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ACTA  NÚM. 12 
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA  DEL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2010  
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 18 de novembre de 2010, a dos quarts de 
vuit del vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de 
l’Ajuntament, sota  la presidència de  l’alcalde,  Sr. LLUÍS SACREST VILLEGAS, amb 
l’objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon 
al dia d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs. Joan Albesa Poncet, Antoni Bach Plaza, Fina Soler 
Buch, Marta Fontaniol Passolas, Joaquim Monturiol  Sanés, Anna Torrent Rafart, 
Veva Ruiz Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Josep Maria Corominas Barnadas, 
Josep Berga Vayreda, Joan Pladeveya Puigdemont, Llu m Adell Barreda, Anna 
Linares Bravo, Josep Gelis Guix, Josep Maria Fabreg ó Serra, Pere Gómez Inglada, 
Clara Casanovas Sarsanedas, Llorenç Planagumà Guàrd ia, Moisés Font 
Casademont,  Sr. Joaquim de Trincheria Polo . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí . 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Comencem aquesta sessió donant la benvinguda a la nostra 
Secretària, que hem trobat a faltar en sis plens, perquè n’hem fet algun d’extraordinari. 
Donar-li la benvinguda i desitjar una bona reincorporació a la nostra Secretària, que fa  
cara de mare satisfeta.  

 
NÚM. 1.- ACTA ANTERIOR  

 
A l’hora assenyalada –dos quarts de vuit del vespre–, l’Alcalde declara obert l’acte. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hi ha dues actes, la del Ple ordinari del dia 28 d’octubre i la del 
Ple extraordinari que vàrem fer el dia 2 de novembre, per fer el sorteig dels membres de 
les meses de les Eleccions al Parlament de Catalunya.  
 
S’aproven per unanimitat les dues actes. 

 
NÚM. 2.- DESPATX OFICIAL  

 
El Sr. Alcalde, dóna compte del nombre de VISITES que ha rebut des del dia de la 
darrera sessió ordinària, celebrada concretament el dia  28 d’octubre:      
 
de particulars :  12 
d’entitats : 32  
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents 
càrrecs de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 29 d’octubre, juntament amb la regidora Anna Torrent, van rebre la visita del Sr. 
RAMON ALBERCH, subdirector general d’Arxius i del SR. ENRIC COBO, cap del servei 
de coordinació de la Subdirecció general d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, que 
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es van desplaçar a la ciutat per visitar el nou Arxiu i concretar diferents qüestions de la 
seva posada en funcionament.    
 
- el dia 12 de novembre, va  participar d’un dinar que va tenir lloc al municipi de 
Torroella de Montgrí, amb membres d’Innovac i amb el Sr. JOSEP PUXEU, Secretari 
d’Estat del Medi Rural i Aigua del Ministeri de Medi Ambient.  
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Corporació de la relació 
d’ACTES i REUNIONS, a les quals ha assistit durant el mateix període :  
 
- el dia 29 d’octubre,va assistir a la reunió del Consell Rector de la FES i a la 
commemoració del centenari del despatx Capdevila advocats que va tenir lloc al Teatre 
Principal.   
 
- el dia 1 de novembre, va presidir l’acte d’ofrena als olotins difunts, que com cada any 
va tenir lloc a l’entrada del recinte del Cementiri.  
Aquest any ens hi van acompanyar la JOANA CANALIAS i en LLUIS MASSIAS en el 
tema musical i la PAULA ARBÓS, en la vessant poètica.  
 
- el dia 3 de novembre va assistir juntament amb el regidor Joaquim Monturiol, a una 
roda de premsa que va tenir lloc a la mateixa sala El Torín per presentar aquest nou 
equipament cultural a la premsa i anunciar la seva pròxima inauguració.   
 
- el dia 5 de novembre al matí, va assistir a l’obertura del II Seminari Internacional sobre 
Agrodiversitat que va tenir lloc al Casal Marià i al vespre, a la inauguració de l’exposició 
de “l’Atles paisatgístic de la Garrotxa”, organitzada per la Diputació de Girona i el 
Museu, i a l’espectacle de dansa Fly i Amapolas que va tenir lloc al Teatre Principal.  
 
