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ACTA-RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE SANT MIQUEL 
10-12-2018 

 
 
 

DATA:  Dilluns, 10 de desembre de 2018, a les 20:00 hores.  

LLOC:  Casal de Barri de Sant Miquel  

Assistents: 

 Veïnes i veïns assistents:   47. 

 Entitats representades:      6 (Trick Track Tavalers, Escoltes, Jaula del Rap, 
AAVV Les Tries Alba Rosa, AAVV Sant Miquel, Garrotxa Diversa) 

 Tècnics:  Jordi (tècnic comunitari CASG) 

 Regidors: Josep Berga i Josep Gelis. 

 

1. Seguiment projecte Art al carrer 

 
PIAM 2018. 5a ACCIÓ A VOTACIÓ (44 PUNTS): Intervencions artístiques per la millora del 

paisatge urbà. 

PIAM Acció de millora 25. 

Preu: 25.000 euros 

Aprovat per 26 a favor 5 en contra i 6 abstencions 

 

La proposta d’art urbà als carrers de Sant Miquel. Es va començar durant el mes de novembre 

amb la primera intervenció d’en Roc BlackBlock. La segona intervenció la realitzarà l’Eli 

Capdevila al l’Av Jaume II 29 i la tercera per part d’en Rice Barcelona al carrer de Sant Miquel 

davant del mirador.  

S’informa que el quart mural l’efectuarà en Jofre oliveres i el farà a partir del mes de febrero per 

ser més complexa i que anirà amb escultures a la Pl. Palau en l’edifici del Consorci d’Acció 

social de la Garrotxa.  

 
2. SEGUIMENT DELS PROJECTES DECIDITS A LES VOTACIONS 
PIAM 2018 

 

    
1ª ACCIÓ A VOTACIÓ (70 PUNTS): Canvi d’ubicació del camp de futbol de l’espai 
esportiu.  

PIAM Acció de millora 9. 
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Preu: 24.000€ 

Canvi d’ubicació efectuat. S’informa a tots i totes els veïns del canvi de camp de futbol. aquest 

està més a prop del camí intervolcànic i no afectarà el joc amb les molèsties dels veïns. També 

s’han tret els bancs i les taules. 

Es proposa als assistents a decidir que es pot fer amb el camp de futbol que ha quedat en 

desús. 

Entre les propostes que es fan són: 

 Parcel·les d’hort urbà.  

 Llaurar el camp i que surtin les herbes i no es faci ús de l’espai. 

 posar pedres grans en mig del camp perquè no facin ús de nou de l’espai per jugar a 

futbol. 

 Pistes de petanca. 

No es pren cap decisió per l’espai de l’antiga ubicació del camp de futbol. 

 
2a ACCIÓ A VOTACIÓ (70 PUNTS): Il·luminació del camí entre els barris de Sant Miquel i 

el Morrot. PIAM Acció de millora 9. 

Preu: 32.000€ 

Pendent de la seva instal·lació, falta que l’empresa encarregada els tingui acabats, així que hi 

siguin es procedirà a col·locar-los tal i com estava previst.  

 

3a ACCIÓ A VOTACIÓ (61 PUNTS): Construcció d’un mirador al carrer de Sant Miquel. 

PIAM Acció de millora 13. 

Preu: 50.000 euros  

 

Aprovat per l’equip de govern i feta la presentació a les empreses que anaven a concurs. 

Aprovat i ara falta començar les obres.  
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4a ACCIÓ A VOTACIÓ (50 PUNTS): Millora peatonal de l’Avinguda Girona-Pare Antoni 

Soler.  

PIAM Acció de millora 11. 

Preu: 20.000 euros 

Aprovat per 32 a favor i 6 abstencions.  

Millorar el carrer Pare Antoni Soler. Començades les obres del carrer que s’ha de convertir en 

sentit únic el tram entre la plaça del Carme i la ronda Sant Bernat (de sortida cap a l’Avinguda 

Girona).  

 
 

 

3. TORN OBERT DE PARAULES 

 

 AAVV Sant Miquel (Juan Correa) 

Presentació de l’AAVV, i d’en Joan com a president, expressen la feina que fan i les 

idees de futur. Tot amb la col·laboració amb el Consell de barri i altes entitats.  

Expressen les seves demandes de millora pel 2019 com l’Av Girona, Av Jaume II, 

Aparcament del Lidl, entre d’altres.  

 AAVV Les Tries Alba Rosa. (Teresa) 

Fan demanda concreta de necessitats pel barri de Les tries, com il·luminació, pas de 

vianants, local i valorar amb la resta de l’AAVV del compromís d’exposar la seva 

assistència al Consell de Barri.  

 Escoltes. (Coni i Andreu) 

Fan demanda de prioritats de l’espai que utilitzen setmanalment amb infants al molí.  

 Millores de l’estructura. 

 Porta d’entrada 

 Finestra 

 Exteriors 

 Feines menors de millora dintre de la casa. 
 

 
 

4. PIAM 2019 
 

 

 Comencem amb un repàs de totes les accions que hi ha al PIAM i avaluem totes 

per veure les prioritats del 2019. 

De les accions que s’han estat treballant amb el consell surten 4 de prioritàries que per 

manca de temps no es pot efectuar la votació per la seva aprovació i queda aplaçada 

pel proper consell. 

Les actuacions que és valoren com a prioritàries són: 

 Acció 24. Millora de la qualitat paisatgística de l’Av Girona. Acció 11. Millorar la 



  

 
4 

qualitat de vianants de l’avinguda de Girona. Estudi de l’Av. Girona en termes de 

seguretat i il·luminació. 

 Acció 13. Regeneració del carrer de sant Miquel. Enderrocament de tres cases 

al carrer de St. Miquel per portar a terme una connexió de vianants i bicis entre 

la font dins la ronda de sant Miquel seguint la Rivera del riu.  Es podria fer en 

dos fases. 

 Acció 15. Programa de gestió d’usos i activitats del Casal i escola Bressol. 

Millora de les instal·lacions del Casal de barri de Sant Miquel. 

 

 

Material disponible. 

 
Blog Consell de barri 

 

https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/ 

 

Documents i actes 

 

https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/actes-de-les-trobades/ 

 

https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/
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