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ACTA-RESUM MILLORES ESPAI ESPORTIU DEL BARRI DE 
SANT MIQUEL 26-06-2019 

 

DATA:  Dimecres, 26 de juny de 2019, a les 20:00 hores.  

LLOC:  Casal de Barri de Sant Miquel  

Assistents:  

 Veïnes i veïns assistents:     48 persones. 17 dones i 31 homes. 

 Entitats representades:       AAVV Sant Miquel 

      AAVV Les Tries 

 Presència política:   Josep Berga, alcalde d’Olot. 

Jordi Güell, regidor d’urbanisme I dels barris de St. 

Miquel, les Tries I St Francesc. 

Imma Muñoz, regidora de benestar social. 

 Tècnic:     Jordi (tècnic comunitari CASG) 

 
Acta de la sessió: 

 

1. Presentació del consell de barri i recordatori de la darrera sessió presentat per el tècnic 

comunitari del CASG. 

2. Presentació dels membres presents del nou equip de govern, Jordi Güell i Imma 

Muñoz, per part del nou alcalde Josep Berga. 

3. Presentació i votació de les accions de millora proposades per al 2019. Les propostes 

les presenta el tècnic comunitari del CASG. 

 

I. ESTUDI PER LA MILLORA DE LA CALITAT PAISATGÍSTICA DE L’AVINGUDA 

GIRONA 

 
Es proposa la realització d’un estudi de transformació i millora de l’avinguda Girona i l’avinguda 
rei Jaume II. Aquest estudi té un cost aproximat de 16.000€. 
Les veïnes presents expressen malestar amb l’arbrat, la mala iluminació, el transit, el soroll i la 
manca d’espai per caminar.  
Veïnes de les Tries demanden poder augmentar l’abast de l’estudi a l’avinguda les Tries. 
 
Es sotmet a votació la proposta d’estudi amb l’ampliació a l’avinguda les Tries si aquesta 
ampliació no suposa un augment de preu excessiu. En cas contrari es tornarà a plantejar la 
decisió d’ampliar l’estudi al Consell de Barri. 
 

Votacions A favor En contra En blanc 

Nombre de vots 39 0 0 
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II. REGENERACIÓ DEL CARRER SANT CLIMENT 

 

S’han de comprar i enderrocar dues cases per a poder donar continuïtat al passeig plantejat en 
la millora del carrer. 
No es disposa del pressupost d’enderroc de les vivendes i, per tant, es proposa posposar la 
votació sobre aquest projecte al proper Consell de barri a partir de setembre. 

S’accepta la proposta. 

 

III. PROGRAMA DE GESIÓ D’USOS DEL CASAL DE SANT MIQUEL 

 

Es proposen un seguit de millores al Casal de St Miquel. Aquestes millores contemplen 
d’instal·lació de cortines, pintura interior, renovació de la coberta, tancament de l’espai d’entrad 
amb una persiana, substitució de vidres, adequació dels labavos i un armari de fusta al local de 
Bufadors. Les millores tenen un pressupost de 18.203€ sense contar uns micròfons nous i 
projector que també s’haurien d’incloure. 
 
Es sotmet a votació el pressupost previst amb el augment que suposi l’adquisició de micròfons 
i projector. Un cop inclosos al pressupost, s’acorda no tornar a consultar al Consell de barri per 
l’augment, sinó executar-ho amb l’augment de preu que suposi l’adquisició del material. 
 
 

Votacions A favor En contra En blanc 

Nombre de vots 43 0 0 

 
 

IV. POSADA EN VALOR DEL MOLÍ DE CAN CLIMENT 

 

Actualment s’ha pressupostat la millora de la coberta de l’equipament del Molí de Can Climent 
en 19.000€. 
Els escoltes que en fan ús i són coneixedors de l’estat i les necessitats de l’edifici han realitzat 
una demanda de millora d’un seguit d’obres menors per millorar les condicions interiors de 
l’equipament. A més un projecte conjunt amb el Casal d’Infants del Raval col·laboraria en el 
manteniment i millora de les instal·lacions a través d’un camp de treball. 
 
Es sotmet a votació l’augment del límit d’aquest projecte a 50.000€ per a poder contemplar les 
millores proposades per l’agrupament escolta. En cas que el pressupost final superés aquesta 
xifra, es tornarà a consultar al consell de barri. En cas que no es superi el pressupost 
s’executaran les obres de millora. 
 