-  el dia 6 de novembre, al matí, va assistir a la presentació del projecte de mentoratge 
Rossinyol que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament i a la tarda, a l’acte 
de presentació de les Pubilles i els Hereus d’Olot i comarca que va tenir lloc també al 
Saló de Sessions; a la inauguració de l’exposició Els paisatges de la perifèria. Mirades 
creuades que va tenir lloc al Museu Comarcal i al sopar de proclamació de la Pubilla i 
de l’Hereu de la Garrotxa, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
-   el dia 7 de novembre va participar dels actes de celebració de la castanyada popular 
de l’Associació de Veïns del barri de Pekín, que van tenir lloc al pavelló firal.  
 
- el dia 8 de novembre va assistir a les reunions de Junta de la  Caritat i del Consell 
Rector de la Fundació privada de l’Hospital Sant Jaume.  
 
-  el dia  9 de novembre, juntament amb el regidor Toni Bach, es va desplaçar a 
l’Hospital General de Vic, on va tenir lloc l’acte de signatura del Conveni Marc de 
col·laboració entre el Consorci Hospitalari de Vic, la Fundació Privada Hospital Sant 
Jaume d’Olot i la Fundació Privada Hospital de Campdevànol, amb l’objecte d’establir 
una aliança estratègica en matèria de gestió assistencial de la salut entre els tres 
centres. 
 
- el dia 11 de novembre al matí, va assistir a l’obertura del Seminari Franges, paisatges 
de la perifèria, que va tenir lloc al Casal Marià i al vespre a la reunió del Consell 
d’alcaldes que va tenir lloc al Consell Comarcal de la Garrotxa.   
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- el dia 12 de novembre al vespre, va assistir a l’acte d’inauguració de la Sala el Torín 
que va comptar amb l’actuació del grup local Déu n’hi duo, i més tard, al concert de 
Jonah Smith.  
 
- el dia 13 de novembre, va assistir a la jornada de portes obertes de la nova sala del 
Torín, a la castanyada que va  celebrar l’Associació de Veïns de Batet i al concert dels 
conjunts Lax’Busto I Ben sukats que van tenir lloc a la sala del Torín.  
- el dia 14 de novembre, va assistir a l’aperitiu i al dinar de celebració del 18è aniversari 
de la casa Cultural de Andalucía, que va tenir lloc a la mateixa seu, i a la tarda al 
Concert que va tenir lloc a la nova sala del Torín, interpretat per l’Orquestra Empordà 
Fusió.   
 
- el dia 15 de novembre, va assistir a la clausura del cicle participatiu de l’aigua, 
organitzat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, que va tenir lloc al Casal Marià.   
 
- el dia 17 de novembre, juntament amb la regidora Anna Torrent, van assistir a l’acte 
de lliurament de les Beques Ciutat d’Olot, que va tenir lloc a la seu de can Trincheria, i 
juntament amb el regidor Albert Rubirola, van participar dels actes de la festa de la 
Vellesa del Club de Jubilats Sant Jordi.  
 
- I finalment avui 18 de novembre, ha assistit a l’obertura de les dinovenes Jornades 
d’Història de l’Educació que ha tingut lloc a l’Orfeó i ha comptat amb la participació del 
reconegut pedagog gironí, Salomó Marqués.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Recordar que el dia de les eleccions, el proper dia 28 de 
novembre les patinadores del Club Patinatge Olot seran a Portugal disputant el 
Campionat del Món, mentrestant nosaltres estarem aquí fent els deures de les 
eleccions. Desitjar-los que els vagi molt bé,  molta sort i bon viatge. 
 
I desitjar que la propera contesa electoral el dia 28 de novembre sigui una bona 
jornada, amb molta participació i amb tranquil·litat i serenitat que és el que gràcies a 
déu estem acostumats a tenir en totes les jornades electorals. Aquí a l’Ajuntament 
d’Olot, com cada vegada quan hi ha eleccions, els serveis informàtics faran la recollida 
de dades a nivell de la ciutat. Per tant, a partir de les vuit del vespre els representants 
de l’administració de l’Ajuntament d’Olot ens transmetran els resultats dels escrutinis de 
la ciutat d’Olot i sabrem els resultats de la ciutat paral·lelament amb els nacionals. 
 

NÚM. 3.- DECRETS 
 

Tot seguit es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia, dictats des de l’últim Ple. 
 

