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

Caràcter: Ordinari 

Data: 22 de juny de 2021 

Hora: 19 h  

Lloc: Virtual 

Hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec en el consell 

Juan Carlos Jerez Antequera President 

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

Representant NEM  Vocal 

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

Ciutadà a títol individual R. F. Vocal 

Representant Grup Municipal En Comú Podem Vocal 

Ciutadà a títol individual J. C. Vocal 

Representant Grup Municipal Ciutadans Vocal 

Cristina Iglesias Rabascall Secretària 

 

També assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec  

Laura Seijo Regidora de Benestar Social i 
Promoció de la Salut 

Maria Gil Cap de Serveis Socials 

Joan Campmajó Cap d'Espais Públics 

 

S’excusen: 

Representant de l’Associació de Veïns El Palau  Vocal 

 

No assisteixen: 

Representant de la Comunidad Islámica de Mataró Al Ouahda Vocal 

Representant del Grup Municipal ERC Vocal 

Representant de l’Associació Cultural Llibre Viu Vocal 

Representant Grup Municipal Junts per Catalunya Vocal 

Representant del Grup Municipal PSC Vocal 

Representant Centro Cultural Rocafonda Vocal 
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L’ordre del dia és:  

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 28 d'abril de 2021. 

2. Presentació inicial del Projecte Papallona de Serveis Socials. 

3. Nova adjudicació del Servei de recollida de la brossa i neteja viària. 

4. Renovació dels membres dels consells. 

5. Sobrevinguts. 

6. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la reunió 

La sessió s’inicia a les 19.10 h.  

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

 

S'acorda avançar el punt 2: 

2. Presentació inicial del Projecte Papallona de Serveis Socials. 

Pren la paraula la regidora Laura Seijo que agraeix la invitació per presentar el projecte en el 
consell. Serveis Socials de Mataró s'ha plantejat un canvi de model, donada la crisi del 2008 i 
la crisi de la pandèmia el sistema social ha fet un canvi i això demana que Serveis Socials 
s'adapti a les necessitats. S'ha analitzat el que està funcionant i el que no. El nom del projecte 
respon a un procés de transformació, com el d'una papallona. Es canviarà el model d'atenció 
directa amb l'usuari, es farà una intervenció social adreçada a la comunitat, que aquesta formi 
part del procés. Hi ha 4 potes: 

−−−− Intervenció social comunitària. 

−−−− Intervenció social sanitària. Modificaran les àrees d'actuació tal com estan distribuïdes 
en els centres d'atenció primària, que en són 7. 

−−−− Atenció centrada en la persona. Serem els professionals els que ens mourem, no les 
persones. Els professionals de Serveis Socials fan una gran feina, durant la pandèmia 
han fet un treball molt bo. 

−−−− Innovació, coneixement. El projecte ha de ser innovador, cal investigar i saber què 
està passant.  

El barri de Rocafonda és on començarà el projecte pilot. Per què s'ha escollit? Perquè té unes 
entitats molt arrelades al barri, amb l'AV que és molt potent, el vincle del barri amb 
l'administració és molt bo. El Palau i l'Escorxador hi entrarà en una segona fase.  

S'ha realitzat una diagnosi silenciosa del barri. A partir d'ara se seguirà amb la diagnosi, ja 
més visible, i es començarà a treballar amb la ciutadania i el teixit associatiu. Ens ajudarem 
els uns als altres. L'Ajuntament vol que aquest projecte es faci entre tots. La regidora facilita 
el seu correu electrònic al xat perquè qui ho necessiti pugui contactar amb ella.  

Pren la paraula Maria Gil, Cap de Benestar Social. Explica que aquest és un procés de 
transformació que serà llarg en el temps. A l'octubre es començarà a treballar amb el grup 
motor en el barri de Rocafonda. En la conferència de Fernando Fontova aquest va dir que ara 
s'ha d'anar caminant en format d'”ensayo y error”, així es faran els ajustos necessaris. Es 
podrà aplicar a tota la ciutat a finals de 2022, assimilant els equips de Serveis Socials alineats 
amb els equips de l'àmbit sanitari. La configuració dels equips serà amb un gestor del cas, el 
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treball individual es continuarà assumit, però amb un enfoc més comunitari, continuarem 
tenint els gestors del cas per treballar amb la xarxa. Però tindrem l'equip comunitari per 
treballar-hi tots junts, i la intervenció de serveis socials té l'objectiu d'impactar en la comunitat. 
A l'octubre es posarà en marxa el laboratori, per poder estar propers als barri, investigar i 
innovar. És un procés que s'anirà ampliar en el temps i comptem amb tots vosaltres per 
avançar en aquest model.  

