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

Caràcter: Ordinari

Data: 24 de febrer de 2021

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 del Centro Cultural de Rocafonda Vocal

Representant del Grup Municipal PSC Vocal

Representants de l’Associació de Veïns Les Santes – Escorxador (2) 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 

Alejandra Lara
Coordinadora Dispositiu de 
Suport per a la Tramitació 
Digital

Jordi Merino
Coordinador Oficina de 
Barris

S’excusen:

Representant de l’Associació de Veïns El Palau Vocal

No assisteixen:

Representant de la Comunidad Islámica de Mataró Al Ouahda Vocal

Representant NEM Vocal

Representant de l’Associació Cultural Llibre Viu Vocal

Representant Grup Municipal Junts per Catalunya Vocal
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Representant Grup Municipal Ciutadans Vocal

L’ordre del dia és: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 9 de desembre de 
2020.

2. Retorn de les accions executades a través de la Taula de Salut de Seguiment de la Covid-
19 a Rocafonda.

3. Entrada en funcionament del Dispositiu de Suport per a la Tramitació Digital.

4. Trasllat de l’Espai Jove de Rocafonda – El Palau.

5. Butlletí electrònic per a les entitats del territori de Rocafonda, El Palau, Escorxador.

6. Sobrevinguts.

7. 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. 

1.  Lectura  i  aprovació,  si  s’escau,  de  la  darrera  acta  del  consell  ordinari  del  9  de 
desembre de 2020.

S'aprova per unanimitat.

3. Entrada en funcionament del Dispositiu de Suport per a la Tramitació Digital.

S'acorda avançar el punt 3. 

Juan Carlos Jerez explica que s'ha vist la necessitat de posar en funcionament un Dispositiu 
d'aquestes característiques, ja que molts serveis presencials no estan funcionant com abans 
de la pandèmia i cada cop més, els tràmits s'han de fer per la via telemàtica. L'escletxa digital 
és una realitat i l'Ajuntament ha volgut posar mitjans per acompanyar les persones que ho 
necessiten. Aquest nou servei s'ha creat en el marc de la Taula de Reconstrucció Social i  
Econòmica  de  Mataró.  El  president  del  Consell  passa  la  paraula  a  l'Alejandra  Lara, 
Coordinadora d'aquest Dispositiu. S'inicia una presentació compartint pantalla (s'adjunta en 
pdf a l'acta).

Alejandra  Lara  contextualitza  el  projecte  i  l'encàrrec  polític  que  es  va  rebre  per  idear  el 
Dispositiu de Suport per a la Tramitació Digital. A Rocafonda, el dispositiu se situa a l'Oficina 
de Barris, del carrer de Blai Parera, els dilluns i els dimecres de 9 a 16 h, sempre amb cita 
prèvia.  La cita  prèvia  es  pot  demanar  online  a  www.mataro.cat/tramitaciodigital o  bé per 
telèfon 93 702 28 50. El servei va entrar en funcionament el dia 8 de febrer i es tracta d'una 
prova pilot de 6 mesos, si el dispositiu funciona bé i la ciutadania l'utilitza, és possible que 
s'allargui més temps. És un projecte transversal on hi  participa tot l'Ajuntament,  on s'han 
identificat els tràmits telemàtics recurrents que arriben als serveis municipals, se n'han trobat 
58. Un dels objectius és l'alfabetització digital, capacitar la persona perquè pugui guanyar 
autonomia digital. A la resta de la ciutat el dispositiu se situa a diferents Centres Cívics: Cabot 
i Barba, Molins i Pla d'en Boet. S'han contractat 3 agents TIC i una persona en pràctiques que 
farà suport als agents.
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Un cop  es  demana la  cita  prèvia,  l'agent  TIC truca  per  saber  més  quin  tipus  de  tràmit  
necessita fer l'usuari, quina documentació necessita, i així fer un assessorament més acurat i 
una millor atenció presencial. Si una persona es presenta al dispositiu sense cita prèvia, se li  
donarà cita per un dia o bé se li donarà el telèfon perquè la demani.

Aquest dispositiu no substitueix l'Ofiac, tots els tràmits de la Seu Electrònica de l'Ajuntament 
es continuaran fent  en aquest  servei.  El  nou Dispositiu  està pensat  per  altres tràmits no 
municipals. S'ha elaborat una campanya de comunicació online i offline per tal d'arribar al 
màxim de gent possible. 

