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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU, ESCORXADOR  

Caràcter: Ordinari 

Data: 26 d'octubre de 2021 

Hora: 19 h  

Lloc: Local de l'Associació de Veïns i Veïnes del Palau 

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 de l’Associació de Veïns El Palau  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 del Grup Municipal ERC Vocal 

Representant del Grup Municipal PSC Vocal 

Representant Centro Cultural Rocafonda Vocal 

Cristina Iglesias Rabascall Secretària 

 

També assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec  

Asun Muñoz Directora d'Acció Comunitària 

Jordi Merino Tècnic Oficina de Barris 

Pau Timoneda 
Tècnic de l'Agència de Suport i 
Serveis a les Entitats 

Joana Mogollón 
Tècnica de l'Agència de Suport i 
Serveis a les Entitats 

Francesc Xavier Sánchez Cap de la Secció de Consum 

Eva Zambrana Tècnica OMIC 

Eusebi Brosa Tècnic OMIC 

Duilio Benza Tècnic OMIC 
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S’excusen: 

Representant Grup Municipal Ciutadans Vocal 

Representant NEM  Vocal 

 

No assisteixen: 

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 22 de juny de 2021. 

2. La nova mirada de l’OMIC en l’atenció a les persones consumidores: El programa transversal de 
lluita contra les desigualtats en les relacions de consum. 

3. Projecte d'etiquetatge del mobiliari urbà per tenir cura de l'espai públic. 

4. Seguiment d'accions del Pla d'Actuació Integral de Rocafonda, El Palau, Escorxador. 

5. Sobrevinguts. 

6. Precs i preguntes  

 

Desenvolupament de la reunió 

La sessió s’inicia a les 19.05 h.  

El president, Juan Carlos Jerez, dóna la benvinguda i agraeix l'assistència a tots els membres. Es 
realitza una roda de presentacions breu ja que hi ha hagut renovació d'alguns membres i hi ha una 
gran assistència en el consell.  

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 22 de juny de 2021. 

S'aprova per unanimitat. 

 

2. La nova mirada de l’OMIC en l’atenció a les persones consumidores: El programa transversal de 

lluita contra les desigualtats en les relacions de consum. 

S'adjunta en pdf el document explicatiu que es va lliurar als membres assistents.  

Francesc Xavier Sánchez, Cap de la Secció de Consum explica que l'OMIC (Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor) realitzarà sessions informatives a tots els consells i taules de participació 
de la ciutat. També faran reunions amb entitats per tal d'arribar al màxim de gent i donar a conèixer 
els serveis i els suport que ofereixen. La finalitat que persegueix aquesta oficina és la lluita contra les 
desigualtats, i superar situacions de vulnerabilitat que crea el sistema en les relacions de consum. Si hi 
ha una discriminació per accedir a un servei per raó de gènere, per exemple, aquest tipus de situació 
és susceptible de ser tractat per l'OMIC. L'Administració ha de protegir i protegeix a les persones 
consumidores oferint una atenció específica i preferent. Per exemple, si hi ha un problema 
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d'accessibilitat a un servei o producte, per diversitat cognitiva, aquest tema també pot ser tractat per 
l'OMIC. Totes les diversitats estan integrades en aquest nou projecte. Per posar un altre exemple, els 
infants i joves que compren online, en jocs virtuals, i que els pares ho desconeixen, fins que reben el 
càrrec, l'OMIC també informa dels drets dels consumidors davant d'aquesta situació.  

Actualment, el model bancari està plenament immers en una transició on tot es fa electrònicament. 
Doncs l'OMIC informa i acompanya a les persones que se senten excloses d'aquest nou sistema, 
informant-les dels seus drets davant les entitats financeres. Es tracta d'una oficina propera que vol 
acompanyar al ciutadà per aplicar polítiques d'igualtat de forma coordinada. Existeix un compte bàsic 
sense comissions al qual un ciutadà es pot acollir si compleix una sèrie de condicionants, per tal que 
no es doni aquesta exclusió financera.  

Les associacions veïnals que ho desitgin poden posar-se en contacte amb l'OMIC per realitzar xerrades 
específiques pels seus socis i sòcies.  