NÚM. 4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
NÚM. 5.A) CONTRACTACIÓ. ASSABENTAT ACORD JUNTA GOVE RN LOCAL DEL 

27/10/2010 
 

Vist   l'expedient   administratiu  núm. CC012010000348  i  antecedents corresponents,     
l’Alcaldia  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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DONAR COMPTE de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 27 d’octubre de 2010 
de modificació, amb efectes del dia 16 de novembre de 2010,  de la concessió del servei 
de recollida de residus sòlids urbans i del servei de neteja viària del municipi d’Olot, 
adjudicada a “Fomento de Construcciones y Contratas, SA”.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 

 
NÚM. 5.B) ASSABENTAT DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 8 DE NOVEMBRE, 

DE SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ A LA FÁBRICA NACIONA L DE MONEDA Y 
TIMBRE, CERES, CLASSE 2CA.  

   
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  l’Alcaldia  proposa al 
Ple: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 8 de novembre, relatiu a la  sol·licitud de 
certificació a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, CERES, classe 2CA, i pel qual 
es designa l’Alcaldia com a persona física que representa l’Ajuntament, de conformitat 
amb la Llei 7/1985, de 17 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, actualment 
el Sr. Lluís Sacrest Villegas. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

NÚM. 6.- CONVENI: APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LAB ORACIÓ AMB EL 
DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ, PER 

A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLOT A LA XARXA RESCA T DE 
RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CAT ALUNYA.  

 
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, 
ha creat la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de 
Catalunya, per respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i 
emergències. Aquesta xarxa rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient 
de la banda de freqüències d’emergència i seguretat, la possibilitat de comunicacions 
xifrades, una bona cobertura urbana i rural i unes comunicacions en grups 
independents amb possibilitats de  coordinació. 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot d’incorporar-se a aquesta xarxa de 
radiocomunicacions d’emergències i seguretat i de conformitat amb les competències 
atorgades als municipis en matèria de seguretat i protecció civil als articles 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local i  66 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Serveis Generals  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, per a l’adhesió de l’Ajuntament 
d’Olot a la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials de Girona del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. 
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Presenta la proposta el Sr. Rubirola. Un dels objectius que ens hem marcat des de la 
Policia municipal és millorar els aplicatius informàtics per aconseguir una eina de gestió 
que ampliï la capacitat operativa de l’actual sistema; així com l’adaptació de les noves 
tecnologies, per exemple per poder incorporar el quadrant dels serveis, que ara no es pot 
fer. També hi ha la possibilitat, a la llarga, que les patrulles puguin portar un dispositiu, 
que junt amb el programari permeti saber en tot moment on són els cotxes.  
 
Des de la Coordinadora de Policies locals de Catalunya, depenent del Departament 
d’Interior, han estat treballant per tenir un programari que servís per aconseguir aquesta 
gestió integral del cos i al mateix temps que fos una eina comuna de treball per arribar a 
una operativitat entre cossos de seguretat, és a dir, Mossos d’Esquadra i Policia local. 
Per tant des de la Generalitat se’ns ha ofert la possibilitat d’aconseguir de forma gratuïta 
aquest programari que s’anomena CITCAT que integra el programa informàtic GESPOL, 
que no tenim en aquests moments. Amb aquest programa podríem dotar el nostre cos de 
seguretat d’una eina informàtica molt potent i a més a més en contínua evolució, perquè 
el software està instal·lat al 112 a Reus i s’anirà actualitzant automàticament. També 
seria molt interessant aquest sistema perquè estaria integrat en la xarxa de 
comunicacions 112 i al mateix temps en la xarxa de telecomunicacions Rescat, que és un 
sistema de comunicacions depenent de la Generalitat que permet una eficaç operativitat 
entre cossos d’emergència –Policia Local, Mossos d’Esquadra, Bombers, ambulàncies, 
etc. – i que té la virtut que pot ser operatiu en cas que fallin altres sistemes de 
comunicació, com ara en cas de nevades, o d’emergències.  
 
El requisit que s’estableix per poder aconseguir aquest programari CITCAT és signar un 
conveni de col·laboració amb el Rescat, que de fet és el que portem avui a aprovació. Per 
poder signar el conveni Rescat és necessari adquirir uns equips de comunicacions 
digitals, que es poden comprar directament amb rènting, que és la via per la qual hem 
optat nosaltres. Són uns equips barats –puja a 1.500 euros l’any– i l’aprovació d’aquest 
conveni seria el pas previ per aprovar posteriorment la incorporació del programari 
CITCAT, que ens permetrà interconnectar amb 112 i amb Rescat. Això ens permetrà una 
cosa que fa molt temps que li anem al darrera i que seria molt interessant de poder 
aconseguir: que sobretot els dissabtes o diumenges a la nit, que de vegades hi ha un 
cotxe de Policia municipal i un de Mossos d’Esquadra patrullant per la ciutat, i a través 
d’aquest sistema poguessin tenir una freqüència compartida, cosa que facilitaria molt la 
feina, perquè si en un moment determinat un cotxe de la Policia municipal necessita 
ajuda, per poder connectar amb el cotxe dels Mossos d’Esquadra que volta per la ciutat, 
ho han de fer a través de l’oficina; en canvi quan tinguem instal·lat tot el CITCAT podrem 
compartir una mateixa freqüència de canal i això seria molt interessant i positiu. Per tant 
avui fem un primer pas que seria l’aprovació del conveni Rescat, per posteriorment 
aprovar el CITCAT. 
 