Si hi ha dubtes al respecte o els membres del consell volen aclariments, es poden posar en 
contacte amb ella a través del telèfon 662 990 206 o el correu electrònic alara@ajmataro.cat

Juan Carlos Jerez recorda que aquest dispositiu se suma a les Ofiac's que estan funcionant 
en  aquests  moments  a  la  ciutat.  Es  tracta  de  fer  suport  per  fer  gestions  en  d'altres 
administracions.  Els  diferents  punts  d'atenció  a  usuaris  derivaran  al  Dispositiu  aquelles 
persones que detectin que ho necessiten.

S'obre torn de preguntes: 

− El representant de l'AV Rocafonda pregunta si per cada tràmit necessites una cita si 
aquests  tràmits  estan  relacionats  entre  sí.  Alejandra  Lara  respon  que  l'agent  TIC 
trucarà  a  l'usuari  per  aclarir  quina documentació  necessita  i  així  podrà  avaluar  el 
temps d'atenció que requerirà. Amb una cita es procurarà fer tot. Per operar a la Seu 
Electrònica de l'Ajuntament també es necessita l'idCat mòbil, llavors des de l'Ofiac es 
derivaran els usuaris que no sàpiguen fer-se'l pel seu compte.

− R. F. demana el cartell per fer difusió entre els socis de l'AV Rocafonda, l'Esperança, 
Ciutat  Jardí,  Valldeix i  veïns del  barri.  Alejandra Lara respon que el  farà arribar a 
través de la tècnica de territori. R. F. diu que ells ja han començat a fer difusió del nou 
dispositiu. Se li agreix ja que l'objectiu és que la gent ho conegui. També s'ha previst 
un cartell mut, per poder escriure l'existència del servei amb diferents idiomes, àrab, 
xinès,  anglès,  etc.  I  també  posar  si  es  creu  convenient  que  la  persona  vingui 
acompanyada d'una persona que pugui traduir. Alejandra Lara conclou dient que els 
agents TIC no són tècnics en un servei municipal concret, si es considera que han 
d'acudir al tècnic en qüestió, se'ls derivarà.

2. Retorn de les accions executades a través de la Taula de Salut de Seguiment de la 
Covid-19 a Rocafonda.

Juan Carlos Jerez passa la paraula a Cristina Iglesias, tècnica de territori. Aquesta taula es va 
constituir el 9 de desembre i penja del Consell Territorial. S'han realitzat ja tres trobades, al 
desembre, gener i febrer, es reuneix un cop al mes, de moment. Es procedeix a fer un resum 
dels temes tractats i les accions que s'han realitzat al respecte. Si alguna persona vol tenir 
més  informació  detallada  d'algun  punt,  es  pot  dirigir  a  la  tècnica  de  territori  i  aquesta  li  
facilitarà.

− Necessitat d'obrir la Pista Poliesportiva de Rocafonda. El Procicat ara no ho permet. 
S'està  cercant  una  solució  pels  joves  que  salten  la  tanca  per  accedir-hi. 
S'incrementarà  la  vigilància  policial  i  la  tasca  dels  Agents  de  Convivència. 
Paral·lelament s'està buscant una alternativa de lleure. Quan es pugui obrir,  s'està 
estudiant  que  la  pista  estigui  dinamitzada  i  controlada  per  personal  que  vetlli  pel 
compliment de les mesures de seguretat Covid.

− Elaboració de vídeos de corresponsabilitat en l'ús de l'espai públic i respecte per les 
mesures  Covid.  Hi  participen,  Espai  Jove,  Agents  de  Convivència,  Associació  de 
Veïns, etc.
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− Intensificar la vigilància policial a la Plaça de Joan XXIII. S'ha fet tasca pedagògica per 
part dels Agents de Convivència, i també per part d'entitats, l'Associació de Veïns i 
entitats d'origen islàmic. La situació ha millorat. S'agraeix la seva tasca.

− Pròrroga dels Agents de Convivència. De moment fins a finals de març 2021 i amb 
possibilitat d'allargar fins a finals d'any. Ja es confirmarà.

− Punt d'atenció ciutadana on s'ajudi a fer tràmits digitals. Ja explicat en el punt anterior 
amb l'Alejandra Lara, la seva coordinadora. 