Juan Carlos Jerez, president del Consell, explica que sovint hi ha queixes dels ciutadans en relacions de 
consum que no se saben canalitzar. La persona que més té a perdre és probablement la que menys 
reclama. L'OMIC és una gran idea i una aposta ferma d'aquest Ajuntament per fer valdre els drets dels 
consumidors. A més suposa una descàrrega de volum de tasques que fins ara feien els Serveis Socials.  

L'AV Palau pregunta per un cas concret, l'oficina de BBVA que hi ha a la Plaça de Granollers, que 
presenta problemes d'accessibilitat per a una persona amb cadira de rodes. Francesc Xavier Sánchez 
respon que ja estan intervenint en aquest cas. 

L'OMIC té un espai al web municipal, des d'on es pot accedir com a porta d'entrada als diferents 
serveis i suport que ofereix. També s'encarreguen de derivar a les autoritats competents els casos que 
tracten, si és necessari. Estaran amatents a totes les peticions i observacions que es derivin de la 
temàtica que els ocupa.  

 

3. Projecte d'etiquetatge del mobiliari urbà per tenir cura de l'espai públic. 

Juan Carlos Jerez introdueix el tema explicant que es tracta d'un projecte de sensibilització pel que és 
de tots i que configura l'espai públic. Accions com aquestes es poden dur a terme gràcies al 
desenvolupament del Pla d'Actuació Integral de Rocafonda, El Palau, Escorxador i a les partides 
econòmiques que s'hi destinen, algunes provinents de romanents municipals. Aquest projecte també 
es duu a terme al barri de Cerdanyola, i funciona com a recordatori de temes bàsics, com és el 
respecte i el valor de l'espai públic i del mobiliari urbà. Hem de conservar el que tenim. Al web 
municipal es poden consultar els pressupostos i el cost que té arranjar els desperfectes fruit de 
l'incivisme.  

Cristina Iglesias, tècnica de participació i secretària del consell, explica amb més detall en què 
consisteix el projecte: 

Des de l’Ajuntament de Mataró estem impulsant un projecte de millora als barris de Cerdanyola i de 
Rocafonda, El Palau, Escorxador, consistent en etiquetar el mobiliari urbà mostrant el seu valor, amb 
l’objectiu de fomentar el civisme, visibilitzar l’espai públic com a un lloc positiu de relació, la necessitat 
de tenir-ne cura i promoure el respecte pel que és de tots/es. Es tracta d’una iniciativa per construir 
barri, construir comunitat, entre totes i tots. 

Per dur a terme aquest projecte és imprescindible comptar amb la participació de les entitats, escoles, 
comerços, agents socials i ciutadania en general. És per aquest motiu que ens dirigim a vosaltres, per 
convidar-vos a participar activament en els grups de treball que es crearan per definir els missatges 
que contindran les etiquetes, així com la seva ubicació en els barris.   
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La primera trobada serà el dijous 4 de novembre a les 19 h al Centre Cívic Rocafonda (entrada pel 
carrer de Santiago Rusiñol). Les persones interessades en formar part del grup de treball del projecte 
poden escriure al correu participacio@ajmataro.cat o enviar un WhatsApp al  663 85 14 88. Tots els 
membres del consell hi són convidats. S'han fet cartells i s'han distribuït pel barri, també s'han fer 
flyers que s'estan repartint pels comerços. A través del servei comunitari també s'està fent participar 
als centres educatius del territori. Es deixen cartells als presents que ho sol·liciten perquè els pengin a 
les seus de les seves entitats. 

En aquest projecte hi són implicats altres serveis municipals com Mediació Ciutadana, Agents de 
Convivència, Convivència i Civisme, Espai Públic...  

El representant del Grup Municipal ERC fa la reflexió de què es pot fer per lluitar contra l'incivisme, el 
mobiliari que es trenca. Juan Carlos Jerez respon que cal fer pedagogia de quant valen les coses, quant 
costen les multes per fer malbé el mobiliari urbà. Atacar l'inicivisme és un repte, dels més grans que 
tenim. Avui per exemple, com a bona notícia, s'ha detingut el responsable de la crema reiterada de 
canyes intencionada de la Riera de Sant Simó. Però per poder arribar a tot arreu la idea seria disposar 
de més personal per a la inspecció, funcionaris que aixequin acta de conductes incíviques, on no hi 
pugui haver un policia. El representant del Grup Municipal ERC apunta al fet que és necessari 
enxampar qui fa la malifeta in fraganti. Juan Carlos Jerez explica que una persona té el dret a saber qui 
l'ha denunciat, i això dificulta les denúncies de la ciutadania. La solució aniria pel camí de la figura dels 
inspectors que aixequen acta dels actes incívics i després és una policia qui sanciona.  