Intervé el Sr. Trincheria. Només saber més o menys quan preveuen que això estarà 
operatiu. 
 
Respon el Sr. Rubirola. El Rescat ja és operatiu, de fet a totes les poblacions rurals de la 
comarca de la Garrotxa ja el tenen, en principi nosaltres no hi estàvem obligats per ser 
una ciutat de més de 20.000 habitants. I el CITCAT, també depén una mica de les 
eleccions, és un programari que ja està a punt, la resta en tot cas serà un problema de 
coordinació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
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NÚM. 7.- MPOUM-14 (proposant aprovar provisionalmen t la Modificació Puntual 
del POUM al Barri Vell).  

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 20 de maig de 2010 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual del POUM al Barri Vell, redactada 
pels serveis tècnics municipals, l’objecte de la qual és, d’una banda, qualificar de forma 
alternativa la nova plaça de les Monges, atenent les característiques físiques de la 
realitat topogràfica del terreny amb la solució més convenient per ordenar la totalitat del 
sòl públic; i d’altra banda, ordenar la plaça de Campdenmàs atenent el projecte 
d’urbanització de la plaça i resituar el sòl d’equipament públic en la forma més 
convenient dins el conjunt d’aquesta trama urbana a l’entorn de la nova plaça de 
Campdenmàs. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 113 de 
14 de juny d’agost de 2010, al Diari de Girona de data 2 de juny de 2010, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic s’ha presentat un escrit d’al·legacions 
per part de la sra. Mercè Molas Puigvert en data 5 de juliol de 2010 i amb número de 
registre general d’entrada E2010005831, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, del qual hem 
rebut l’informe favorable corresponent condicionat que s’introduís al text aprovat 
inicialment les següents rectificacions: 
 “Cal incloure a la fitxa urbanística del Pla de millora urbana 1.4 “Camp d’en Mas”, que a 
banda de la reserva de sòl per a habitatge amb protecció oficial del propi PMU segons 
l’article 57.3 de la LU es reservarà sòl per a habitatge amb protecció oficial on ubicar-hi 
els 30,39 m2 + 159,6 m2 de sostre fruït del trasllat de la present modificació puntual”. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte de la Unitat de Projectes estratègics en data 8 de 
novembre de 2010, que s’adjunta a l’expedient conforme al qual redefineix la proposta 
aprovada inicialment dotant-la de més concreció. 
  
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 12 de novembre de 2010, que 
s’adjunta a l’expedient conforme al qual els canvis introduïts respecte el text aprovat 
inicialment no són substancials. 
 
Vist l’informe emès per la lletrada d’Urbanisme en data 15 de novembre de 2010, que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
En virtut de l’exposat, el president de la Comissió Informativa de Territori i  Medi 
Ambient , proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR l’escrit d’al·legacions presentat per la sra. Mercè Molas 
Puigvert en data 5 de juliol de 2010 i amb número de registre general d’entrada 
E2010005831, d’acord amb els informes tècnics i jurídic que s’adjunten a l’expedient.  
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SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT  la Modificació Puntual del POUM al Barri 
Vell, redactada pels serveis tècnics municipals, introduïnt-se les conseqüents 
rectificacions a la referida modificació puntual i les quals no són substancials, d’acord 
amb l’informe emès per l’arquitecte de la Unitat de Projectes estratègics en data 8 de 
novembre de 2010, l’arquitecte municipal en data 12 de novembre de 2010 i la lletrada 
d’Urbanisme en data 15 de novembre de 2010, que s’adjunten a l’expedient. 
 