− Vídeo provacunació per difondre els beneficis de la vacuna i convèncer els indecisos. 
El  CAP de Rocafonda hi  està participant activament a iniciativa de l'Associació de 
Veïns. L'objectiu és també combatre el negacionisme vers la pandèmia. 

− Informació a la Policia Local de diferents actuacions a la via pública.

− Llistat d'ajuts i tràmits a nivell municipal i supramunicipal, això està recollit a la Seu 
Electrònica els d'àmbit municipal i al Dispositiu de Suport a la Tramitació Digital els 
d'àmbit supramunicipal. A causa de la Covid hi ha la necessitat de fer-ho tot telemàtic.

− Benestar Social ha explicat el projecte Sostre 360 finançat per la Generalitat dirigit a 
exmenors no acompanyats, a partir de 18 anys i fins a 22. S'implementa a partir de 
març, dirigit a a joves en situació de vulnerabilitat que estan al carrer o sense llar.  

Juan Carlos Jerez explica que la Taula es va posar en marxa a causa de les dades horribles 
de contagis que hi havia a Mataró, i especialment Rocafonda, on s'havien superat els 2.000 
casos per 100.000 habitants. Ara la situació ha millorat considerablement. La normativa era 
de difícil  comprensió per alguns col·lectius,  per això es va veure molt  necessari  constituir 
aquesta Taula de treball, a iniciativa de l'Associació Veïnal. D'aquesta forma es realitza un 
seguiment comunitari entre tots, per tal d'arribar a tothom. 

R. F. explica que el vídeo és una iniciativa de l'Associació de Veïns, no del CAP. Ells van 
demanar  la  col·laboració  del  CAP,  ja  que  el  personal  sanitari  pot  donar  exemple  de  la 
necessitat de vacunar-se i també de la necessitat de complir les mesures de prevenció. Estan 
treballant  amb  entitats  com  Alouahda  i  Iqra  per  intentar  que  els  joves  no  potenciïn  el 
negacionisme i prenguin consciència. També estan sumant esforços amb l'Espai Jove, per 
transmetre els missatges amb el llenguatge dels joves.

4. Trasllat de l’Espai Jove de Rocafonda – El Palau.

Juan Carlos Jerez explica que fa molt temps que es va al darrere de trobar un nou espai per 
l'Espai Jove de Rocafonda, ja que el local del carrer Pau Picasso no respon a les necessitats, 
està en molt males condicions. Ell porta 5 anys i mig com a regidor del barri i fa temps que 
busca una alternativa per a l'Espai Jove, ara la situació és urgent i no es pot esperar més. A 
Rocafonda  hi  ha  locals  buits,  però  que  no  compleixen  les  necessitats  que  requereix  un 
equipament com aquest. L'adequació costaria molts diners i per això s'ha anat retardant el 
trasllat.  Hi  ha  diferents  possibilitats,  a  llarg  termini,  i  amb  molt  pressupost,  es  podrien 
rehabilitar les quadres de l'antic Escorxador. Una altra possibilitat, seria l'Escola Menéndez 
Pelayo, que es podria enderrocar o rehabilitar, disposaríem d'un solar i pistes dins del recinte. 
Això a mig termini podria ser factible. Una altra opció seria establir una seu central d'Espai 
Jove a Plaça Espanya, al Sidral, a prop del barri de Rocafonda. Mentrestant però, és urgent 
trobar un espai. 

S'ha  arribat  a  la  conclusió  que  el  Centre  de  Formació  Permanent  Tres  Roques  situat  a 
Cerdanyola Nord cal repensar-lo per fer-hi cursos ocupacionals, cursos habilitadors, cursos 
TIC, cursos d'adults, no ens podem permetre el luxe a destinar un equipament tant potent a 
fer tallers de manualitats, sense menystenir la funció social que aquests poden tenir. Però 
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aquesta oferta es podria fer a les seus de les entitats, associacions veïnals, ampa's i Centres 
Cívics de tota la ciutat. Tres Roques hauria de passar a fer formació més adreçada a les 
necessitats que té la ciutat, a combatre l'atur general i especialment juvenil, la desocupació, el 
fracàs escolar, etc. Traslladarem una part de l'Escola d'Adults de Can Noè a Tres Roques. 
Per tant, aquesta tindrà vàries seus, pel matí es podran fer classes a Can Noè i durant tot el 
dia a l'aulari que hi ha a l'Avinguda del Perú, i també a Tres Roques. En definitiva, l'Escola 
d'Adults Municipal estarà en dues seus, Tres Roques i Can Noè amb l'Avinguda Perú, amb 
l'objectiu que esdevingui un centre potent per a la ciutat en la formació d'adults. 

