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ACTA – RESUM. CONSELL DE BARRI DE SANT MIQUEL- 
LES TRIES 16-12-2019 

DATA: Dilluns, 16 de desembre de 2019, a les 20:15 hores. 

LLOC: Casal de barri de Sant Miquel 
 

Assistents: 

 

 Veïnes i veïns assistents: 38  persones. 

 Entitats representades: AAVV Sant Miquel, AAVV Les Tries, Escoltes 

Trick-Track, AAVVLes Tries, Espai Larai. 

 Regidories:    Jordi Güell i Imma Muñoz 

 Tècnic: Jordi López (tècnic comunitari CASG) 

Acta de la sessió: 

1. Valoració de les accions del PIAM 2016-2019 
2. Pressupost i accions 2020 

Temes de barri:  

3. Presentació d'accions socials i culturals  
4. Comissions de treball (ball pla 2020) 
5. Torn obert de paraules  

1. Valoració de les accions del PIAM 2016-2019 

 Per poder valorar les accions realitzades des del 2016 la regidora Imma 

Muñoz fa un balanç de totes les despeses fetes en aquests quatre anys.  

Es presenta en un power point que adjuntarem amb aquest document. 

la despesa  Total real ha sigut de 865.800€  

   Total pressupostat de 650.000€ 

De la presentació de despeses del 2016, hi ha dos puntualitzacions demanades per 

l’AAVV Sant miquel (Míriam Borda i Juan correa) a: 

 Plafó i/o cartellera pressupostada i pagada amb 600€, el barri no té cap 

cartellera.  

 Resposta Imma, preguntarà als serveis tècnics per donar resposta. 
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 Acció 19, quina va ser l’inversió? Programa de lloguer per a joves a St. 

Miquel i el nucli Antic.  

 Resposta Imma, van ser per l’adquisició d’uns pisos al C. Abat Racimir 

amb Remences, destinats els baixos a gent gran i la resta a persones amb 

dificultats econòmiques amb un varem que va fer habitatge. 

2017. Mirador del carrer de Sant Miquel. S’estan fent els reforços de la base per desprès 

poder posar els mirador.  

2018. S’explica les despeses i es recalca els cost dels murals del barri que algunes veus 

l’havien donat com a 50.000€ i el real estava per sota del 18.000€.  

Es pregunta pels diners que no és gasten en l’any, si es recuperen’. resposta d’en Jordi 

Güell, aquest diners no és perden perquè són de l’ajuntament, però no sumen als de 

l’any següent. L’ajuntament en posa més dinars que no són de partida del PIAM. 

Discrepàncies davant de l’obra efectuada al C. Antoni Soler, ja que no és del barri i es va 

fer. 

Resposta Jordi López. Es una acció que contempla el PIAM, més concretament la núm. 

11. Millora de la qualitat de vianants de l’Av. Girona. Punt 4. millora de la connexió amb 

el nucli antic. (pag. 32 PIAM). Aprovada en consell de barri de 2018. 

Recordatori per part de Juan Correa que l’espai esportiu va tenir una despesa doble, per 

la mala planificació i ubicació del camp de futbol i que es va pagar amb diner del PIAM i 

era un error de l’Ajuntament. 

De les accions del 2019, no es poden valorar ja que està en exercici i no hi hagut 

acabament d’any. 

S’informa que les obres de la coberta del molí de Can Climent han començat.  Genera 

una discrepància entre el grup d’escoltes i retrets. Juan correa lamenta que han sigut 

uns diners perduts, ja que l’ajuntament hauria d’assumir les despeses de l’obra i el seu 

deteriorament, quan es va votar l’acció era per poder millorar el Molí i    la seva utilitat. 
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Estudi Av girona i Ctra de Les Tries, no està acaba’t i s’han de fer correccions. 

Jordi Güell: Av Girona s’ha de revisar les direccions dels carrers, de l’Av Les tries, 

reordenació i carril bici i del C. Jaume I control de velocitat portarà les dades que en 

sortin. 

Acció 7 C. Sant Miquel. Adquisició de les cases , ja són propietat de l’ajuntament i 

només falta ubicar una familía, que serà en breu.  