L'AV Palau exposa el cas de dos carretons de ferralla que estan encadenats al carrer Lapidario, a 
l'alçada del número 2. Qui se'n pot fer càrrec i retirar-los? Es traslladarà la demanda al servei 
corresponent.  

 

4. Seguiment d'accions del Pla d'Actuació Integral de Rocafonda, El Palau, Escorxador. 

Juan Carlos Jerez introdueix el tema explicant que la idea d'avui és explicar què s'està duent a terme, 
quins projectes estan en marxa i quins començaran properament. S'han destinat recursos al 
desenvolupament d'aquest pla i hi ha accions que ja estan donant els seus fruits.  

Passa la paraula a Jordi Merino, tècnic de l'Oficina de Barris perquè expliqui l'estat actual del pla. 

El 28 d’abril del 2021 es presentava al Consell Territorial la proposta de Pla d’Actuació Integral dels 
barris de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador. Aquest document es basava en una diagnosi realitzada i 
participada durant l’any 2019 i principis de 2020. El context de pandèmia i confinament va demorar la 
seva aprovació però finalment es va poder aprovar al juny de 2021  en Junta de Govern Local i ratificat 
al Ple per al període 2021-2023. Juntament amb el document del Pla Integral es va proposar un Pla 
d’Actuació Anual on es contemplaven una sèrie d’accions i mesures a realitzar durant aquell any. 
D’aquestes accions es van donar comptes al grup de Treball del Pla Integral  al mes de juny. Es 
contemplava la necessitat de parlar de la seva execució abans de planificar la propera anualitat. 

En un primer moment es van contemplar 57 accions per a l’any 2021. Aquestes accions contemplaven 
27 accions de continuïtat, és a dir accions i mesures que ja es realitzaven al territori. Algunes 
d’aquestes eren exclusives o realitzades als barris i d’altres eren universals de ciutat, però amb una 
major incidència en aquests espais. Tanmateix es van afegir 30 que aportaven una millora d’altres 
accions o de noves. D’aquestes n’hi havia tant a curt com a llarg termini, ja que el període d’un any no 
permetria el seu desenvolupament.  

La dotació de recursos addicionals, pla de romanents: En el mateix moment que es presentava la 
proposta, es va decidir de dotar de majors recursos diferents accions i mesures tant als barris de 
Rocafonda, El Palau i l’Escorxador, com al barri de Cerdanyola. Això va permetre disposar de majors 
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recursos per algunes de les accions que s’havien proposat, així com poder elaborar-ne d’altres accions 
o mesures concretes. Això va definir un total de 82 accions i mesures de diferent tipologia.  

La dotació de recursos addicionals, Treball als barris: També en aquest moment, es va definir en un 
procés de debat amb professionals i entitats, la necessitat de proposar dispositius laborals i programes 
de millora social per als barris a tenor de les oportunitats que plantejava la convocatòria de Treball als 
barris.  

Així doncs, es van demanar recursos per algunes d’aquestes o poder-ne millorar algunes. Fins on se 
sap, la informació avançada és que Mataró disposarà de suport econòmic per als dispositius tècnics, 
un projecte de desenvolupament local, accions de formació i la possibilitat de contractar 20 plans 
d’ocupació abans de finalitzar el 2021.  

La proposta es va presentar a finals del primer semestre i encara no s’ha acabat l’any. Cal entendre la 
proposta d’accions i el mateix pla amb cert dinamisme i adaptació al moment. L’any 2021 ha estat 
marcat per diferents mesures i restriccions que han alterat algunes accions, les ha obligat a revisar, o 
simplement esperar a la represa. Diferents serveis i recursos municipals també s’han vist condicionats 
per aquest context i una incorporació progressiva a la presencialitat. En paral·lel s’han cercat també 
altres fonts de finançament o d’altres línies de treball- 

L’estat actual: Hi ha diferents tipus d’accions. Algunes són una acció concreta d’un projecte més global 
o una petita acció i d’altres són molt més complexes. 2 accions han finalitzat, 21 accions s’han iniciat, 
32 continuen segons el calendari i la previsió inicial amb normalitat, 8 s’han reorientat o adaptat al 
context actual, algunes no s’han pogut iniciar encara pel context exposat o d’altres motius depenent 
d’altres administracions.  