Amb aquests canvis,  alliberem Can Noè per la tarda, i  a dia 1 de setembre traslladarem 
l'Espai  Jove on ara hi  ha l'Escola d'Adults.  D'aquesta manera,  el  lloguer de Pau Picasso 
s'extingeix, donem un espai en condicions als joves continuant a Rocafonda, fins que no es 
trobin  altres  alternatives,  i  finalment,  reforcem la  formació  d'adults,  potenciar  la  reglada  i 
l'ocupacional. Al matí, es mirarà també que les entitats puguin fer ús d'alguns espais que 
possiblement estaran buits a Can Noè. 

Ahir es va explicar al Consell de Joventut, s'ha explicat a diferents entitats, també en són 
coneixedors l'equip docent de Can Noè i Tres Roques. I si no hi ha contratemps, el dia 1 de 
setembre seria una realitat.

S'obre el torn de preguntes:

− L'AV  Rocafonda  explica  que  valora  positivament  el  projecte.  Sobre  l'Espai  Jove, 
demana pensar a quina gent es dirigeix i per què. Sobre la formació, destaca que hi 
ha una franja de joves,  que surten de l'escola,  que deixen els estudis  i  no tenen 
formació per entrar al món del treball, no tenen cap ofici. Troben a faltar que hi hagi 
dues branques en la formació: cultura i oficis. Com per exemple, fer formació perquè 
es  relacionin  amb  l'entorn,  socialment  i  en  convivència.  I  per  altra  banda,  que 
aprenguin  un  ofici,  si  no  tenen  estudis,  ni  la  ESO,  caldria  fer  tallers  de  fusteria, 
electricitat, pintura, etc. Això ho podrien aprendre per poder tenir una feina i un futur. 
Oferir  sortides als  joves perquè coneguin el  cinema, la  muntanya,  els  museus, tot 
combinant la cultura amb els oficis. També ens podem plantejar si l'Escola d'Adults ha 
de canviar la seva oferta. Juan Carlos Jerez respon que el pla formatiu de la unificació 
de l'Escola d'Adults,  s'està elaborant conjuntament per part  de Tres Roques i  Can 
Noè,  caldrà  veure  com plantegen  els  públics  als  quals  s'adreçaran i  quina  oferta 
formativa  es  dissenya.  També  caldrà  veure  quines  classes  es  faran  a  cada  seu. 
L'Ajuntament no ha de competir amb la Generalitat, que ja té tres escoles d'adults a la 
ciutat.  Cal  reforçar  aquella  formació  que  no  dóna  la  Generalitat,  l'ocupacional, 
professionalitzadora,  que  promogui  l'ocupabilitat  de  les  persones.  Cal  que  en  tot 
aquest plantejament s'hi tingui en compte Joventut, ja que no s'ha d'entendre només 
com  a  lleure,  Joventut  és  l'ocupació,  el  coneixement,  l'emancipació,  l'accés  a 
l'habitatge. En un proper Consell podrem donar més detalls del projecte. 

− El grup municipal ERC pregunta quins cursos es continuaran donant a Rocafonda i 
quins marxen a Tres Roques. Juan Carlos Jerez explica que la formació més social, 
com l'alfabetització, el català es queda a rocafonda, i del que és reglat, l'equip docent 
haurà de presentar una proposta.

− El Centro Cultural de Rocafonda explica que abans hi havia empreses i autònoms que 
demanaven  un  jove  per  donar-li  formació  i  treball,  era  la  figura  de  l'aprenent. 
Malauradament això ha desaparegut. Juan Carlos Jerez respon que hi ha contractes 
de pràctiques, de relleu, per poder fer transferència de coneixement. Cal fer un treball 
per recuperar aspectes que funcionaven en el passat i que s'han perdut. Si parlem del 
Gremi de Constructors es podria potenciar perquè tornés a ser una veritable escola 
d'oficis. 
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5. Butlletí electrònic per a les entitats del territori de Rocafonda, El Palau, Escorxador.

