els coordinadors dels equips d'agents de convivència i cívics perquè 
comuniquin amb més empatia i positivisme als comerciants i restauradors de les mesures 
de prevenció de la Covid. 
2. Es traslladarà a Salut la situació crítica del CAP de Rocafonda i es demanarà millorar la 
campanya informativa de la vacunació de la grip. 
3. Es plantejaran accions per reduir l'escletxa digital per als col·lectius més vulnerables o 
d'edat avançada.
4. Es traslladarà a Policia el problema de convivència del bloc groc del carrer Pau Picasso 
16 - 20. 
5. En un proper consell s'informarà de les accions realitzades en l'àmbit de les ocupacions i 
la convivència dins les comunitats.
6. Es programarà una propera sessió del Consell abans de Nadal.

Sessió 43 – 9 de desembre de 2020

7. Es demanarà previsió per a la finalització de les obres del mòdul de la pista del Palau i 
es transmetrà als membres del consell. 
8. 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. 
9. S'informarà dels passos que es vagin realitzant respecte a les accions per reduir 
l'escletxa digital. 
10. Es constitueix la Taula de Salut de Seguiment de la Covid-19 a Rocafonda. 
11. Properament se celebrarà un consell monogràfic de seguretat i convivència.

Com es reflecteixen els acords ? 

Pla d’actuació de l’àmbit Resolució directa

3, 5, 9, 10, 11 1, 2, 4, 6, 7, 8 

Mataró, febrer de 2021
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