Juan Carlos Jerez explica que ja s'havia celebrat una trobada amb l'AV Rocafonda per 
explicar les  novetats. R. F. respon que estan esperançats, oferiran col·laboració i els dubtes 
aniran sorgint. Laura Seijo conclou que es farà tant bé com puguem i compten amb la 
ciutadania per anar avançant. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 28 d'abril de 
2021. 

      S'aprova per unanimitat. 

 

3. Nova adjudicació del Servei de recollida de la brossa i neteja viària. 

S'adjunta la presentació en pdf que es mostra compartint pantalla.  

Joan Campmajó, cap de servei d'Espais Públics pren la paraula. Excusa al regidor Xesco 
Gomar que no ha pogut ser al consell avui per motius d'agenda.  

Quan es va presentar el plec de condicions tècniques es va dividir en tres blocs: recollida de 
residus i neteja viària, recollida de voluminosos per a empreses de reinserció, control de 
qualitat i ambiental. Es van presentar 2 empreses al bloc 1, 1 empresa al bloc 2 i 3 empreses 
al bloc 3. En el procés de valoració no només hi van participar tècnics municipals, sinó també 
col·laboradors externs i interns. S'adjunten dues infografies informatives, tota la informació 
està en el pdf adjunt a aquesta acta. 
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Joan Campmajó es posa a disposició dels membres del consell per aclariments. 

R. F. pregunta per quan començarà a aplicar-se el nou sistema. Joan Campmajó respon que 
els serveis ordinaris es posaran en funcionament durant el mes de juny. El dia 7 de juny es va 
posar en marxa el servei de recollida de voluminosos al carrer, que després, al setembre, 
haurà de fer la recollida a domicili. El dia 14 de juny es va posar en marxa el servei 
d'escombrada. El dia 21 es va posar en marxa el servei de brigada, incidències i punts 
negres. El proper servei que es posarà en marxa és el servei d'oci nocturn, per Sant Joan. Els 
serveis d'aigua pels carrers comercials serà el dia 28 de juny. El fer dissabtes es posarà en 
marxa al setembre/octubre. La recollida de fulles serà a l'agost quan s'iniciï. A l'octubre, la 
recollida porta a porta d'eixos comercials. L'AV Rocafonda desitja que el nou sistema vagi 
molt bé i millori la situació de brutícia que hi ha al barri. Joan Campmajó explica que el 
problema és d'incivisme, ja que els contenidors molts cops estan buits i hi ha brossa a fora a 
la vorera. Pel que fa a la conscienciació hi ha 170.000 euros anuals per fer les campanyes 
informatives i de civisme per part de la ciutadania. També es farà molt d'èmfasi en l'educació 
mediambiental, sobretot pel que fa a comerç, que a través d'agents es farà pedagogia perquè 
compleixin les normes. També hi haurà un sistema de vigilància a les àrees de contenidors i 
inspecció de bosses per tal de sancionar a qui ho faci malament.  

J. C. demana pel control de qualitat del nou sistema, qui vetllarà perquè tot es compleixi? 
Joan Campmajó explica que en el bloc 3 hi ha l'empresa que farà el control de qualitat de la 
prestació del servei amb agents sobre el territori. El control de presència es farà des del 
servei tècnic municipal, tots els recursos estaran geolocalitzats. Juan Carlos Jerez afegeix 
que es farà una comissió de seguiment, perquè l'empresa donarà compte de la prestació del 
servei a tots els grups municipals. I conclou que el regidor Xesco Gomar està a disposició 
dels membres del consell, i si hi ha incidències puntuals es poden canalitzar a través de la 
tècnica de participació. 

 

4. Renovació dels membres dels consells. 

Els membres d'entitats rebran un correu per fer la renovació per seguir formant part del 
consell, hauran d'omplir la fitxa i enviar-la a participacio@ajmataro.cat o registrar-la a l'Ofiac 
presencialment o per la Seu Electrònica, no el rebran els representants de les associacions 
veïnals ja que ara no els toca renovar. Els ciutadans a títol individual han d'estar apuntats al 
Registre Ciutadà i també rebran un correu, han de seguir les indicacions que allà posi, si hi 
hagués moltes peticions es faria un sorteig. La idea és que el tràmit es faci a l'estiu perquè al 
setembre quan es programi el proper consell territorial estigui tothom donat d'alta.  