Pren la paraula Cristina Iglesias per explicar que era una necessitat del barri disposar d'una 
eina de comunicació que ens permetés informar-nos d'aquelles notícies d'interès per a les 
entitats del territori de Rocafonda, El Palau, Escorxador. Comparteix pantalla per mostrar el 
primer butlletí enviat el mes de gener de 2021. El butlletí inclou també notícies de les pròpies 
entitats  i  serveix  per  donar  a  conèixer  també  la  tasca  que  realitzen.  La  periodicitat  és 
mensual,  la  tècnica de territori  és qui s'encarrega d'editar el  butlletí  i  fer l'enviament.  Les 
entitats poden fer-li arribar les informacions per correu electrònic per tal que apareguin en el 
butlletí.  Els  membres  del  Consell  Territorial  també  el  reben  ja  que  estan  en  la  llista  de 
destinataris.  A finals  d'aquesta  setmana  s'enviarà  el  de  febrer.  El  butlletí  té  tres  espais 
diferenciats: notícies d'interès, les entitats informen i avui coneixem una entitat. L'objectiu és 
millorar la comunicació al barri, posar en valor tot allò que es fa en positiu, destacar el paper 
de les entitats. Es va presentar el projecte a la Taula d'Entitats i va tenir una bona acollida. 

Juan Carlos Jerez agraeix i felicita a la tècnica la feina realitzada i posa de manifest que 
aquesta nova eina comunicativa era una necessitat per fer comunitat i fer un tractament en 
positiu del territori, on es posés en valor el paper de les entitats. Cal visibilitzar la bona feina 
que s'està fent des del territori. 

L'AV Rocafonda també felicita per la idea i celebra que tinguem aquesta nova eina al barri. 
Puntualitza que cal referir-nos al territori com a Rocafonda, El Palau, Escorxador, tot i que 
tendim a abreviar, cal tenir presents els tres termes. J. C. i el Centro Cultural també se sumen 
a l'agraïment per la feina que s'està realitzant. 

Cristina  Iglesias  recorda que si  tenen informacions per  poder  incloure  en el  butlletí,  que 
pensin en fer-li arribar. Apunta que quan les mesures Covid ho permetin es podran fer més 
activitats i el butlletí serà més lluit. 

L'AV Santes Escorxador demana poder rebre en els correus dels representants al Consell 
aquest butlletí territorial. Se li respon que es repassarà la llista de destinataris i s'afegiran les 
seves adreces email. Un representant de l'AV Rocafonda també demana que se l'afegeixi, 
perquè no li consta haver-ho rebut. Des de l'Associació es va rebre al genèric de l'entitat i es 
va reenviar als membres de la junta. El Centro Cultural també demana que es revisi si hi són 
a la llista i en el cas que no hi siguin, que se'ls afegeixi.

Juan  Carlos  Jerez  explica  que  Rocafonda  compta  amb  projectes  pioners  i  punters.  El 
Dispositiu de Suport per a la Tramitació Digital té seu a Rocafonda i cal tenir en compte que 
no n'hi ha a tots els barris. A més, com a novetat, amb la regidoria de Serveis Socials s'està 
treballant en un projecte per treballar de forma comunitària al territori. És a dir, no pensant en 
l'especialitat dels tècnics: infància, gent gran... sinó pensant en el barri i les famílies. Una altra 
acció que s'ha implementat en el territori és la Taula de Salut de Seguiment de la Covid-19, a 
petició de l'Associació de Veïns. 

6. Sobrevinguts.

Juan  Carlos  Jerez  explica  que  arran  de  les  vacunacions  al  CAP de  Rocafonda  de  les 
persones més grans de 80 anys, que les porten en cotxe, s'ha demanat més estacionament al 
davant del  CAP. S'ha demanat a la Policia tolerància total  per a les persones que van a 
vacunar-se,  que  no  els  multin  els  vehicles.  Tanmateix,  s'està  mirant  d'habilitar  uns 
aparcaments extra amb reserva d'estacionament de forma temporal. 

Juan Carlos Jerez explica que segons el Reglament de Participació Ciutadana hem de tenir 
en compte l'elaboració d'uns documents. Pren la paraula la secretària del consell que explica 
la necessitat d'haver d'elaborar cada any l'Informe Anual 2020 i el Pla Anual 2021. Els hem fet 
i us els farem arribar. Cal tenir en consideració que l'any passat només es van poder celebrar 
tres consells, a causa de la pandèmia, i per tant, serà poc representatiu del que és el nostre 
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consell. Sobre el Pla Anual 2021, es complicat en la situació en què estem, posar des d'ara a 
desembre  2021  un  calendari  fix  de  trobades  del  consell.  El  ritme  ens  el  marcaran  els 
esdeveniments. S'acorda que es faran arribar els dos documents als membres, adjunts a 
l'acta. Cal tenir en compte que aquests seran a títol orientatiu, a causa de la situació en què 
ens trobem.