Acció 15. Obres de millora de casal de barri i Bufadors. Encara falta per arreglar obres 

de millora del teulat i les seves goteres, pintar l’espai, armari de Bufadors (queixa dels 

assistents ja que és una demanda de fa dos anys i encara no s’ha instal·lat.) i els 

lavabos del casal que fan molta pudor, l’estat és lleig i el de persones amb discapacitat 

es perillós. 

 

Es pregunta per l’edifici de bombers i la resposta es a falta de resolució del litigi entre el propietari la 

Generalitat de Catalunya i l’ajuntament d’Olot. 

2. Pressupost i accions 2020 

 En Jordi Güell avança que el pressupost del 2020 serà de 150.000€.  

En Jordi lópez, fa una proposta per debatre sobre la continuïtat dels projectes ja iniciats com: 

 Ball Pla. Es posa a debat la seva continuïtat i la necessitat de crear espais per poder 

continuar la taca dels vestits amb una professionalització de dos persones que facin els 

models dels vestits i l’acompanyament a les cosidores. Aprovada per majoria del consell la 

seva continuïtat i despesa. 

 Estudi AV Girona/ Jaume II/ Ctra. Les Tries. A l’espera de poder mostrar l’estudi i 

valorar les accions possibles.  

 Camí Basàltic del C. Sant Miquel. Enderrocament de les cases. Com a segona fase de 

l¡acció 13. Regeneració del Carrer de Sant Miquel. Punt 7 Apertura d’una connexió de 

vianants entre la font de sant miquel i la Ronda de sant miquel continuant per la riera del 

riu. 

 Molí de Can Climent. 
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 Teatre Social Entranyes. Continuïtat com a espai cultural de barri. 

 Escola d’Art. Col·laboració per fer acció en Pl. Bufadors, però a l’espera de la resposta 

dels propietaris, seria una acció de millora núm 13 apartat 3.1 del document PIAM. 

 Espai Esportiu. Procés participatiu de millora de l’espai, camp de futbol, espai lliure del 

camp anterior, camins, neteja, etc. Controvèrsia entre els i les assistents, amb el seu ús, 

més despesa, utilitat, ... 

Temes de barri:  

3. Presentació d'accions socials i culturals 

Accions i artístiques i culturals. S’ha demanat permís al propietari de la paret de l’Hort comunitari 

per fer una intervenció artística juntament amb l’Escola d’Art i la Fundació CEPAIM d’un Mural 

participatiu. Les despeses aniran a càrrec de la fundació CEPAIM. 

4. Comissions de treball (ball pla 2020) 

Aprovat el pressupost del taller que es desenvolupa dues tardes de la setmana, 

dimecres i dijous amb dos patronistes professionals que fins finals del mes de febrer 

confeccionaran i dissenyaran els vestits, Que a partir del mes de març faran 

conjuntament amb les cosidores en l ’espai Social Bufadors. 

5. Torn obert de paraules 

1. Es demana poder els arbres de la Pl. Sant Miquel, fa anys que no s ’ha fet i molts 

d’ells tapen la visibilitat als pisos i les seves branques entren als balcons. 

2. Teulat del Casal de barri, el fàcil accés per poder pujar fa que moltes vegades 

joves i mainada estiguin a dalt, això provoca desperfectes en les claraboies, 

llançament de pedres, perill de caigudes, etc. han avisat a la policia local, però 

mai els troben. l’ajuntament està avisat d ’aquestes males pràctiques. demanen 

poder impedir l ’accés que fins ara es molt fàcil pels laterals de la carretera de 

circumval·lació JaumeI i per la Llar d ’infants.  

3. L’arbrat del carrer de Sant Miquel davant del número 10 els veïns i veïnes tenen 

por que qualsevol dia caiguin a sobre de les seves cases.  

 

            La reunió finalitza a les 22:30, amb tots els acords a dalt esmentats. 

Es farà el proper Consell de barri el 13 de gener a l’espai Social Bufadors a les 19:30 hores.  

L’acta conjuntament amb el resum de despeses s ’adjuntaran en el Blog del 

consell de barri de sant miquel. https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/ 

https://conselldebarrisantmiquel.wordpress.com/

