DECRETS 2019
1/2019

2 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2018.

2/2019

7 de gener
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 1/2019, del dia 7 de
gener.

3/2019

7 de gener
Contractar, amb caràcter d’urgència, a un professor de cant per a l’Escola
Municipal de Música de Solsona, grup A2, a partir del dia 8 de gener de
2019 i fins la resolució de la convocatòria de creació d’una borsa de
professors per a l’Escola Municipal de Música de Solsona.

4/2019

7 de gener
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, constituir i
convocar al tribunal qualificador i convocar als aspirants que han de
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana en el concurs
lliure per a la creació d’una borsa de treball de professors/es de música
per a l’Escola Municipal de Música de Solsona.

5/2019

8 de gener
Declarar el vehicle abandonats, Citroën ZX, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

6/2019

8 de gener
Incoar expedient disciplinari a un treballador municipal.

7/2019

9 de gener
Incoar expedient sancionador pel comportament poc respectuós amb els
agents de la Policia Local.

8/2019

9 de gener
Incoar expedient sancionador per adreçar-se de manera violenta a un
agent de la Policia Local.

9/2019

10 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2018.

10/2019

14 de gener
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 2/2019, del dia 14 de
gener.

11/2019

14 de gener
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el concurs
lliure per a la contractació d’un tècnic/a de ràdio i constitució d’una borsa
de treball.
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12/2019

15 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2018.

13/2019

15 de gener
Relació pagaments mensuals a 31 de desembre de 2018.

14/2019

15 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2019, per
l’organització d’un acte cultural, a una treballadora municipal.

15/2019

15 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2019, per
l’organització d’un acte cultural i per la prestació d’un servei, a una
treballadora municipal.

16/2019

15 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2019, per la prestació
d’un servei, a un treballador municipal.

17/2019

18 de gener
Incoar expedient sancionador per embrutar la vorera amb miccions de
gos que baixen des del balco de l’habitatge 1r 3a del carrer Gaudí, 6.

18/2019

18 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2018.

19/2019

18 de gener
Contractar, amb caràcter d’urgència, a un professor de violí per a l’Escola
Municipal de Música de Solsona, grup A1, a partir del dia 29 de gener de
2019 i fins la resolució de la convocatòria de creació d’una borsa de
professors per a l’Escola Municipal de Música de Solsona.

20/2019

21 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2019 amb motiu de
l’ampliació de la jornada per dues IT a dos professors de l’Escola
Municipal de Música de Solsona.

21/2019

22 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2019 amb motiu de
l’ampliació de la jornada per dues IT a dos professors de l’Escola
Municipal de Música de Solsona. (Decret signat per la regidora delegada
d’Educació).

22/2019

22 de gener
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el concurs
lliure per a la creació d’una borsa de treball de professors/es de música
per a l’Escola Municipal de Música de Solsona.

23/2019

22 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2018.
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24/2019

22 de gener
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 25 de
gener de 2019.

25/2019

22 de gener
Relació pagaments mensuals a 31 de desembre de 2018.

26/2019

22 de gener
Reconèixer a la treballadora IJV, el novè trienni a partir del mes de gener
de 2019.

27/2019

25 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2019 pels
desplaçaments, dietes i despeses de formació realitzades per diferents
treballadors municipals.

28/2019

25 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2019 per les guàrdies
de diferents treballadors municipals.

29/2019

28 de gener
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, constituir i
convocar al tribunal qualificador i convocar als aspirants admesos i als
exclosos provisionalment a la prova de coneixements i a prova pràctica
en el el concurs oposició per a la cobertura d’una plaça de funcionari
interí de tècnic/a d’administració general (TAG).

30/2019

28 de gener
Relació pagaments mensuals a 31 de desembre de 2018.

31/2019

28 de gener
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 4/2019, del dia
28 de gener.

32/2019

30 de gener
Ampliació de la jornada laboral, d’una treballadora municipal, a partir del
dia 1 de febrer de 2019, tancant la reducció de jornada per cura de fill
menor que estava gaudint.

33/2019

30 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2019 pels serveis
extraordinaris de varis agents de la Policia Local.

34/2019

30 de gener
Variacions de les retribucions de 18 llocs de treball amb motiu de
l’aprovació de la RLT a partir del mes de gener de 2019.

35/2019

30 de gener
Reconèixer a la treballadora MRB, el tercer trienni del grup A2 a partir del
mes de gener de 2019.
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36/2019

30 de gener
Reconèixer a la treballadora IRC, un trienni del grup A2 a partir del mes de
gener de 2019.

37/2019

31 de gener
Reconèixer a la treballadora GDT, un trienni del grup A1 a partir del mes
de gener de 2019.

38/2019

1 de febrer
Prorrogar el contracte d'interinitat i augmentar la jornada laboral del
treballador municipal que desenvolupa les funcions del lloc d’encarregat
d’equipament cultural, concretament les funcions pròpies d’un conserge,
fins a la resolució definitiva de la IT del treballador que ocupa el lloc de
treball o bé fins a la cobertura definitiva d’aquesta vacant.

39/2019

4 de febrer
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 5/2019, del dia
4 de febrer.

40/2019

7 de febrer
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i soroll als veïns.

41/2019

11 de febrer
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 6/2019, del dia
11 de febrer.

42/2019

12 de febrer
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el el concurs
oposició per a la cobertura d’una plaça de funcionari interí de tècnic/a
d’administració general (TAG).

43/2019

12 de febrer
Mantenir el contracte de treball d’interinitat a temps parcial d’un professor
de violí per a l’Escola Municipal de Música de Solsona, grup A1, fins a la
incorporació del treballador substituït.

44/2019

12 de febrer
Mantenir el contracte de treball d’interinitat a temps parcial d’un professor
de cant per a l’Escola Municipal de Música de Solsona, grup A2, fins el 30
de juny de 2019.

45/2019

12 de febrer
Estimar la reclamació presentada per un treballador municipal i satisfer
l’import de les vacances corresponents als exercicis 2017 i 2018.

46/2019

13 de febrer
Incoar expedient sancionador per portar deslligats dos gossos, un de
raça perillosa, i atacar un altre gos i el seu portador a la via pública.
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47/2019

13 de febrer
Incoar expedient sancionador per portar deslligats dos gossos, un de
raça perillosa, i atacar un altre gos i el seu portador a la via pública.

48/2019

13 de febrer
Relació aprovació factures a 13 de febrer de 2019.

49/2019

18 de febrer
Relació aprovació factures a 18 de febrer de 2019.

50/2019

18 de febrer
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 7/2019, del dia
18 de febrer.

51/2019

20 de febrer
Serveis mínims garantits per la vaga general del dia 21 de febrer de 2019.

52/2019

21 de febrer
Iniciar expedient per a la contractació de la gestió del servei de la llar
d’infants mitjançant procediment obert.

53/2019

21 de febrer
Reconèixer a la treballadora CBC, el sisè trienni a partir del mes de febrer
de 2019.

54/2019

21 de febrer
Reconèixer al treballador ESD, el cinquè trienni a partir del mes de febrer
de 2019.

55/2019

25 de febrer
Relació aprovació factures a 22 de febrer de 2019.

56/2019

25 de febrer
Contractar a un professor de viola, grup A1, per cobrir la IT del professor
titular, durant el dia 22 de febrer de 2019, mitjançant un contracte
d’interinitat a temps complet i segons els horaris programats a l’Escola
Municipal de Música.

57/2018

25 de febrer
Contractar a un professor de música, grup A1, per cobrir la IT del
professor titular, durant el dia 22 de febrer de 2019, mitjançant un
contracte d’interinitat a temps complet i segons els horaris programats a
l’Escola Municipal de Música.

58/2019

25 de febrer
Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2018.

59/2019

25 de febrer
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 8/2019, del dia
25 de febrer.
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60/2019

25 de febrer
Aprovar el pagament del Fons d’Acció Social aprovat per la Comissió
Paritària el dia 25 de febrer de 2019, segons indica l’acta d’aprovació
del mateix dia, juntament amb la nòmina del mes de febrer de 2019.

61/2019

25 de febrer
Variacions de les retribucions del mes de febrer de 2018, pels serveis
extraordinaris de dos agents de la Policia Local.

62/2019

25 de febrer
Variacions de les retribucions del mes de febrer de 2019 per les guàrdies
de diferents treballadors municipals.

63/2019

25 de febrer
Variacions de les retribucions del mes de febrer de 2019 pels
desplaçaments i dietes realitzades per diferents treballadors municipals.

64/2019

27 de febrer
Relació pagaments mensuals a 27 de febrer de 2019.

65/2019

28 de febrer
Relació aprovació factures a 27 de febrer de 2019.

66/2019

4 de març
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 9/2019, del dia
4 de març.

67/2019

6 de març
Relació aprovació factures a 6 de març de 2019.

68/2019

7 de març
Relació aprovació factures a 7 de març de 2019.

69/2019

7 de març
Serveis mínims per la vaga del dia 8 de març de 2019.

