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INFORME ANUAL ANY 2021  

CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU I L’ESCORXADOR 

 

Nombre de sessions realitzades: 4 

Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats): 57,6% 

Sessió 44 09/15 60% 

Sessió 45 06/15 40% 

Sessió 46 08/15 53% 

Sessió 47 10/15    77% 

 

 

Temes tractats (en funció dels ordres del dia) 

Sessió 44 – 24 de febrer 

 

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

2020.  

• Retorn de les accions executades a través de la Taula de Salut de Seguiment de la Covid-19 

a Rocafonda. 

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

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

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

• Sobrevinguts. 

• Precs i preguntes. 

 

Sessió 45  – 28 d’abril 

 

• Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 24 de febrer de 

2021.  

• Presentació del Pla d’Actuació Integral de Rocafonda, El Palau, Escorxador. 

• Precs i preguntes. 

 

Sessió 46 – 22 de juny 

 

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

• Presentació inicial del Projecte Papallona de Serveis Socials. 

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

• Renovació dels membres dels consells. 

• Sobrevinguts. 
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• Precs i preguntes. 

 

 

 

Sessió 47 – 26 d’octubre 

 

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

• 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.  

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

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

• Sobrevinguts.  

• Precs i preguntes   

 

Nivell de debat dels temes tractats (en quins temes hi ha hagut l’oportunitat de generar propostes i/o discussió) 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sessió 44 – 24 de febrer 

 

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. 

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. 

� Presentació del Pla d’Actuació Integral de Rocafonda, El Palau, Escorxador. 

� Retorn de les accions executades a través de la Taula de Salut de Seguiment de la Covid-

19 a Rocafonda. 

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

� Presentació inicial del Projecte Papallona de Serveis Socials. 

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

� 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.  

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

Integral de Rocafonda, El Palau, Escorxador.  

 

Sessió 45 – 28 d’abril 

7. Els membres del Consell enviaran per email a la secretària les propostes pel Pla 

d'Actuació Integral de Rocafonda, El Palau, Escorxador abans del 12 de maig 2021. 

8. Es farà retorn als membres del Consell del document final del Pla que anirà a 

aprovació a la Junta de Govern i se'n donarà compte al ple municipal. 

 

Sessió 46 – 22 de juny 

 

9. S'enviarà als membres del consell la presentació del nou servei de recollida de la 

brossa i neteja viària. 

10. 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. 

11. 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. 

 

Sessió 47 – 26 d’octubre 

 

12. Enviar als membres del consell la informació de l'OMIC perquè s'hi puguin posar en 

contacte sempre que ho necessitin. 

13. 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. 

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

15. 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. 

16. 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.  

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

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

 

Com es reflecteixen els acords ?  

Pla d’actuació de l’àmbit Resolució directa 

1, 7, 10, 11, 15, 17. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 

14, 16, 18. 

 

Mataró, gener de 2022 