TERCER.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el 
corresponent suport informàtic als Serveis Territorials d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 
 
QUART.- NOTIFICAR  la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Si ho recorden vàrem aprovar inicialment la modificació al Ple del 
mes de maig. Aquesta modificació toca dos aspectes: un és l’ajustament d’encaix de la 
plaça de les Monges, en la seva banda oest, i l’altre és deixar la plaça Campdenmàs, 
qualificada tota com a espai públic, tal com és en aquests moments, i resituar 
l’equipament que hi havia previst a la finca del costat de ca la Boera, que és també de 
titularitat municipal. En el termini d’informació pública hi va haver un escrit d’al·legacions 
que tot i que es proposa desestimar, el cert és que el document que es porta a 
aprovació provisional contempla un reajustament precisament d’aquesta finca –que 
limita amb la banda oest de la plaça– concretant i ajustant l’edificació i permetent que 
l’edificació futura agrupi dues finques i pugui fer un tester, una façana correcta en 
aquesta plaça. Per tant amb aquestes condicions es proposa al Ple l’aprovació 
provisional per enviar-la posteriorment a la Comissió d’Urbanisme. 
 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM.  8.- Modificació Cessió Morrot – (Proposant la  ratificació de l’acord).  
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2010 es va adoptar, amb 
caràcter d’urgència, l’acord de modificar la cessió feta a la sessió plenària del dia 
25/10/2007, en el sentit de canviar l'acord primer en el sentit  que es fa cessió a la 
Generalitat de Catalunya d'una superfície de 7.863,81 m2. amb els següents límits: 
Nord, resta de finca matriu i mitjançant aquesta, amb l’avinguda del Morrot; Sud, amb 
carrer de nova obertura; Est, part amb carrer de nova obertura i part amb espai porxo 
en terreny de la finca matriu i mitjançant aquest, amb carrer de nova obertura; i a Oest, 
amb carrer de nova obertura. Aquesta finca és destinada a la construcció de l'escola El 
Morrot.  
 
Vist que en el punt sisè de l’esmentat acord es va elevar l’acord al Ple de la Corporació 
per a la seva ratificació. 
 
En virtut de l’exposat, el president de la Comissió Informativa de Territori i  Medi 
Ambient , proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 
2010 relatiu a la modificació de la cessió dels terrenys al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya per a la nova construcció del CEIP Morrot. 
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SEGON.- PERFECCIONAR l’acord esmentat, amb la descripció registral de la finca 
núm. 34.785 de 7.863,81 m2 inscrita al tom 1.847, llibre 812, foli 173 del Registre de la 
Propietat que literalment és la següent: 
 
“URBANA:  Porción de terreno destinada a la construcción del centro escolar Morrot, 
situada en este término municipal. Con una superfície de siete mil ochocientos sesenta 
y tres metros y ochenta y un decímetros cuadrados. Se forma por agrupación de la 
registral 34213 de seis mil ochocientos dos metros cuadrados y de la registral 34784 de 
mil sesenta y un metros y ochenta y un decímetros cuadrados proviniendo de la 
registral número 33703, ambas propiedad de l’Ajuntament d’Olot. Limita: Norte, resto de 
finca matriz y mediante ésta, con l’avinguda del Morrot; Sur, con calle de la serra de 
Guitarriu; Este, parte con Passatge Gra de Fajol y parte con espacio porche en terreno 
de la finca matriz y mediante éste, con Passatge Gra de Fajol; y a Oeste, con calle 
Santa Barbara de Pruneres.” 
 
TERCER.- ASSUMIR qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’esmentat 
procediment en relació a la finca cedida, així com rescabalar a la Generalitat de 
Catalunya pel valor de les edificacions escolars que poguessin quedar afectades per 
dita càrrega. 
 
QUART.- NOTIFICAR  la present resolució als interessats. 
 
Intervé el Sr. Albesa. Aquest acord de la Junta de Govern que es porta a ratificar, el que 
fa és ajustar la cessió que s’havia fet en el seu moment dels terrenys per a l’escola del 
Morrot a la superfície final que resulta del Pla Parcial El Serrat. Aquesta superfície de 
7.863 m2 és superior a la que s’havia cedit inicialment, dintre la qual quedava encaixat 
el projecte de l’Escola del Morrot. Per deixar els temes ben quadrats calia aquest nou 
acord, que contempla passar dels 6.800 m2 que s’havien cedit inicialment als 7.863 m2 
que respon al perímetre exacte del Pla Parcial El Serrat.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

NÚM. 9.- PRECS I PREGUNTES 
 

No hi ha precs ni preguntes. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a tres quarts de vuit del vespre. I per a constància del que 
s'hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,              LA SECRETÀRIA, 
 