70/2019

7 de març
Reducció de la jornada laboral d’un professor de l’Escola Municipal de
Música de Solsona per al període del 4 de març al 31 d’agost de 2019 i
distribuir la nova jornada de treball segons el calendari escolar i
programació del curs 2018-2019.

71/2019

11 de març
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 10/2019, del dia
11 de març.

72/2019

13 de març
Relació aprovació factures a 13 de març de 2019.
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73/2019

13 de març
DECRET ANUL·LAT

74/2019

13 de març
Incoar expedient sancionador per provocar reaccions en el públic que
van alterar l’ordre i la seguretat.

75/2019

15 de març
Diligència d’embargament de sous i salaris núm. 17/00001241, de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, d’un
treballador municipal.

76/2019

18 de març
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 11/2019, del dia
18 de març.

77/2019

19 de març
Relació aprovació factures a 19 de març de 2019.

78/2019

22 de març
Relació aprovació factures a 21 de març de 2019.

79/2019

25 de març
Relació pagaments mensuals a 25 de març de 2018.

80/2019

25 de març
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 12/2019, del dia
25 de març.

81/2019

26 de març
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 29 de
març de 2019.

82/2019

27 de març
Relació aprovació factures a 27 de març de 2019.

83/2019

27 de març
Variacions de les retribucions del mes de març de 2019 per les guàrdies
de diferents treballadors municipals.

84/2019

27 de març
Reconèixer a la treballadora RCP, el quart trienni a partir del mes de març
de 2019.

85/2019

27 de març
Reconèixer a la treballadora SRS, el quart trienni a partir del mes de març
de 2019.

7

86/2019

27 de març
Variacions de les retribucions del mes de març de 2019 pels serveis
extraordinaris, desplaçament i dietes de varis agents de la Policia Local.

87/2019

27 de març
Variacions de les retribucions del mes de març de 2019 pels
desplaçaments, dietes i despeses de formació realitzades per diferents
treballadors municipals.

88/2019

29 de març
Convocatòria del sorteig públic per escollir els membres de les meses
electorals de les eleccions a Corts Generals que se celebraran el dia 28
d'abril de 2019.

89/2019

30 de març
Cessament d’un agent de policia interí, grup C2, nomenat interinament
des del dia 3 de setembre de 2018, amb motiu de la renúncia presentada.

90/2019

30 de març
Aprovar el pagament de la prima de productivitat, aprovat per la Comissió
Paritària del dia 22 de març de 2019, incorporant-lo a la nòmina del mes
de març de 2019.

91/2019

1 d’abril
Ordre d’inici, convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 13/2019, del
dia 1 d’abril.

92/2019

1 d’abril
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 13/2019, del dia 1 d’abril.

93/2019

2 d‘abril
Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació, exercici 2019.

94/2019

2 d’abril
Relació aprovació factures a 2 d’abril de 2019.

95/2019

4 d’abril
Relació aprovació factures a 4 d’abril de 2019.

96/2019

8 d’abril
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 14/2019, del dia 8 d’abril.

97/2019

9 d’abril
Concedir permís per matrimoni al treballador ELLS, del 13 al 27 de maig
de 2019, tots dos inclosos, amb plenitud de drets econòmics.

98/2019

9 d’abril
Relació aprovació factures a 9 d’abril de 2019.
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99/2019

9 d’abril
Reconèixer a la treballadora MTR, que ocupa interinament el lloc de
treball d’administrativa a l’àrea d’intervenció, grup C1, el quart trienni a
partir del mes de març de 2019, per serveis prestats a altres
administracions.

100/2019

11 d’abril
Relació aprovació factures a 11 d’abril de 2019.

101/2019

11 d’abril
Incoar expedient sancionador per deixar residus fora de l’illa de
contenidor del passatge d’Antoni Guitart.

102/2019

11 d’abril
Incoar expedient sancionador per deixar residus fora de l’illa de
contenidor del passatge d’Antoni Guitart.

103/2019

11 d’abril
Incoar expedient sancionador per deixar residus fora de l’illa de
contenidor del passatge d’Antoni Guitart.

104/2019

15 d’abril
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 15/2019, del dia 15
d’abril.

105/2019

17 d’abril
Aprovar la llista d’aspirants admesos i exclosos, constituir i convocar al
tribunal qualificador en el concurs lliure per a la contractació temporal
d’una plaça de coordinador/a de les activitats i piscines municipals,
estiu 2019.

106/2019

17 d’abril
Relació aprovació factures a 16 d’abril de 2019.

107/2019

18 d’abril
Variacions de les retribucions del mes d’abril de 2019 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de diferents treballadors municipals.

108/2019

18 d’abril
Variacions de les retribucions del mes d’abril de 2019 pels
desplaçaments, dietes i despeses de formació realitzades per diferents
treballadors municipals.

109/2019

18 d’abril
Variacions de les retribucions del mes d’abril de 2019 pels serveis
extraordinaris de varis agents de la Policia Local.

110/2019

23 d’abril
Relació aprovació factures a 23 d’abril de 2019.
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111/2019

23 d’abril
Relació pagaments mensuals a 23 d’abril de 2019.

112/2019

25 d’abril
Formalitzar un contracte de treball d’interinitat a temps parcial d’un
professor de violí per a l’Escola Municipal de Música de Solsona, grup A1,
a partir del dia 26 d’abril de 2019 i fins a la incorporació del treballador
substituït.

113/2019

26 d’abril
Convocatòria del sorteig públic per escollir els membres de les meses
electorals de les eleccions Municipals i al Parlament Europeu que se
celebraran el dia 26 de maig de 2019.

114/2019

26 d’abril
Relació aprovació factures a 26 d’abril de 2019.

115/2019

29 d’abril
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 16/2019, del dia 29
d’abril.

116/2019

30 d’abril
Relació aprovació factures a 30 d’abril de 2019.

117/2019

6 de maig
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 17/2019, del dia 6 de
maig.

118/2019

8 de maig
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors situat a la partida de Santa Llúcia.

119/2019

8 de maig
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i soroll als veïns.

120/2019

8 de maig
Procedir a contractar a l'aspirant amb major puntuació i segons
l’especialitat que correspongui d'entre els integrants de la borsa de treball
de professors/es de l’Escola Municipal de Música, per al grup
professional A1/A2, per cobrir una vacant, del 13 al 27 de maig de 2019.

121/2019

8 de maig
Relació aprovació factures a 8 de maig de 2019.

122/2019

8 de maig
Incoar expedient sanció per col·locar les taules de la terrassa de
La Vermuteria en un lloc no autoritzat.

123/2019

10 de maig
Relació aprovació factures a 10 de maig de 2019.
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124/2019

13 de maig
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, constituir i
convocar al tribunal qualificador i convocar als aspirants que han de
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana en el concurs
lliure per a la contractació temporal de monitors/es per a les activitats
de l’estiu 2019.

125/2019

13 de maig
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 18/2019, del dia 13 de
maig.

126/2019

14 de maig
Relació aprovació factures a 14 de maig de 2019.

127/2019

15 de maig
Procedir a contractar a l'aspirant que correspon per ordre numèric
correlatiu de la puntuació obtinguda d'entre els integrants de la
borsa de treball de Conserge d’instal·lacions esportives, per al grup
professional AP, per cobrir un permís de paternitat, del 3 de juny al 21 de
juliol de 2019.

128/2019

15 de maig
Reconèixer a la treballadora MIS, que exerceix el lloc de treball de tècnica
d’administració general (TAG), grup A1, cinc triennis del nivell A1 i un
trienni del nivell C1, a partir del mes d’abril de 2019, per serveis prestats a
altres administracions.

129/2019

16 de maig
Iniciar expedient de baixa d'ofici per la inscripció indeguda al padró
municipal d'habitants.

130/2019

16 de maig
Relació aprovació factures a 16 de maig de 2019.

131/2019

20 de maig
Relació aprovació factures a 20 de maig de 2019.

132/2019

20 de maig
Reconèixer al treballador VPB, el desè trienni a partir del mes de maig de
2019.

133/2019

20 de maig
Reconèixer a la treballadora NVC, el tercer trienni a partir del mes de maig
de 2019.

134/2019

20 de maig
Variacions de les retribucions del mes de maig de 2019 pels serveis
extraordinaris de varis agents de la Policia Local.
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135/2019

20 de maig
Convocatòria de la Junta de Govern Local núm. 19/2019, del dia 20 de
maig.

136/2019

21 de maig
Delegar al regidor Marc Barbens i Casals, la competència per autoritzar, el
dia 22 de maig de 2019, el matrimoni de Josep Colell i Altarriba i DanielaAlina Petras

137/2019

21 de maig
Variacions de les retribucions del mes de maig de 2019 pels
desplaçaments, dietes i despeses de formació realitzades per diferents
treballadors municipals.

138/2019

21 de maig
Variacions de les retribucions del mes de maig de 2019 per les guàrdies
de diferents treballadors municipals.

139/2019

22 de maig
Relació aprovació factures a 22 de maig de 2019.

140/2019

22 de maig
Declarar el vehicle abandonats, Renault Clio, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

141/2019

28 de maig
Delegar a la regidora Yasmina Valderrama i Ramallo, la competència per
autoritzar, el dia 1 de juny de 2019, el matrimoni de Jordi Folch i Davila i
Raquel Garriga i Artieda.