7. Precs i preguntes. 

- L'AV Rocafonda explica que hi ha un problema greu d'inseguretat al barri. L'altre dia hi va 
haver un robatori pel carrer i dues persones de l'entitat Alouahda van detenir el lladre fins que 
va arribar la policia. La víctima no va voler posar denúncia. El lladre es va encarar amb les 
persones de l'entitat. També hi ha hagut algun cas d'amenaces amb arma blanca a persones 
marroquines a la porta de casa demanant diners. En aquest cas la víctima tampoc vol posar 
denúncia.  El  president  de  l'entitat  Alouahda  està  molt  disgustat  i  creu,  igual  com  l'AV 
Rocafonda, que cal posar-hi mesures. Fins i tot s'ha parlat d'organitzar una manifestació de 
rebuig a aquestes accions delictives. Es demana una reunió urgent per abordar aquest tema. 
Molts d'aquests joves vénen en tren i hi ha pares que acompanyen els seus fills a l'estació 
perquè passen por. Fa dues nits hi va haver diversos robatoris a Blai Parera, la situació és 
preocupant.  L'AV Rocafonda té por que la situació es descontroli, la sensació d'impunitat dels 
delinqüents és alarmant, i la cosa va a més. També els veïns han aturat una ocupació d'un 
local  al  carrer  República  Dominicana,  sense avisar la  Policia,  ho van aturar  els mateixos 
veïns. Després els ocupes van fer un segon intent per accedir al local. 

Juan Carlos Jerez respon que parlarà amb la regidora de Seguretat Pública, la Policia Local i 
els Mossos per agendar aquesta reunió sense que passi gaire temps. Ahir va parlar-hi per 
comentar la problemàtica del Bar Primavera, també a petició de l'Associació de Veïns, i  li 
consta que s'han aixecat actes a aquest bar i la regidora ha signat un decret d'incoació d'un 
expedient sancionador a aquest bar. Caldrà informar dels bars que hi ha a Rocafonda i El 
Palau on hi ha tràfic i són un focus de conflicte, i aprofitar que la Policia expliqui quina és la  
situació de cadascun d'ells. L'AV Palau també participarà en aquesta reunió. 

-  Juan Carlos Jerez explica que es farà arribar als membres de tots els consells la nova 
ordenança de Mobilitat perquè tothom se la miri i pugui fer-hi aportacions, durant el termini 
d'audiència d'aquesta ordenança. Es portarà a aprovació inicial al ple d'abril.  

- L'AV Rocafonda demana poder tractar el Pla d'Actuació Integral de Rocafonda, El Palau, 
Escorxador en un proper consell. Juan Carlos Jerez explica que el tècnic Jordi Merino està 
acabant d'elaborar la proposta definitiva del document per a la seva aprovació. Passarem als 
membres del consell la proposta per correu electrònic i en el proper consell es ratificarà el Pla 
Integral. 

La sessió finalitza a les 20.30 h

Acords:

1. En un proper Consell, informar amb més detall del projecte d'unificació de les escoles 
d'adults Tres Roques i Can Noè. També del trasllat de l'Espai Jove i possibles usos de 
l'equipament. 

2. S'afegiran els correus que manquin dels membres del consell a la llista de destinataris 
del butlletí territorial per a les entitats.

3. Enviar als membres del consell l'Informe Anual 2020 i el Pla Anual 2021.
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4. S'agendarà una reunió amb caràcter urgent, a instàncies de l'AV Rocafonda, per parlar 
de la inseguretat al barri. També hi participaran les entitats Alouahda i AV Palau. 

5. S'enviarà als membres del consell la nova ordenança de Mobilitat perquè hi puguin fer 
aportacions.

6. Fer  arribar  als  membres  del  consell  la  proposta  de  document  del  Pla  d'Actuació 
Integral de Rocafonda, El Palau, Escorxador. 

President Consell Territorial                                        
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                                      

Juan Carlos Jerez Antequera                                                        Cristina Iglesias Rabascall

Mataró, 24 de febrer de 2021
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