 

5. Sobrevinguts. 

 

− Juan Carlos Jerez explica que s'han instal·lat jardineres a les plaça de Joan XXIII, un 
pas més per intentar reduir l'activitat, que no es jugui a pilota i reduir el soroll i 
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molèsties en horari de vespre-nit. L'objectiu és promoure el descans dels veïns. El 
decret de limitació de l'ús de l'espai públic va ser pioner, es renovarà per un període 
de dos anys més, ja que caduca el 31 de juliol. Intentarem que aquests horaris es 
compleixin i mirar més accions que reforcin la limitació. S'han fet estudis sonomètrics, 
tenim dades que ja us compartirem, els blocs, el tipus de construcció fa que el soroll 
sigui superior, la reverberació acústica augmenta. Es renovaran els agents cívics per 
continuar amb la prevenció, informació, i tasques pedagògiques vers la ciutadania. 

− L'espai recreatiu per a gossos que s'ha de fer no anirà ubicat al Parc de la Llibertat, i 
anirà finalment a Sant Simó. S'ha decidit consensuadament canviar l'ubicació amb tots 
els agents del territori. El correcan que hi ha al costat de l'Institut Cinc Sénies es 
manté i manteniment vetllarà perquè l'espai estigui en bones condicions. A nivell de 
ciutat hi ha tot un projecte d'espais recreatius per a gossos, ja que se'n faran a 
diversos punts de la ciutat. L'AV Santes-Escorxador demana poder disposar del 
projecte de ciutat on es parla de la nova ubicació de l'espai al parc de Sant Simó, ja 
que tenen usuaris que hi estan força interessats. 

 

6. Precs i preguntes. 

 

− R. F. pregunta pel trasllat de les pistes de petanca, des de l'AV Rocafonda volen 
conèixer el projecte ja que afecta directament al Parc de Rocafonda. Juan Carlos 
Jerez respon que aquest trasllat és obligat per l'ampliació del CAP Rocafonda. 
Actualment la Generalitat té interès en iniciar la licitació del projecte i això ens urgeix a 
posar a la seva disposició els terrenys del costat, terrenys on actualment estan les 
pistes de petanca. El Club de Petanca ja està informat que hauran de fer un trasllat ja 
que la prioritat pel barri i per la ciutat ara és és l'ampliació del CAP. S'han estudiant 
diferents alternatives a la reubicació del Club de Petanca: la zona de la tirolina del 
Parc, o bé al costat de l'Institut Cinc Sénies. El projecte està sobre la taula de serveis 
tècnics, per tal d'escollir l'emplaçament més adient. L'Ajuntament donarà totes les 
facilitats a la Generalitat perquè es dugui a terme l'ampliació del CAP. El compromís 
és que mantindrem trobades amb les entitats directament interessades en el projecte 
quan coneguem si s’inicia la tramitació de l’ampliació per part de la Generalitat i quan 
tinguem la proposta tècnica concreta de reubicació de les pistes de petanca.  

− R. F. demana informació sobre els Patis Oberts, estan veient que en un barri com 
Rocafonda, on falten espais de lleure, no es fan servir, a l'Escola Rocafonda. Voldrien 
saber per què no s'utilitzen, per horaris, per la dinàmica de prendre el nom i això actua 
com a fre. El cap de setmana salten la tanca i els nois es posen a jugar allà. Caldria 
un estudi o reflexió, ja que a vegades hi ha més educadors que nens. És un servei 
molt necessari ja que sovint acaben jugant a les places. Farem la consulta a 
Ensenyament. L'AV Rocafonda demana que s'ampliïn els horaris d'obertura, a les 
tardes i els caps de setmana.  

 

Juan Carlos Jerez conclou la sessió i agraeix la participació en la sessió d'avui. 

 

La sessió finalitza a les 20.20 h 
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Acords: 

1. S'enviarà als membres del consell la presentació del nou servei de recollida de la 
brossa i neteja viària. 

2. S'enviarà als membres del consell el projecte d'espais recreatius per a gossos on es 
parla del nou espai al parc de Sant Simó. 

3. Es traslladarà a Ensenyament la proposta que els Patis Oberts estiguin disponibles el 
cap de setmana i que s'ampliïn horaris a la tarda, avançant l'horari d'obertura. 

 

 

 

 

 

 

President Consell Territorial                                         
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                                       
 

Juan Carlos Jerez Antequera                                                        Cristina Iglesias Rabascall 

 

 

 

 

Mataró, 22 de juny de 2021 

Secretària Consell Territorial                                        
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                  

 