142/2019

28 de maig
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el concurs
lliure per a la contractació temporal de monitors/es per a les activitats
de l’estiu 2019.

143/2018

29 de maig
Relació pagaments mensuals a 29 de maig de 2019.

144/2019

29 de maig
Relació aprovació factures a 29 de maig de 2019.

145/2019

29 de maig
Concedir a una treballadora d’aquest Ajuntament, que exerceix el lloc de
treball d’administrativa, l’ampliació de la jornada laboral que tenia reduïda
per cura de fills fins a 35 hores setmanals.

146/2019

30 de maig
DECRET ANUL·LAT
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147/2019

30 de maig
Aprovar la sol·licitud presentada per un treballador municipal per assistir
a la jornada "IV Fòrum Viles Florides: una ruta per Viridàlia", organitzada
per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya, que tindrà
lloc a Vilassar de Mar i la zona del Maresme el dia 5 de juny de 2019.

148/2019

31 de maig
Adjudicar el contracte del servei de gestió de la llar d'infants municipal, en
les condicions que figuren en l’oferta i les que es detallen en els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a
l’empresa INCOOP, SCCL.

149/2019

31 de maig
Adjudicar el contracte de subministrament d'una màquina (vehicle
manipulador telescòpic) per la brigada, en les condicions que
figuren en l’oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques a l’empresa
Tallers Tamesis, SLL.

150/2019

3 de juny
Relació aprovació factures a 3 de juny de 2019.

151/2019

5 de juny
Col·laborar en el projecte estratègic Producte d’Aquí, compromís amb
les persones, el territori i la qualitat (producte local de Solsona i
Cardona) i finançar les accions previstes en aquest projecte de
cooperació/estratègic.

152/2019

5 de juny
Incoar expedient per l’aprovació de les bases que regeixen el procés de
selecció d’una borsa de treball, amb caràcter d’urgència i excepcionalitat,
per cobrir un lloc de mestre/a de reforç escola. Convocatòria C05/2019.

153/2019

7 de juny
Incoar expedient per l’aprovació de les bases que regeixen el procés de
selecció d’una borsa de treball, amb caràcter d’urgència i excepcionalitat,
per cobrir un lloc de treball de conserge de museu. Convocatòria
C04/2019.

154/2019

7 de juny
Declarar el vehicle abandonats, Ford Focus, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

155/2019

7 de juny
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 12
de juny de 2019.

156/2019

7 de juny
Convocatòria de la sessió extraordinària del Consell Municipal de
Comunicació del dia 12 de juny de 2019.
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157/2019

7 de juny
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Comissió de Comptes del
dia 12 de juny de 2019.

158/2019

7 de juny
Convocatòria de la sessió extraordinària del Comissió Informativa del dia
12 de juny de 2019.

159/2019

7 de juny
Convocatòria extraordinària de la Junta de Govern Local núm. 20/2019,
del dia 12 de juny maig.

160/2019

7 de juny
Incoar expedient sancionador per deixar residus fora de l’illa de
contenidor del carrer de Sant Agustí.

161/2019

10 de juny
Incoar expedient sancionador per adreçar-se de manera agressiva i
impertinent amb els agents de la Policia Local.

162/2019

10 de juny
Es concedeix:
- Acció social: 2 targes d’aparcament per a persones amb discapacitat;
1 ajut, del Fons d’emergència social, per pagar la fiança per l’entrada
d’un habitatge; 4 ajuts, del Fons d’emergència social, per pagar el lloguer
d’uns habitatges; 10 ajuts del Projecte d’atenció als infants en alt risc
social.
- Aigües: canvi de nom gratuït del rebut de subministrament d’aigua al
C/ de les Llices, 11, 2n 1a; rectificació de les factures d'aigua de l’any
2018, de l’adreça del C/ d’Àngel Guimerà, 14.
- Cementiri: concessió de dret funerari del nínxol núm. 14, de la part
nova M; concessió de dret funerari del nínxol núm. 19, de la part nova M;
canvi de nom de la concessió de dret funerari del nínxol núm. 132, de la
part nova A; trasllat de restes mortals del nínxol núm. 66, de la part
nova J, al nínxol núm. 236, de la part nova D.
- Cultura: barri de la plaça de Sant Joan, utilització de material per dur a
terme la festa de la plaça; associació de veïns de cal Xuxa, utilització de
material per dur a terme la revetlla de Sant Pere.
- Esports: Associació Esportiva Lach, utilització de les grades mòbils per
al públic assistent als tornejos de futbol sala i voleibol, a la urbanització El
Pi de Sant Just.
Governació: ampliació de la terrassa situada al Pg. Sant Antoni M. Claret,
15-17, baixos, del bar i comerç al detall de pa i pastisseria El Crostó;
ocupació de la via pública amb taules, cadires i para-sols al bar
La Vermuteria, situat a la Pl. de Sant Roc, 4, baixos; ocupació de la via
pública amb tres barrils a la terrassa del bar La Vermuteria, situat a la
Pl. de Sant Roc, 4, baixos; col·locació de dues anelles a la façana del bar
La Vermuteria, situat a la Pl. de Sant Roc, 4, baixos, i d’una anella al mur
de la Pl. de Sant Roc, per lligar els gossos dels clients de l’establiment i
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permís per posar uns abeuradors també pels gossos; autorització d’una
zona de càrrega i descàrrega al C/ de Joaquim Barnola, 2, davant de la
botiga del «bonArea»; autorització per tallar el C/ de Falp i Plana, a
l’alçada del bar La Plana, per dur a terme el concurs de la societat
ocellaire El Passarell; permís per fer una foguera a la casa Viladrich, de la
partida de Santa Llúcia, per la revetlla de Sant Joan; autorització a
l’autoescola Piteus per a circular fent pràctiques per a la via urbana de
Solsona i per utilitzar l’avinguda de Sant Bartomeu per realitzar les
pràctiques de maniobra de moto; 4 targes de proximitat per a l’accés de
vehicles al nucli antic mitjançant control remot; 3 targes de resident al
nucli antic.
- Personal: permís a un treballador municipal per realitzar la formació:
«Mantenidors de piscines municipals o públiques».
- Varis: baixes de les llicències municipals d’armes següents, tipus 4.1:
1/2016 - marca H.K. (model PX4), calibre 6 mm i número PX16888;
5/2017 - marca M4A1 Specna Arms (model SA-H02), calibre 6 mm i
número S032672; 3/2018 - marca A&K (model M249 PARA), calibre 6 mm
i número 103075; 5/2018 - marca E&L (model ELAR SOPMODII), calibre
6 mm i número A002562.
Es denega:
- Aigües: canvi de nom gratuït del rebut de subministrament d’aigua al
C/ de la Segarra, 3, baixos; canvi de nom gratuït del rebut de
subministrament d’aigua al C/ de Sant Agustí, 22, baixos.
- Governació: retirar la sanció imposada per decret d’Alcaldia 193/2018,
de 8 d’agost, per consumir alcohol a la via pública; retirar la sanció
imposada per decret d’Alcaldia 7/2019, de 9 de gener, per mostrar-se
molt poc respectuós amb els agents de la Policia Local; retirar la sanció
imposada per decret d’Alcaldia 74/2019, de 13 de març, per provocar
reaccions en el públic que van alterar l’ordre i la seguretat; retirar la
sanció imposada per decret d’Alcaldia 122/2019, de 8 de març, per
col·locar les taules de la terrassa del bar La Vermuteria en un lloc no
autoritzat; 1 tarja de proximitat per a l’accés de vehicles al nucli antic
mitjançant control remot.
163/2019

10 de juny
Incoar expedient sancionador per no respectar un espai públic.

164/2019

10 de juny
Incoar expedient sancionador per alimentar als gats que hi ha a la via
pública.

165/2019

11 de juny
Contractar els monitors que legalment siguin necessaris en funció del
nombre d’inscrits a les activitats que s’organitzen a les instal·lacions de
les piscines municipals durant els períodes que sigui necessari i seguint
l’ordre de puntuació que han obtingut en la convocatòria de concurs
lliure per a la contractació laboral temporal de monitors/es per a les
activitats de l’estiu 2019.
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166/2019

11 de juny
Convocatòria de la sessió de constitució del nou Ajuntament, dia 15 de
juny de 2019.

167/2019

11 de juny
Aprovar la sol·licitud presentada per una treballadora municipal per
assistir a una reunió de treball al Servei de Biblioteques de Lleida el dia
12 de juny, de les 10.00 a les 13.00 hores.

168/2019

11 de juny
Aprovar la sol·licitud presentada per una treballadora municipal per
assistir a la jornada: "III Jornada Biblioteca Escolar i Biblioteca Pública
de la Segarra", organitzada per la Biblioteca Comarcal Josep Finestres,
que tindrà lloc a Cervera el dia 26 de juny de 2019.

169/2019

12 de juny
Relació aprovació factures a 12 de juny de 2019.