Hi ha hagut un esforç per impulsar les diferents accions o continuar la seva execució. Caldrà, abans de 
la presentació de la proposta 2022 fer-ne avaluació d’aquestes accions. En els proper dies es treballarà 
una proposta per a l’any vinent. 

Juan Carlos Jerez explica que hi ha hagut accions que han obtingut un resultat molt positiu, com per 
exemple, les activitats infantils i juvenils que s'han dut a terme al barri en el període estival. Hem 
alleugerit l'ocupació intensiva de places i els nens i nenes ho han rebut molt bé. L'any vinent la idea és 
oferir aquesta oferta lúdica i socioeducativa des que acabi el curs a mitjans de juny. També s'ha fet un 
esforç per intensificar les activitats esportives per al públic infantojuvenil, establint convenis amb 
entitats que han permès la contractació de joves per realitzar el monitoratge, és a dir, s'ha fomentat 
l'ocupació jove. També s'ha avançat en matèria d'habitatge, amb mobilitat i transport públic, en el Pla 
Educatiu d'Entorn i el seu programa Educa+ per acostar les extraescolars als barris i als col·lectius més 
vulnerables. Cristina Iglesias explica que pel que fa als treball intercultural i de foment del teixtit 
associatiu, s'han organitzat els tallers Cuinem La Vida per conèixer millor diferents orígens i 
procedències a través de la gastronomia de diferents països. L'activitat comença el 2 de novembre a 
l'Institut Escola Àngela Bransuela i hi són tots els membres del consell convidats a participar-hi.  

L'AV Palau apunta que els joves al voltant dels 20 anys són els més incívics i que això produeix 
situacions que es viuen a la via pública molt tenses i de cert grau de violència. Se li respon que s'està 
treballant des dels diferents serveis per perseguir aquest tipus de conductes.  

L'AV Palau també posa de manifest que hi ha persones que obren negocis sense permís, sense llicència 
d'activitat al barri. Se li respon que si tenen coneixement de casos concrets, que informin als tècnics 
municipals i que s'hi enviarà inspecció.  

L'AV Palau també pregunta per les llums de Nadal, per saber on es posaran. Actualment se'n posen a 
la Carretera de Mata i a l'Avinguda del Perú. Demanen que se'n posin a l'Avinguda Amèrica i a la 
Ronda Alfons X. Fins fa uns anys una part de la despesa per les llums de Nadal les pagava la Unió de 
Botiguers amb les aportacions dels comerços. I això ho gestionaven ells i només es feia al Centre. 
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Quan l'Ajuntament es va haver de fer càrrec de tota la despesa i ja no es gestiona cap aportació dels 
comerços, l'Alcalde va decidir portar les llums de Nadal als carrers més comercials del barris. Això es 
planifica d'un any per l'altre, és a dir, quan es prepara el pressupost de l'any següent es pressuposta el 
cost de les llums de Nadal. Es trasllada al servei corresponent la petició.  

També es demana informació sobre la Cavalcada de Reis. De moment no es disposa de detalls per 
poder-ne informar acuradament. S'informarà properament. 

 

5. Sobrevinguts. 

No n'hi ha. 

 

6. Precs i preguntes  

� R. F. Demana informació sobre els treballs d'arqueologia que s'estan duent a terme al Parc 
d'Economia Circular. Se li respon que tot just han començat els treballs d'excavació al jaciment 
arqueològic que porta per nom Ca La Madrona. Es van licitar els treballs arqueològics i tenen 
una previsió de 4 mesos. El calendari però dependrà de la Generalitat. Anirem informant de 
les novetats que es produeixin al respecte.  

� R. F. Demana informació sobre els contenidors soterrats que hi han a la confluència de 
l'Avinguda Perú i el carrer del Salvador. Li consta que alguns veïns han dit que han entrat 
peticions a l'Ajuntament perquè els retirin. Vol saber si és cert que això s'ha comunicat i que 
no s'ha obtingut resposta per part de l'Ajuntament. També li consta que altres veïns ja n'estan 
contents i no volen que es treguin. Demana informació al respecte. 