 

Votacions A favor En contra En blanc 

Nombre de vots 45 0 0 

 

 

V. CELEBRACIÓ DELS 75 ANYS DEL BALL PLA 

 

Aquest any es compleixen 75 anys de la festa i es vol fer un acte especial. 

No es pot concretar el pressupost ja que hi ha factors que impedeixen fer el càlcul perquè és 
una festivitat que es va construint progressivament i per tant es requereix de poder tenir 
pressupost sobre la marxa. 

 

Es sotmet a votació un màxim de 6.000€ per a l’organització de la festa d’enguany. 
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Votacions A favor En contra En blanc 

Nombre de vots 46 0 0 

 

 

VI. COL·LABORACIÓ DE L’ESCOLA D’ART A LA PLAÇA BUFADORS 

 

Es realitzaria una intervenció comunitària als túnels d’entrada i a l’interior de la plaça dels 
Bufadors, en col·laboració amb l’Escola d’Art d’Olot. El projecte està actualment a les beceroles i 
es precisa seguir conversant amb l’escola d’art per intentar tirar endavant el projecte. 

 

Es sotmet a votació si es veu interessant i necessari seguir mantenint converses i negociacions 
amb l’Escola d’Art d’Olot per a poder arribar a fer unba proposta de projecte. 

 
 

Votacions A favor En contra En blanc 

Nombre de vots 45 0 0 

 

 

 

VII. TEATRE SOCIAL 

 

Aquesta proposta la presenta la Laila Camosa. 

Es proposa treballar aspectes relacionals dins del barri a través del teatre. 

Es realitzarien 4 sessions de tarda-vespre els dissabtes d’octubre. Serien les següents: 

1. Obra “Mustafà és al replà” per treballar relacions de veïnat. 

2. Obra per treballar relacions de gènere i masclisme amb la Cia. Haberlas  Hailas. 

3. Obra “Què? Què?” d’improvisació, de la Cia. El Nus. 

4. Taller de teatre al matí i presentació de la peça creada al vespre, sota la 

temàtica de les relacions de poder. 

El pressupost no està tancat però rondaria els 3.000€. 

 

Es sotmet a votació la realització de les 4 sessions amb un pressupost al voltant de 3.000€. 
 

Votacions A favor En contra En blanc 

Nombre de vots 22  3  3 
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4. Pregs i preguntes 

 

 Es demana arreglar la vegetació de la zona de darrera del Casal de St. Miquel i 

la reixa. 

Va haver-hi un petit incendi on van haver d’actuar els bombers . Potser caldria fer anualment 
una actuació preventiva abans de St. Joan. 

No s’han realitzat millores perquè s’ha estat aturat per la maquinària electoral.  

Ja s’ha contactat amb la brigada per a una actuació en breus. 

 

 S’informa que les màquines de netejar no passen pel carrer Muntanya. 

Es faran fotografies I s’informarà per posar-hi solució. 

 

5. Es demana una presentació dels costos i projectes del PIAM de l’any 2018. 

Es prepararà I es portarà a la propera sessió. 

 

6. S’informa que els dissabtes i diumenges hi ha nens i joves a la plaça jugant a 

pilota. 

7. S’informa que hi ha mainada jugant al carrer fins la 1 o les 2 de la matinada. 

Es contactarà amb el SAIA perquè ho treballi. 

 

 Es demana en quina situació està el mirador del carrer Sant Miquel. 

Es va haver de fer un mur de contenció que no afecta el pressupost del PIAM ja que es va 
pagar amb una nova partida de l’ajuntament. 

 

 Es demana en quina situació es troba la construcció d’un nou CAP. 

El departament de salut ha de construir el nou CAP. El solar on s’ubicarà ja és propietat de 
l’ajuntament d’Olot. 

 

 S’informa que al carrer Sant Miquel hi ha una casa en mal estat davant del 

numero 30, amb el perill de caiguda d’una biga. 

El tècnic d’urbanisme en pren nota i s’anirà a mirar per poder prendre les mesures 
necessàries. 

 

La reunió finalitza a les 22:00, amb tots els acords a dalt esmentats. 

 