170/2019

12 de juny
Adjudicar el contracte de Manteniment dels serveis informàtics de les
dependències municipals, en les condicions que figuren en la seva oferta
i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques a l’empresa Caberset, SL.

171/2019

12 de juny
Incoar expedient per assignar dues armes de la Policia Local als nous
agents que s'han d'incorporar al cos, TIP 017 i TIP 018.

172/2019

13 de juny
Es concedeix:
- Acció social: 1 ajut del Projecte d’atenció als infants en alt risc social;
2 ajuts individuals per als infants escolaritzats a les llars d’infants.
- Activitats ambientals: canvi de nom de la llicència municipal d’obertura
per a l’activitat de bar restaurant a la Ctra. de Torà, 37, baixos.
- Aigües: canvi de nom gratuït del rebut de subministrament d’aigua al
C/ de Mn. Jacint Verdaguer, 9, 2n 1a.
- Contractació: contracte obert simplificat sumari – Pavimentació de
diferents zones del municipi: C/ Forja i tram C/ Serrat d’en Mingo, tram
C/ Alcalde Moles i C/ Alzineres, C/ Pi, C/ Avet i C/ Roure a la urbanització
de cal Xuxa; contracte menor de subministrament – subministrament i
col·locació de cinc monòlits de senyalització al nucli antic.
- Convenis: annex al conveni de pràctiques, amb l’alumne PVS, del Cicle
Formatiu d’Administració i Finances de l’Escola Arrels Secundària.
- Esports: permís per dur a terme el sopar de cloenda de la temporada
2018-2019 del Club Bàsquet Solsona, a la part final del C/ Joaquim
Blume, des de l’entrada al pavelló fins al final.
- Governació: ocupació de la via pública amb taules i cadires al bar Sant
Antoni, situat a la Pl. de la Catedral, 1; permís per dur a terme una
degustació de cerveses i oli davant de la terrassa del bar La Vermuteria,
situat a la Pl. de Sant Roc, 4, baixos; permís per dur a terme una actuació
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musical en directe a la terrassa del restaurant La cabana d’en Geli;
permís als veïns del C/ Estivella i C/ Puig Sobirà, per poder fer una
barbacoa per fer un sopar durant la revetlla de Sant Joan; 4 targes de
proximitat per a l’accés de vehicles al nucli antic mitjançant control remot;
1 tarja de resident al nucli antic.
- Urbanisme: reformar la cambra de bany de l’habitatge situat al C/ Pau
Picasso, 14; adequar l’interior d’un local comercial per a centre de
podologia a l’Av. Cardenal Tarancon, 31, baixos.
Es denega:
- Aigües: revisió de la facturació d’aigua dels quatre habitatges de l’edifici
situat al C/ de Sant Llorenç, 10, corresponents al 4t trimestre de 2018 i al
1r trimestre de 2019.
- Esports: taulers, cavallets i cadires per dur a terme el sopar de cloenda
de la temporada 2018-2019 del Club Bàsquet Solsona i la utilització del
pavelló vell.
- Governació: ampliació de la terrassa del bar La Vermuteria, situat a la
Pl. de Sant Roc, 4, baixos; 2 targes de proximitat per a l’accés de
vehicles al nucli antic mitjançant control remot.
173/2019

14 de juny
Relació aprovació factures a 14 de juny de 2019.

174/2019

17 de juny
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés
de creació d’una borsa de treball, amb caràcter d’urgència i excepcional,
per cobrir un lloc de mestre/a de reforç escolar i constituir i convocar al
tribunal qualificador i convocar als aspirants que han de realitzar la prova
de coneixements de llengua catalana.

175/2019

17 de juny
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés
de creació d’una borsa de treball, amb caràcter d’urgència i excepcional,
per cobrir un lloc de conserge de museu i constituir i convocar al tribunal
qualificador i convocar als aspirants que han de realitzar la prova de
coneixements de llengua catalana i als aspirants que han de realitzar
l’entrevista personal.

176/2019

17 de juny
Aprovar la sol·licitud presentada per un agent de la Policia Local per
assistir al curs: “Curs d’utilització de la defensa extensible”, organitzat
per l’Escola de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i
que s’impartirà a Mollet del Vallès els dies 25, 26, 27 i 28 de juny de 2019.

177/2019

18 de juny
Concedir llicència d’ocupació temporal de l’ús privatiu d’un terreny de
domini públic per a ubicar-hi una xurreria a Adolfo Ariño Balfagon, en el
període, horaris i espais establerts en el plec de condicions

178/2019

18 de juny
Mantenir, fins el dia en què s’aprovi el cartipàs municipal d’aquesta
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legislatura, el nombre, les característiques i les retribucions del personal
eventual d’aquest Ajuntament que hi havia fins el dia 15 de juny de 2019.
179/2019

18 de juny
Relació aprovació factures a 18 de juny de 2019.

180/2019

18 de juny
Variacions de les retribucions del mes de juny de 2019 pels
desplaçaments, dietes i despeses de formació realitzades per diferents
treballadors municipals.

181/2019

18 de juny
Variacions de les retribucions del mes de juny de 2019 pels serveis
extraordinaris, desplaçament i dietes de varis agents de la Policia Local.

182/2019

19 de juny
Reconèixer al treballador AAC, el cinquè trienni a partir del mes de juny
de 2019.

183/2019

20 de juny
Relació aprovació factures a 20 de juny de 2019.

184/2019

20 de juny
Es concedeix:
- Activitats innòcues: alta de la llicència municipal d’obertura d’un centre
de formació per a la conducció de vehicles a l’Av. del Pont, 6, baixos;
baixa de la llicència municipal d’obertura de l’activitat de centre de ioga al
C/ Pedraforca, 1, baixos; baixa de la llicència municipal d’obertura de
l’activitat d’oficina bancària a l’Av. del Pont, 6, baixos.
- Aigües: revisió de la facturació d’aigua del 1r trimestre de 2019 al
C/ Pau Casals, 3, 2n 2a; revisió de la facturació d’aigua del 1r trimestre
de 2019 al C/ Bisbe Vidal i Barraquer, 9, 2n; revisió de la facturació
d’aigua del 1r trimestre de 2019 a la Vinya del Bombo a la Ptda. de Sant
Honorat; revisió de la facturació d’aigua del 1r i 2n trimestre de 2019 a la
Pl. del Camp, 8, 1r 3a; revisió de la facturació d’aigua del 1r trimestre de
2019 al C/ Verge de Fàtima, 26, 2n 2a; revisió de la facturació d’aigua del
1r trimestre de 2019 al C/ Dominics, 9, CO; canvi de nom del servei de
subministrament d’aigual al C/ Joan Salvat Papasseit, 3, 1r 3a; canvi de
nom gratuït del servei de subministrament d’aigual al C/ Anoia, 19; canvi
de nom gratuït del servei de subministrament d’aigual a la Ctra. de
Bassella, 42, 1r 1a i 1r 2a; canvi de nom gratuït del servei de
subministrament d’aigual al C/ Lluer, 8.
- Cementiri: lloguer de dret funerari del nínxol núm. 24 de la part nova H;
canvi de nom de la concessió de dret funerari del nínxol núm. 70 de la
part nord; canvi de nom de la concessió de dret funerari del nínxol núm.
32 de la part orient.
- Contractació: contracte menor de subministrament per la compra de
material per l’eliminació de les humitats de la planta baixa de la Torre
Viladot.
- Esports: utilització gratuïta de les piscines municipals, durant els caps
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de setmana del mes de juliol i durant tot el mes d’agost, per a les
persones beneficiaries del programa de suport a l’autonomia a la pròpia
llar i els seus monitors de l’associació Amisol; utilització gratuïta, durant
els caps de setmana del mes de juliol i durant tot el mes d’agost, de les
piscines municipals per a les persones ateses a la llar residència i els
seus monitors de l’associació Amisol.
- Governació: canvi de nom de la llicència del gal núm. 490, situat a l’Av.
Cardenal Tarancon, 31; permís per fer una foguera, amb motiu de la
revetlla de Sant Joan, a la casa Estevet de la Ptda. de Santa Llúcia;
permís per fer una foguera, amb motiu de la revetlla de Sant Joan, a la
casa cal Torra, situada al C/ Sant Agustí, 28; canvi de data per dur a
terme una actuació musical en directe a la terrassa del restaurant La
cabana d’en Geli; 1 targeta de proximitat per a l’accés de vehicles al nucli
antic mitjançant control remot.
- Hisenda: devolució de la quota d’inscripció de les activitats de les
piscines municipals, 2019; retirar un embargament en relació a una
denúncia de la Policia Local del dia 9 d’abril de 2013.
- Taxis: titular de la llicència municipal d’auto-taxi núm. 7.
- Urbanisme: pavimentar el jardí de l’habitatge situat al C/ Guillem
Ros, 14; reformar la cambra de bany de l’habitatge situat al C/ Joan
Miró, 5, 1r 2a; reformar la cuina de l’habitatge situat al C/ Llobera, 19;
reformar la cambra de bany de l’habitatge situat a la Ctra. de
Bassella, s/n, Corral de la Coloma; reformar la cuina de l’habitatge situat
a la Ctra. de Sant Llorenç, 17, 3r D; instal·lar un tendal al local comercial
situat al Pg. Sant Antoni M. Claret, 15, baixos; reformar les cambres de
bany de l’habitatge situat al C/ Regata, 33, 2n 5a; reformar la cuina i la
cambra de bany de l’habitatge situa a la Ctra. de Bassella, 10, 1r 1a;
reformar la cuina i la cambra de bany de l’habitatge situat al C/ Font, 1;
obertura de rases de canalització se serveis i soterrament de la línia
elèctrica aèria existent a partir de l’estació transformadora situada al
C/ Lluer; construcció d’una piscina a la casa Ponet de la Ptda. de Santa
Llúcia; rehabilitació de la pallera de la Cabana del Llera de la Ptda. de
Sant Honorat; construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Civada, 2,
cantonada Ctra. de Torà; arranjament del C/ Ensija pel mal estat en què
es troba.
Es denega:
- Esports: utilització del camp de futbol per dur a terme un treball de
recerca sobre l’esport, la primera setmana del mes de juliol, al matí.
185/2019

20 de juny
Reconèixer al treballador RTC, el quart trienni a partir del mes de juny de
2019.