� R. F. Pregunta pel solar del carrer Gibraltar conegut com La Fàbrica. Demana que s'obri perquè 
se'n faci algun ús social o educatiu, per exemple, per a l'Espai Jove. Es podria adequar i posar-
hi una cistella de bàsquet i uns bancs. Juan Carlos Jerez respon que hi ha la voluntat de 
dignificar aquest espai, destinar-lo a un ús social i fer-hi una neteja en condicions. El problema 
que té aquest espai és el soroll, està envoltat de blocs de pisos i no s'hi pot posar una activitat 
que generi problemes de descans. Però tampoc pot ser un abocador, s'ha de treure la tanca 
d'obra i que estigui net. Però no pot passar com a la plaça de Joan XXIII on la sonometria és 
molt elevada per l'ús intensiu que se'n fa i els veïns es queixen dels problemes de descans 
sobretot als vespres i nits del cap de setmana i de l'estiu. El Centro Cultural de Rocafonda 
apunta que aquest espai del carrer Gibraltar no hauria d'estar obert sempre, però que li 
sembla bé que sigui un lloc per fer-hi algun tipus d'activitat dirigida en horari diürn.  

� L'AV Palau demana per la situació actual del mòdul que s'està construint a la pista del Palau. 
Se li respon que s'ha de tornar a licitar l'obra ja que l'empresa constructora anterior la va 
deixar inacabada. S'ha elaborat el plec de clàusules i la licitació serà imminent, i se'n publicarà 
l'anunci com correspon en aquests processos. Ara bé, no es podrà adjudicar fins que no es 
resolgui l'expedient anterior. Per resoldre l'expedient anterior es va enviar la notificació a la 
constructora i a l'avalista. Si no la recullen, es donarà per notificada i s'inicia el termini per a 
presentar al·legacions. Si n'hi ha s'ha de passar l'expedient a la Comissió Jurídica Assessora i 
fins que no es resolgui no es pot adjudicar. Anirem informant de la situació quan hi hagi 
novetats al respecte.  

� El representant del Grup Municipal ERC s'interessa pel solar que hi ha al capdamunt de la 
Ronda Rafael Estrany on hi ha una comunitat de gats que la ciutadania alimenta. Demana si 
s'hi podria fer alguna actuació perquè fos per al barri. Juan Carlos Jerez respon que s'ha 
demanat preu al propietari però que aquest no vol vendre.  
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� El representant del Grup Municipal ERC demana que es faci una neteja de coloms a la Plaça 
del Pintor Cusachs. Geneen problemes de salubritat i en són molt nombrosos. Es deriva la 
demanda a Salut Pública.  

 

Juan Carlos Jerez conclou la sessió i agraeix la participació tant nombrosa en la sessió d'avui en què 
s'ha recuperat la presencialitat en els consells després de mesos realitzant-los online a causa de les 
mesures Covid. 

 

La sessió finalitza a les 20.35 h 

 

Acords: 

1. Enviar als membres del consell la informació de l'OMIC perquè s'hi puguin posar en contacte 
sempre que ho necessitin. 

2. Convidar a tots els membres del consell a la primera trobada del grup de treball del projecte 
d'etiquetatge del mobiliari urbà per promoure la cura de l'espai públic. 

3. Demanar la retirada de dos carretons de ferralla encadenats al carrer Lapidario. 

4. Traslladar a Promoció Econòmica la petició de posar llums de Nadal a l'Avinguda Amèrica i a la 
Ronda Alfons X de cara el proper any. 

5. Preguntar a Residus per la petició d'algunes comunitats de veïns sobre la retirada dels 
contenidors soterrats situats a l'Avinguda Perú amb carrer del Salvador.  

6. Planificar un futur ús social per al solar del carrer Gibraltar conegut com La Fàbrica.  

7. Demanar a Salut Pública que facin una neteja de coloms a la Plaça Pintor Cusachs. 

 

 

 

 

 

President Consell Territorial                                         
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                                       
 

Juan Carlos Jerez Antequera                                                        Cristina Iglesias Rabascall 

 

Mataró, 26 d'octubre de 2021 

Secretària Consell Territorial                                        
de Rocafonda – El Plau - Escorxador                                                           
 


