
                     
 

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:    27 D’AGOST DE 2020   
 HORA:  LES 6 DE LA TARDA 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA TELEMÀTICA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- SESSIÓ TELEMÀTICA.- Autoritzant la sessió d’aquesta sessió per mitjans telemàtics.   
2.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
3.- DESPATX OFICIAL.- 
4.- DECRETS.- Assabentat dels decrets de l’alcaldia dictats darrerament. 

5.- JUNTA DE GOVERN.- Assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. 

 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

HABITATGE 

 

6.- PROJECTE EUROPEU.- Proposant aprovar la participació de l’Ajuntament d’Olot en el 
projecte europeu INCENTIVIZE. 

 
CULTURA 

 
7.- ASSABENTAT.- Donar compte de l’estat dels contractes d’espectacles de l’IMCO després de 

la declaració de l’estat d’alarma per covid19. 
 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 

HISENDA 
 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar modificació del pressupost de l’Ajuntament. 
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant la modificació de la data de finalització del contracte amb 

CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA , adjudicatària del Lot1: Construcció de l’Edifici i 
Urbanització de la Licitació per la construcció de l’edifici i urbanització, implementació del 
projecte museogràfic i el seguiment de l’obra de l’Espai Cràter  degut a la situació 
excepcionalitat viscuda en motiu del COVID-19. 

10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant la modificació de la data de finalització del contracte amb 

INDISSOLUBLE, SL del Lot 2: Implementació museografia de la Licitació per la Construcció de 
l’edifici i urbanització, implementació del projecte museogràfic i el seguiment de l’obra de 
l’Espai Cràter degut a la situació excepcionalitat viscuda en motiu del COVID-19. 

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant la modificació de la data de finalització del contracte amb 

COLOMER RIFA SLP, adjudicatària del Lot 3 : Direcció d’execució, coordinació de seguretat i 
control de qualitat de les obres de la Licitació per la construcció de l’edifici i urbanització, 
implementació del projecte museogràfic i  el seguiment de l’obra Espai Cràter degut a la 
situació excepcionalitat viscuda en motiu del COVID-19. 
 



                     
 

 

12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant la modificació de la data de finalització del contracte amb BCQ 
ARQUITECTES per la redacció de projecte i direcció d’obres de construcció de l’Espai Cràter 
en la seva fase de Direcció d’Obres degut la situació excepcionalitat viscuda en motiu del 
COVID-19. 

MEDI AMBIENT 
 

13.- PROJECTE.- Proposant aprovar el projecte “Entorn sense fum”. 
14.- ORDENANÇA MUNICIPAL.- Proposant aprovar inicialment una modificació de l’ordenança 

municipal de residus. 
 

 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

15.- MOCIÓ.- Disposició dels romanents de tresoreria per la suficiència financera dels ens locals. 

16.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal JxCAT de rebuig a l’ocupació il·legal d’habitatges. 
 

 
   

ASSUMPTES URGENTS 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 

 
                     

Olot, 25 d’agost de 2020    
 

 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA i VAYREDA 