186/2019

21 de juny
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i soroll als veïns.

187/2019

24 de juny
Variacions de les retribucions del mes de juny de 2019 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de diferents treballadors municipals.
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188/2019

24 de juny
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés de
creació d’una borsa de treball, amb caràcter d’urgència i excepcional, per
cobrir un lloc de conserge de museu.

189/2019

24 de juny
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés de
creació d’una borsa de treball, amb caràcter d’urgència i excepcional, per
cobrir un lloc de mestre/a de reforç escolar.

190/2019

25 de juny
Declarar el vehicle abandonats, Volkswagen Polo, com a bé no utilitzable
i procedir al seu desballestament i posterior baixa.

191/2019

25 de juny
Adjudicar el contracte de Compra de material per l’eliminació de les
humitats de la planta baixa de la Torre Viladot, a l’empresa Rehabilit, SL,
per considerar-se l’oferta econòmica més avantatjosa de les ofertes
presentades.

192/2019

25 de juny
Relació pagaments mensuals a 25 de juny de 2019.

193/2019

26 de juny
Relació aprovació factures a 26 de juny de 2019.

194/2019

28 de juny
Contractar a MMAV, durant el període de l’1 al 28 de juliol de 2019, per
ocupar el lloc de mestre de reforç escolar i constituir una borsa de
treball.

195/2019

28 de juny
Contractar a RLV, durant el període del 2 al 28 de juliol de 2019, per
ocupar el lloc de conserge de museu i constituir una borsa de treball.

196/2019

1 de juliol
Reduir a la meitat els preus d’entrada diària de les piscines municipals a
partir del dia 27 de juny i mentre la Direcció General de Protecció Civil de
la Generalitat tingui activat en fase d'alerta per onada de calor el Pla de
Protecció Civil de Catalunya PROCICAT i les persones de més de 70 anys
tindran entrada gratuïta.

197/2019

2 de juliol
Nomenar els membres de la Junta de Govern Local: Rosó Barrera i
Call, Ramon Montaner i Viladrich, Judit Gisbert i Ester i Ramon Xandri i
Solé i fixar el règim de les sessions: ordinàries, el dilluns de cada
setmana a les 19 hores i extraordinàries i urgents, quan així siguin
convocades per l’Alcaldia.
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198/2019

2 de juliol
Delegacions als regidors: Rosó Barrera i Call, delegada d’Urbanisme,
Obres Públiques i Serveis municipals; Ramon Montaner i Viladrich,
delegat de Desenvolupament local, Medi ambient i Parcs i jardins; Judit
Gisbert i Ester, delegada d’Educació, Cultura, Salut i Igualtat; Ramon
Xandi i Solé, delegat d’Hisenda, Administració, Serveis funeraris, Nucli
antic i Habitatge; Sara Alarcón i Postils, delegada del Vinyet; Joan
Parcerisa i Albacete, delegat de Comunicació i noves tegnologies,
Transparència i participació, Esports i Joventut.

199/2019

2 de juliol
Nomenament dels tinents d’alcalde: 1r tinenta d’alcaldia, Rosó Barrera i
Call, 2n tinent d’alcaldia, Ramon Montaner i Viladrich, 3r tinenta d’alcaldia
Judit Gisbert i Ester i 4t tinent d’alcaldia, Ramon Xandri i Solé.

200/2019

2 de juliol
DECRET ANUL·LAT

201/2019

2 de juliol
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia
4 de juliol de 2019.

202/2019

2 de juliol
Concedir el permís per lactància, d'un fill menor de dotze mesos, a una
treballadora de l’EMMS, i compactar-lo en jornades senceres de treball a
partir de 1 de juliol de 2019 i fins el 15 de juliol de 2019, segons la seva
sol·licitud.

203/2019

2 de juliol
Nomenar als regidors l’adscripció als diferents barris per què actuïn com
a representants i interlocutors de l’Ajuntament de Solsona: Rosó Barrera i
Call (Mirasol, Cal Llarg, El Camp -passeig i carrer de Sant Agustí-, Tossal i
Serrat d’en Mingo), Ramon Montaner i Viladrich (Polígons industrials,
Creu de Sant Joan, Pont i Ctra. de Sant Llorenç), Judit Gisbert i Ester
(Sant Ramon, La Plana i Josep Torregassa), Ramon Xandri (Els Masos,
Turó de Sant Magí, Zona esportiva i Nucli antic), Sara Alarcon i Postils
(Vinyet i Camp del Molí), Joan Parcerisa i Albacete (Cal Xuxa, Creu
Blanca, Carrer de les Vinyes i Barri de Cal Geli).

204/2019

3 de juliol
Es concedeix:
- Acció social: 4 ajuts, del Fons d’emergència social, per pagar el lloguer
d’uns habitatges; 2 ajuts, del Fons d’emergència social, per pagar el
subministrament elèctric d’uns habitatges; renovar el contracte de
lloguer, per per dos mesos més, a les 3 persones que hi ha actualment a
l’habitatge, propietat de l’Ajuntament, situat al C/ Falp i Plana, 1, 2n 2a.
- Aigües: revisió de la facturació d’aigua del 4t trimestre de 2018 i del 1r
trimestre de 2019 al C/ Sant Llorenç, 10, 2n 1a, 3r 1a, 3r 2a i àtic;
facturació del consum d’aigua amb el preu del primer tram de la tarifa
d’aigua d’ús domèstic al C/ Pau Casals, 3, 2n 1a; aplicació de la tarifa
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d'ús domèstic per famílies de més de cinc membres al C/ Pere Màrtir
Colomés, 42.
- Cementiri: concessió de dret funerari del nínxol núm. 64 de la part
nova L; trasllat de restes mortals del nínxol núm. 78 de la part nova J al
nínxol núm. 33 de la part nova A.
- Contractació: 4 contractes menors de servei pel subprojecte «Enfortir
les capacitats de les empreses del territori» inclòs en el projecte «Xarxa
Interempresarial de proximitat al territori SolCar».
- Cultura: taules i cadires a la Comunitat de Sant Egidi; l’entrada de
l’Ajuntament a l’ANC Solsona, el dia 20 de juliol, amb motiu de la Fira de
Consum Estratègic.
- Educació: gimnàs i lavabos de l’Escola Setelsis, al Servei d’Intervenció
Socioeducativa «El 6», durant el juliol i l’agost, perd ur a terme activitats i
jocs per a infants i joves.
- Esports: utilització gratuïta de les piscines municipals, els dilluns i els
dimecres del mes de juliol, per a les persones del Servei de Teràpia
Ocupacional i els seus monitors de l’associació Amisol.
- Governació: concessió del gual núm. 755, de 4 metres, al C/ Guillem
Ros, 11; ocupació de la via pública amb taules i cadires al bar Ca l’Oller
al C/ Sant Llorenç, 2; 1 tarja de proximitat per a l’accés de vehicles al
nucli antic mitjançant control remot.
- Parcs i jardins: podar les branques dels arbres situats a la zona de
l’Av. Cardenal Tarancon, 23, ja que entren per les terrasses dels
habitatges.
- Promoció econòmica: deixar les bases i les fitxes de participació del
concurs «Un Estany a l’Aparador» a l’OAC i deixar una bústia, al vestíbul
de l’Ajuntament, per dipositar les butlletes del concurs.
- Urbanisme: reparació a la canalització subterrània de la xarxa de
telefonia existent al C/ Alzineres, 1-11; ampliar la xarxa de gas natural i
donar servei a nous clients en l’immoble situat al C/ Llobera, 45;
rehabilitació de l’habitatge situat al C/ Sant Roc, 5, 1r 1a; llicència de
primera ocupació de l’habitatge situat al C/ Espiga, 9.
Es denega:
- Governació: 1 tarja de proximitat per a l’accés de vehicles al nucli antic
mitjançant control remot.
- Hisenda: devolució de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres (ICIO) de la llicència d’obres per reformar la cambra de bany de
l'habitatge situat al C/ Jacint Verdaguer, 10, 2n.
205/2019

3 de juliol
Incoar expedient sancionador per no tenir el terreny, situat al C/ Pau
Picasso, propietat d’Inversiones Inmobiliarias Canvives, SA, en les
condicions de salubritat necessàries.

