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ACTA-RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE SANT MIQUEL 
12-03-2018 

 
 
 

DATA:  Dilluns, 12 de març de 2018, a les 20:00 hores.  

LLOC:  Casal de Barri de Sant Miquel  

Assistents: 

 Veïnes i veïns assistents:   48. 

 Entitats representades:      4 (Trick Track Tavalers, Decidim +B, Escoltes, 
Jaula del Rap) 

 Tècnics:  Jordi (tècnic comunitari CASG) 

 Regidors: Josep Berga i Josep Gelis. 

 

1. INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT ACTUAL DEL PIAM PROJECTES I 
ACCIONS DE MILLORA PEL 2018 

 

 

 S’obre la reunió informant de les obres de millora que s’han efectuat fins a data 
d’avui al barri i per tant queden pendents de finalitzar i serien algunes de les que 
entrarien en les accions de millora del 2018. 
 

1. Il·luminació del camí intervolcànic de Sant Miquel a Morrot. 

2. Mirador del carrer de sant Miquel on s’han enderrocat dos edificis. 

3. Espai esportiu, moure el camp de futbol. 

 

S’obre el torn de paraules per que tothom pugui exposar les seves idees, preguntes i/o 

dubtes. 

 

1. Espai esportiu, moure el camp de futbol, al igual que el passat dia 7 de març 
s’explica als regidors assistents que:  

tothom coincideix en la necessitat de moure el camp per la seva proximitat amb 
les cases i els problemes d’infants i joves quan juguen a futbol i totes les pilotes 
i sorolls són molt presents i molestos.  També coincideixen en la necessitat de 
començar les obres abans que comenci el bon temps. 

Els veïns i veïnes asssitents al consell però, el que no estan d’acord es en que 
aquest pressupost hagi de sortir del PIAM 2018, ja que segons els assistent a la 
reunió aquesta obra realitzada no és la mateixa que es va aprovar en el consell 
de barri del 27 de març del 2017 per part dels veïns i veïnes assistents. El 
projecte presentat per part del servei tècnic de l’Ajuntament d’Olot, el camp de 
futbol estava més allunyat de les cases. Per tant, volen demanar el moviment 
del camp a cost 0 dintre del pressupost del PIAM 2018. 
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Pep Berga, explica que l’Ajuntament no té actualment una partida per poder 
solucionar el canvi d’ubicació del camp de futbol. Es podria fer però no pot dir 
quan es faria. Per tant, sinó es vol treure del PIAM l’ajuntament no té diners per 
fer-ho ràpid s’hauria d’esperar a una partida que no pot assegurar per quan es 
faria, per tant suggereix que surti del PIAM per fer-ho el més aviat possible. 
Cada any l’ajuntament ha disposat de més diners per arreglar o fer alguna obra 
per St. Miquel que no han sortit del PIAM. 

 

Joan Correa, replica que si l’ajuntament pot dir que si aquest diners surten del 
PIAM per arreglar l’espai esportiu; després l’ajuntament anirà posant aquest 
diners en altres partides? 

 

Pep Berga, diu que si, sempre s’ha fet. 

 

 Es decideix que aquesta proposta surti fora de les votacions conjuntes, degut a 
l’importància i rapidesa necessària. Es fa una votació a ma alçada i el resultat és de 40 a 
favor i 8 abstencions. Per tant, queda aprovat el moviment del camp d’esport. 

 

 Un cop solucionar el canvi del camp de futbol, passem a valorar les propostes a 
votació, fent un cop d’ull a les accions del PIAM que és podem sotmetre a votació.  

Es decideix que la votació anirà amb 10 punts per persona dividits en:  

votar:   dos cops  3  punts. 

 un  cop   2  punts  

 dos cops  1  punt.  

 Total  10 Punts 

 

 Respecte a les propostes a votacions els veïns i veïnes demanen poder saber 
abans de fer les obres més informacions referents als plànols finals de l’obra, el 
pressupost, etc. 

  

 Per part del regidors assistents no veuen cap problema i accepten.  

 

 Surten molts dubtes referents a la proposta del projecte d’Art al carrer que 
entraria en l’acció 25 del PIAM, “Intervencions artístiques per a la millora del paisatge 
urbà”. La proposta no entenen perquè hauria de venir artistes de fora quan tenim 
l’Escola d’Art.  

 

 Com a resposta: se’ls explica que aquest projecte es comunitari i que hauria 
d’entrar l’escola d’art, si volen, però també altres actors socials, veïnals i artístics. 
Es un projecte amb projecció comunitària i social on es demanaria la 
col·laboració de tots i totes les persones, entitats, etc que participen en el barri de 
St. Miquel. 

 

 Passem a les votacions i cada veí i veïna té un full amb les accions a votar i el 
resultat final és: 
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Nº ACCIÓ N
O
M 

TOTAL 

PUNTUACIÓ 

9 ADEQUACIÓ DELS ITINERARIS DE L’INTERVOLCÀNIC 70 
13 REGENERACIÓ DEL CARRER DE SANT MIQUEL 61 
11 MILLORA DE LA QUALITAT PEATONAL DE L’AVINGUDA DE 

GIRONA 
50 

6 PLA DE SOLARS I PARCELES BUIDES 49 
25 INTERVENCIONS ARTÍSITQUES PER A LA MILLORA DEL PAISATGE 

URBÀ 44 
23 POSADA EN VALOR DEL MOLÍ DE CAN CLIMENT 34 
10 CAMINS ESCOLARS SEGURS 34 
24 MILLORA DE LA QUALITAT PAISATGÍSTICA DE L’AVINGUDA DE 

GIRONA 
27 

14 MILLORA DE JACINT VERDAGUER EN EL TRAM DE DAVANT DE LA 
PLAÇA DE 
SANT MIQUEL 

16 

4 QUALIFICAR L’ENTORN DEL MOLÍ DE CAN CLIMENT 13 
5 RECUPERAR EL PÀRQUING DEL LIDL COM A ESPAI PÚBLIC 13 
20 RECONVERSIÓ DELS ESPAIS INDUSTRIALS BUITS 13 
21 PLA DE FUTUR DE MAS LES MATES I BOMBERS 13 
1 PROGRAMA D’ACTIVITATS A L’ESPAI PÚBLIC 7 
3 PLA DE PETITES MILLORES ALS ESPAIS PÚBLICS 6 
18 PRIORITZAR L’OBERTURA DE LA NOVA SEU DE L’ESCOLA D’ART I 

DISSENY 
6 

12 MILLORAR LA SEGURETAT DE LES CARRETERES DE LA CANYA I LES 
TRIES 

6 

16 REDUIR ELS IMPACTES AL PARC NATURAL 4 
19 PROGRAMA DE LLOGUER PER JOVES A SANT MIQUEL I NUCLI 

ANTIC 
3 

2 QUALIFICAR LA PLAÇA DE SANT MIQUEL 2 
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Un cop sumades les votacions no posem data de convocatòria del Consell de Barri, 

restem a l’espera de la resposta dels serveis tècnics de l’ajuntament, que hauran 

d’estudiar les accions més votades.  

Sense més temes a tractar, el tècnic comunitari dóna per finalitzat el Consell de barri 

a les 22:30 hores.  

 
 
 

 