206/2019

3 de juliol
Incoar expedient sancionador per no tenir el terreny, situat al C/ Mill,
propietat de JPL, en les condicions degudes de seguretat.

22

207/2019

3 de juliol
Declarar el vehicle abandonats, Citroën ZX, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

208/2019

5 de juliol
Aprovar el projecte d’actuació específica per instal·lar una derivació de
la línia aèria de baixa tensió existent, amb la finalitat de donar
subministrament elèctric a un cobert agrícola situat, en sòl no
urbanitzable, polígon 1, parcel·la 71, incoat per Cardener Distribució
Elèctrica, SLU, i elevar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.

209/2019

7 de juliol
Delegació de competències de l’alcalde a favor de la Junta de Govern
Local.

210/2019

8 de juliol
Atorgar els apoderaments jurídics de representació i els poders
necessaris als advocats i procuradora per a tal de comparèixer en la
defensa dels interessos de l’Ajuntament davant el Jutjat Social de Lleida
en relació a la responsabilitat empresarial per falta de mesures de
seguretat i salut laboral en l’accident laboral declarat al treballador OIP, el
dia 29 d’octubre de 2016.

211/2019

8 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 21/2019, del dia
8 de juliol.

212/2019

10 de juliol
Relació aprovació factures a 10 de juliol de 2019.

213/2019

12 de juliol
Relació aprovació factures a 12 de juliol de 2019.

214/2019

15 de juliol
Relació aprovació factures a 15 de juliol de 2019.

215/2019

15 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 22/2019, del dia
15 de juliol.

216/2019

15 de juliol
Declarar el vehicle abandonats, Nissan Almera, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

217/2019

17 de juliol
Relació aprovació factures a 17 de juliol de 2019.

218/2019

17 de juliol
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, constituir i
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convocar al tribunal qualificador, convocar als aspirants que han de
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, convocar als
aspirants admesos a la realització de l’exercici primer, proves físiques, i
convocar als aspirants que hagin superat els exercicis primer i segon, a
la realització dels exercicis tercer i quart, prova de capacitat professional
i entrevista personal, en el concurs-oposició de dues places d'agents de
Policia Local i constitució d’una borsa de treball.
219/2019

19 de juliol
Relació aprovació factures a 19 de juliol de 2019.

220/2019

19 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 23/2019, del dia
22 de juliol.

221/2019

22 de juliol
Relació aprovació factures a 22 de juliol de 2019.

222/2019

23 de juliol
Relació pagaments mensuals a 23 de juliol de 2019.

223/2019

24 de juliol
Relació aprovació factures a 24 de juliol de 2019.

224/2019

24 de juliol
Diligència d’embargament de salari núm. 251921303235S, de l’Agència
Tributària de Lleida, d’un treballador municipal.

225/2019

24 de juliol
Concedir a una treballadora d’aquest Ajuntament, que exerceix el lloc de
treball de tècnica auxiliar de biblioteca, una reducció d’un terç de la
jornada laboral per cura de fill/a menor a partir del dia 17 de setembre
de 2019.

226/2019

25 de juliol
Relació aprovació factures a 25 de juliol de 2019.

227/2019

26 de juliol
Variacions de les retribucions del mes de juliol de 2019 pels serveis
extraordinaris, desplaçament i assistència a un judici de varis agents de la
Policia Local.

228/2019

26 de juliol
Variacions de les retribucions del mes de juliol de 2019 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de diferents treballadors municipals.

229/2019

26 de juliol
Variacions de les retribucions del mes de juliol de 2019 pels
desplaçaments, dietes i despeses de formació realitzades per diferents
treballadors municipals.
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230/2019

26 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 24/2019, del dia
29 de juliol.

231/2019

29 de juliol
Reconèixer a la treballadora Anna Feu i Jordana, el quart trienni a partir
del mes de juliol de 2019.

232/2019

30 de juliol
Incoar expedient sancionador per incompliment de l'acord de la Junta de
Govern Local del dia 22 de juliol de 2019, en relació a l’activitat
programada per La Vermuteria, SCP, els dies 26 i 27 de juliol.

233/2019

31 de juliol
Relació aprovació factures a 31 de juliol de 2019.

234/2019

31 de juliol
Nomenar substitut d’alcalde president de l’Ajuntament de Solsona, del 2 a
l’11 d’agost de 2019, ambdós inclosos, a la primera tinenta d’Alcalde,
Rosò Barrera i Call.

235/2019

31 de juliol
Relació aprovació factures a 31 de juliol de 2019.

236/2019

1 d’agost
Relació aprovació factures a 1 d’agost de 2019.

237/2019

1 d’agost
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el concursoposició de dues places d'agents de Policia Local i constitució d’una
borsa de treball.

238/2019

2 d’agost
Incoar expedient sancionador per l’abocament il·legal de material residual
fora de l'illa de contenidors situada al carrer de Sant Agustí.

239/2019

2 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 25/2019, del dia
5 d’agost.

240/2019

6 d’agost
Relació aprovació factures a 6 d’agost de 2019.

241/2019

7 d’agost
Relació aprovació factures a 7 d’agost de 2019.

242/2019

7 d’agost
Incoar expedient sancionador per deixar residus fora de l'illa de
contenidors situada al Ptge. d'Antoni Guitart.
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243/2019

7 d’agost
Incoar expedient sancionador per deixar residus fora de l'illa de
contenidors situada al Ptge. d'Antoni Guitart.

244/2019

9 d’agost
Relació aprovació factures a 9 d’agost de 2019.

245/2019

9 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 26/2019, del dia
12 d’agost.

246/2019

12 d’agost
Diligència d’embargament de salari núm. 146/2016 C, del Jutjat de
Primera Instància núm. 6 de Terrassa, d’un treballador municipal.

247/2019

12 d’agost
Variacions de les retribucions del mes d’agost de 2019 pels
desplaçaments i dietes realitzats per diferents treballadors municipals.

248/2019

12 d’agost
Variacions de les retribucions del mes d’agost de 2019 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de diferents treballadors municipals.

249/2019

12 d’agost
Variacions de les retribucions del mes d’agost de 2019 pels serveis
extraordinaris de varis agents de la Policia Local.

250/2019

12 d’agost
Reconèixer al treballador Antonio Ruano i Quesada, el cinquè trienni a
partir del mes d’agost de 2019.

251/2019

14 d’agost
Relació aprovació factures a 13 d’agost de 2019.

252/2019

14 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 27/2019, del dia
19 d’agost.

253/2019

14 d’agost
Nomenar secretària actal. de l’Ajuntament de Solsona, del 16 d’agost al
4 de setembre de 2019, ambdós inclosos, a la tècnica d’administració
general de l’àrea de Secretaria, Mireia Irla i Solà.

254/2019

16 d’agost
Declarar el vehicle abandonats, Opel Astra, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

255/2019

19 d’agost
Formalitzar un contracte de treball d’interinitat a temps parcial d’un
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professor de piano per a l’Escola Municipal de Música de Solsona, a partir
del dia 1 de setembre de 2019 i fins a la cobertura reglamentària de la
plaça de professor, grup A1.
256/2019

20 d’agost
Relació aprovació factures a 20 d’agost de 2019.

257/2019

20 d’agost
Formalitzar dos contractes d’obra o servei per al dia 23 d’agost, per fer de
monitor/a a la festa de cloenda de les activitats d’estiu 2019.

258/2019

21 d’agost
Relació pagaments mensuals a 21 d’agost de 2019.

259/2019

21 d’agost
Relació aprovació factures a 21 d’agost de 2019.

260/2019

21 d’agost
Incoar expedient sancionador per incomplir l’horari fixat a la llicència
concedida per a la utilització de la terrassa de La Vermuteria, SCP, dia 10
d’agost.

261/2019

21 d’agost
Incoar expedient sancionador per incomplir l’horari fixat a la llicència
concedida per a la utilització de la terrassa de La Vermuteria, SCP, dia 11
d’agost.

262/2019

21 d’agost
Incoar expedient sancionador per incompliment de l'horari de tancament
del bar Castell, dia 11 d’agost.

263/2019

23 d’agost
Relació aprovació factures a 23 d’agost de 2019.

264/2019

23 d’agost
Declarar el carretó elevador, marca AGRIA DH-15, propietat de
l’Ajuntament, com a bé no utilitzable i procedir al seu desballestament i
posterior baixa.

265/2019

23 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 28/2019, del dia
26 d’agost.

266/2019

27 d’agost
Declarar el vehicle abandonats, Seat Cordoba, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

267/2019

27 d’agost
Informe de valoració per tornar l'arma reglamentària a l'agent TIP 007.
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268/2019

27 d’agost
Incoar expedient sancionador per les molèsties que ocasiona el gos del
domicili del carrer del Cap del Molí, 21, 1r 1a.

269/2019

28 d’agost
Relació aprovació factures a 28 d’agost de 2019.

270/2019

29 d’agost
Relació aprovació factures a 29 d’agost de 2019.

271/2019

30 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 29/2019, del dia
2 de setembre.

272/2019

13 de setembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 30/2019, del dia
16 de setembre.

273/2019

16 de setembre
Nomenament del membre que, en representació de l’Ajuntament de
Solsona, assistirà al Patronat de Turisme del Solsonès.

274/2019

19 de setembre
Relació aprovació factures a 19 de setembre de 2019.

275/2019

19 de setembre
Excedència d’un treballador municipal, per reagrupament familiar, a
efectes a partir del dia 20 de setembre de 2019 i durant un termini de
dos anys.

276/2019

20 de setembre
Declarar el vehicle abandonats, Opel Vectra, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

277/2019

20 de setembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 31/2019, del dia
23 de setembre.

278/2019

20 de setembre
Convocatòria ordinària de la Comissió Informativa núm. 1/2019, del dia 23
de setembre.

279/2019

24 de setembre
Variacions de les retribucions del mes de setembre de 2019 per les
guàrdies i serveis extraordinaris de diferents treballadors municipals.

280/2019

24 de setembre
Variacions de les jornades i retribucions del mes de setembre de 2019
amb motiu de l’inici del nou curs 2019-2020 a l’Escola Municipal de
Música de Solsona.
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281/2019

24 de setembre
Variacions de les retribucions del mes de setembre de 2019 pels
desplaçaments, dietes i despeses de formació realitzats per diferents
treballadors municipals.

282/2019

24 de setembre
Reconèixer al treballador Yevhen Sokhatskyy, el quart trienni a partir del
mes de setembre de 2019.

283/2019

24 de setembre
Reconèixer a la treballadora M. Carmen Barreña i González, el tercer
trienni a partir del mes de setembre de 2019.

284/2019

24 de setembre
Relació aprovació factures a 24 de setembre de 2019.

285/2019

24 de setembre
Nomenament de comissionats en les àrees de Medi ambient, Afers
socials i Governació.

286/2019

24 de setembre
Resposta a l’al·legació presentada en relació a les sancions imposades
pels decrets d'Alcaldia 260/2019 i 261/2019, de 21 d'agost, a
La Vermuteria, SCP.

287/2019

24 de setembre
Resposta a l’al·legació presentada en relació a les sancions imposades
per decret d'Alcaldia 232/2019, de 30 de juliol, a La Vermuteria, SCP.

288/2019

24 de setembre
Resposta a l’al·legació presentada en relació a la sanció imposada per
decret d'Alcaldia 122/2019, de 8 de maig, a La Vermuteria, SCP.

289/2019

24 de setembre
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de
setembre de 2019.

290/2019

25 de setembre
Relació aprovació factures a 25 de setembre de 2019.

291/2019

25 de setembre
Incoar expedient sancionador al bar Castell per incompliment de l'horari
de tancament, dia 25 d’agost.

292/2019

25 de setembre
Declarar extingida la relació funcionarial amb la corporació de José
Alconchel Cabrera, categoria C2, que ocupa el lloc de treball d’agent de
policia, amb efectes des del dia 1 de novembre de 2019, darrer dia de
prestació de serveis, amb motiu de la seva jubilació voluntària.
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293/2019

25 de setembre
Incoar expedient sancionador al bar Castell per incompliment dels valors
de soroll permesos en el concert del dia 24 d’agost.

294/2019

26 de setembre
Relació pagaments mensuals a 26 de setembre de 2019.

295/2019

26 de setembre
Variacions de les retribucions del mes de setembre de 2019 pels serveis
extraordinaris, dietes, desplaçament i assistència a un judici de varis
agents de la Policia Local.

296/2019

27 de setembre
Incoar expedient sancionador per tenir un gos potencialment perillós
sense llicència i portar-lo sense morrió a les parts comunes d’un immoble
col·lectiu.

297/2019

29 de setembre
Concedir a Miquel Alsina Reig, funcionari d'aquest Ajuntament que
exerceix el lloc de treball d’agent de policia, la reducció d’un terç de la
jornada laboral per cura de fill/a a partir del dia 1 d’octubre de 2019.

298/2019

30 de setembre
Relació aprovació factures a 30 de setembre de 2019.

299/2019

30 de setembre
Nova composició de l’equip directiu de l’Escola Municipal de Música.

300/2019

30 de setembre
Contracte d’interinitat, a temps complet, per cobrir una vacant temporal
de conserge d'instal·lacions esportives a partir del 3 d’octubre de 2019 i
fins a la incorporació del treballador substituït.

301/2019

1 d’octubre
Relació aprovació factures a 1 d’octubre de 2019.

302/2019

3 d’octubre
Relació aprovació factures a 3 d’octubre de 2019.

303/2019

3 d’octubre
Iniciar expedient de baixa d'ofici per caducitat o inscripció indeguda al
padró municipal d'habitants.

304/2019

4 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 33/2019, del dia
7 d’octubre.

305/2019

8 d’octubre
Relació aprovació factures a 8 d’octubre de 2019.
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306/2019

10 d’octubre
Requerir al propietari de 3 gossos que es troben a la gossera municipal,
des del 27 de maig de 2019, que es personi a la gossera municipal per
recuperar-los, ja que si no es consideraran abandonats.

307/2019

11 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 34/2019, del dia
14 d’octubre.

308/2019

14 d’octubre
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament
del dia 15 d’octubre de 2019.

309/2019

14 d’octubre
Canvi de dia del mercat setmanal del divendres 18 d'octubre de 2019
amb motiu de la vaga general per la sentència del Tribunal Suprem.

310/2019

14 d’octubre
Relació aprovació factures a 14 d’octubre de 2019.

311/2019

15 d’octubre
Relació aprovació factures a 15 d’octubre de 2019.

312/2019

15 d’octubre
Contracte d’interinitat, a temps complet, per cobrir una vacant temporal
d’oficial al Servei Municipal d’Aigües a partir del 28 d’octubre de 2019 i
fins a la incorporació del treballador substituït.

313/2019

17 d’octubre
Serveis mínims garantits per la vaga general del dia 18 d’octubre de
2019.

314/2019

18 d’octubre
Relació aprovació factures a 18 d’octubre de 2019.

315/2019

18 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 35/2019, del dia
21 d’octubre.

316/2019

18 d’octubre
Requerir al propietari de 2 gossos que es troben a la gossera municipal,
des del 27 de juliol de 2019, que es personi a la gossera municipal per
recuperar-los, ja que si no es consideraran abandonats.

317/2019

21 d’octubre
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Comissió Informativa del
dia 24 d’octubre de 2019.
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318/2019

22 d’octubre
Relació aprovació factures a 22 d’octubre de 2019.

319/2019

24 d’octubre
Relació aprovació factures a 24 d’octubre de 2019.

320/2019

25 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 36/2019, del dia
28 d’octubre.

321/2019

27 d’octubre
Variacions de les retribucions del mes d’octubre de 2019 pels serveis
extraordinaris, dietes i desplaçaments de varis agents de la Policia Local.

322/2019

27 d’octubre
Reconèixer al treballador Ramon Solé i Regués, el novè trienni a partir del
mes d’octubre de 2019.

323/2019

27 d’octubre
Reconèixer a la treballador Margarita Torres i Romero, el cinquè trienni a
partir del mes d’octubre de 2019.

324/2019

28 d’octubre
Variacions de les jornades i retribucions del mes d’octubre de 2019 amb
motiu de les variacions previstes a inici del nou curs 2019-2020 a
l’Escola Municipal de Música de Solsona.

325/2019

28 d’octubre
Variacions de les retribucions del mes d’octubre de 2019 pels
desplaçaments i dietes realitzats per diferents treballadors municipals.

326/2019

28 d’octubre
Variacions de les retribucions del mes d’octubre de 2019 per les guàrdies
i serveis extraordinaris de diferents treballadors municipals.

327/2019

28 d’octubre
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 31
d’octubre de 2019.

328/2019

29 d’octubre
Relació pagaments mensuals a 29 d’octubre de 2019.

329/2019

30 d’octubre
Contracte laboral eventual, a temps complet, per acumulació de
tasques, amb la categoria d’oficial de brigada, grup C2, a partir del dia
4 de novembre de 2019 i fins el 29 de febrer de 2020,.

330/2019

30 d’octubre
Relació aprovació factures a 30 d’octubre de 2019.

32

331/2019

31 d’octubre
Relació aprovació factures a 31 d’octubre de 2019.

332/2019

31 d’octubre
Nomenar a Xavier Alsina i Reig, com a funcionari interí per ocupar el lloc
de treball d’agent de policia, dins de l’escala d’administració especial,
serveis especials, grup C2 a partir del dia 4 de novembre de 2019.

333/2019

31 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 37/2019, del dia
4 de novembre.

334/2019

4 de novembre
Declarar el vehicle abandonats, Seat Inca, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

335/2019

6 de novembre
Deixar sense efecte l’expedient sancionador per tenir un gos
potencialment perillós sense llicència i portar-lo sense morrió a les parts
comunes d’un immoble col·lectiu (decret d’Alcaldia 296/2019, de 27 de
setembre).

336/2019

6 de novembre
Relació aprovació factures a 6 de novembre de 2019.

337/2019

6 de novembre
Inscripció al curs de formació bàsica per a policies 2019-2020 de l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya, per l’aspirant a agent de la Policia
Local de Solsona, Àlex Solé i Ribera.

338/2019

8 de novembre
Nomenar a Jordi Rodríguez i Hernández, com a funcionari interí, per
ocupar el lloc de treball d’agent de policia, dins de l’escala
d’administració especial, serveis especials, grup C2 a partir del dia 11
de novembre de 2019 i mentre duri el procés d’IT de l’agent substituït.

339/2019

8 de novembre
Nomenar a Lourdes Pérez i Bonachera, com a funcionària interina, per
ocupar el lloc de treball d’agent de policia, dins de l’escala
d’administració especial, serveis especials, grup C2 a partir del dia 18
de novembre de 2019 i fins a la finalització del curs de formació bàsica
per a policies 2019-2020.

340/2019

8 de novembre
Baixa de Mireia Arias i Terradellas, agent interina de la Policia Local, a
partir del dia 11 de novembre de 2019.

341/2019

8 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 38/2019, del dia
11 de novembre.
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342/2019

11 de novembre
Relació aprovació factures a 11 de novembre de 2019.

343/2019

13 de novembre
Relació aprovació factures a 13 de novembre de 2019.

344/2019

15 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 39/2019, del dia
18 de novembre.

345/2019

19 de novembre
Relació aprovació factures a 19 de novembre de 2019.

346/2019

19 de novembre
Contractar a Romà Llumà i Vilar, el dia 23 de novembre de 2019 per
ocupar el lloc de conserge de museu, mitjançant un contracte
d’interinitat a temps complet.

347/2019

19 de novembre
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa del dia 22
de novembre de 2019.

348/2019

22 de novembre
Relació aprovació factures a 22 de novembre de 2019.

349/2019

22 de novembre
Incoar expedient sancionador per les molèsties que ocasiona el gos del
domicili del carrer del Cap del Molí, 21, 1r 1a.

350/2019

22 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 40/2019, del dia
25 de novembre.

351/2019

22 de novembre
Reconèixer al treballador Josep Boix i Planes, el desè trienni a partir del
mes de novembre de 2019.

352/2019

22 de novembre
Variacions de les retribucions del mes de novembre de 2019 pels serveis
extraordinaris, desplaçaments i assistència a judicis de varis agents de la
Policia Local.

353/2019

25 de novembre
Assignar el complement de disponibilitat completa previst al pacteconveni del personal al servei de l’Ajuntament de Solsona a Marc
Aubarell Torrent, a partir del mes de novembre de 2019 i mentre
cobreixi les guàrdies del servei com a oficial al Servei d’Aigües
Municipal.
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354/2019

25 de novembre
Variacions de les jornades i retribucions del mes de novembre de 2019 de
dos professors de l’Escola Municipal de Música de Solsona afectats
segons les modificacions de contracte signades per ambdós professors.

355/2019

25 de novembre
Reconèixer al treballador Jaume Vantolra i Pelegrina, el setè trienni a partir
del mes de novembre de 2019.

356/2019

25 de novembre
Reconèixer al treballador Josep Isanta i Martín, el desè trienni a partir del
mes de novembre de 2019.

357/2019

25 de novembre
Variacions de les retribucions del mes de novembre de 2019 per les
guàrdies i serveis extraordinaris de diferents treballadors municipals.

358/2019

25 de novembre
Variacions de les retribucions del mes de novembre de 2019 pels
desplaçaments, dietes i despeses de formació realitzats per diferents
treballadors municipals.

359/2019

25 de novembre
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 28 de
novembre de 2019.

360/2019

26 de novembre
Relació pagaments mensuals a 26 de novembre de 2019.

361/2019

26 de novembre
Relació aprovació factures a 26 de novembre de 2019.

362/2019

28 de novembre
Justificant de vulnerabilitat per a la Mesa de valoració de situacions
d’emergències econòmiques i socials de Catalunya, per un cas de
situació d’emergència social demanat per l’àrea de Serveis Socials Bàsics
del Solsonès.

363/2019

29 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 41/2019, del dia
2 de desembre.

364/2019

2 de desembre
Cessar Jordi Rodríguez Hernández, enquadrat dins l’Escala
d’Administració Especial, sots-escala de Serveis especials, agent de
Policia, del grup C2, amb efectes del dia 7 de desembre de 2019, amb
motiu de la incorporació de l’agent substituït.

365/2019

3 de desembre
Contractar, amb caràcter d’urgència i justificat en una acumulació de
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tasques que hi ha als Serveis Tècnics Municipal, per un període de tres
mesos, a partir del dia 4 de desembre de 2019, Anna Grau Riu, a raó de
14 hores setmanals el mes de desembre de 2019 i de 28 hores setmanals
a partir del mes de gener de 2020.
366/2019

3 de desembre
Requerir al sol·licitant de la llicència d’activitat ambiental «instal·lació d’un
punt logístic de recollida de cadàvers cinegètics a Solsona», a
desenvolupar al polígon la Vinya del Teuler i al propietari del magatzem,
perquè s’abstinguin de realitzar tota mena d’activitat fins que no s’emetin
els informes sectorials favorables per part del Departament de Salut i
aquells altres que fossin necessaris.

367/2019

4 de desembre
Relació aprovació factures a 4 de desembre de 2019.

368/2019

5 de desembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 42/2019, del dia
9 de desembre.

369/2019

10 de desembre
Relació aprovació factures a 10 de desembre de 2019.

370/2019

11 de desembre
Nomenar temporalment Miquel A. Pavón Angrill, encarregat del servei
municipal d’aigües a partir del dia 9 de desembre de 2019 i fins el dia
31 de gener de 2020.

371/2019

12 de desembre
Reconèixer al treballador Francesc Call Montané, el quart trienni a partir
del mes de desembre de 2019.

372/2019

12 de desembre
Reconèixer al treballador Miquel Alsina Reig, el quart trienni a partir del
mes de desembre de 2019.

373/2019

12 de desembre
Reconèixer a la treballadora Montserrat Codina Serra, el dotzè trienni a
partir del mes de desembre de 2019.

374/2019

12 de desembre
Reconèixer al treballador José Moreno González, el primer trienni a partir
del mes de desembre de 2019.

375/2019

12 de desembre
Reconèixer al treballador Juan Ramon Pelegrina Espinosa, el primer
trienni a partir del mes de desembre de 2019.

376/2019

12 de desembre
Nomenar a Jordi Rodríguez Hernández, com a funcionari interí per
ocupar el lloc de treball d’agent de policia, dins de l’escala
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d’administració especial, serveis especials, grup C2 a partir del dia 16
de desembre de 2019 i fins el dia 25 de gener de 2020, amb una jornada
parcial (20%).
377/2019

13 de desembre
Relació aprovació factures a 13 de desembre de 2019.

378/2019

13 de desembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 43/2019, del dia
16 de desembre.

379/2019

16 de desembre
Declarar el vehicle abandonats, Citroen Berlingo, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

380/2019

16 de desembre
Declarar el vehicle abandonats, Fiat Stilo, com a bé no utilitzable i procedir
al seu desballestament i posterior baixa.

381/2019

17 de desembre
Variacions de les retribucions del mes de desembre de 2019 pels
desplaçaments, dietes i despeses de formació realitzats per diferents
treballadors municipals.

382/2019

17 de desembre
Variacions de les retribucions del mes de desembre de 2019 per les
guàrdies i serveis extraordinaris de diferents treballadors municipals.

383/2019

18 de desembre
Concedir a Ester Barniol Carod, l’ampliació de la seva jornada laboral a
partir del dia 1 de gener de 2020, tancant la reducció de jornada per cura
de fill menor que estava gaudint des de l’1 d’octubre de 2017.

384/2019

19 de desembre
Incoar expedient sancionador per faltar el respecte a un agent de la
Policia Local.

385/2019

20 de desembre
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, constituir i
convocar al tribunal qualificador, convocar als aspirants que han de
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i convocar als
aspirants admesos a la realització de la prova pràctica prevista a les
bases, apartat 2, en el concurs lliure per a la contractació laboral a temps
parcial d’una plaça d’arqueòleg/a i la constitució d’una borsa de treball.

386/2019

20 de desembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 44/2019, del dia
23 de desembre.
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387/2019

23 de desembre
Relació aprovació factures a 23 de desembre de 2019.

388/2019

23 de desembre
Variacions de les jornades i retribucions del mes de gener de 2020 de dos
professors de l’Escola Municipal de Música de Solsona afectats segons
les modificacions de contracte signades per ambdós professors.

389/2019

26 de desembre
Informe de valoració al dret d’un habitatge per una situació d'emergència
social.

390/2019

27 de desembre
Relació aprovació factures a 27 de desembre de 2019.

391/2019

30 de desembre
Relació aprovació factures a 30 de desembre de 2019.
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