DECRETS 2020
1/2020

1 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2019.

2/2020

1 de gener
Relació pagaments mensuals a 31 de desembre de 2019.

3/2020

2 de gener
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 8
de gener de 2020.

4/2020

2 de gener
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

5/2020

2 de gener
Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia 388/2019 de 23 de desembre
de 2019.

6/2020

3 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2019.

7/2020

3 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 1/2020, del dia
7 de gener.

8/2020

3 de gener
Denegar el permís per trasllat de domicili de tres dies, sol·licitat per un
professor de l’Escola Municipal de Música.

9/2020

10 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2019.

10/2020

10 de gener
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos 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.

11/2020

10 de gener
Concedir una bestreta a un treballador municipal, a descomptar en una
sola mensualitat a la nòmina del mes de gener de 2020.

12/2020

10 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 2/2020, del dia
13 de gener.

13/2020

13 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2019.
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14/2020

13 de gener
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

15/2020

14 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2019.

16/2020

14 de gener
Relació pagaments mensuals a 31 de desembre de 2019.

17/2020

15 de gener
Incoar expedient sancionador a un a bar per incompliment de l'horari de
tancament.

18/2020

15 de gener
Incoar expedient sancionador per manipular un comptador d'aigua
instal·lat en un hort.

19/2020

15 de gener
Declarar extingida la relació funcionarial amb la corporació del caporal de
la policia, amb efectes des del dia 25 de gener de 2020, darrer dia de
prestació de serveis, amb motiu de la seva jubilació voluntària.

20/2020

16 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2019.

21/2020

16 de gener
Relació pagaments mensuals a 31 de desembre de 2019.

22/2020

17 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 3/2020, del dia
20 de gener.

23/2020

20 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2019.

24/2020

20 de gener
Concedir a un treballador la compactació del permís per lactància, d'un fill
menor de dotze mesos, en jornades completes de treball des del dia 3
de febrer de 2020 i fins el dia 5 de març de 2020.

25/2020

20 de gener
Diligència d’embargament de sous i salaris núm. 19/00001133, de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

26/2019

21 de gener
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Comissió Informativa del
dia 24 de gener de 2020.

2

27/2020

22 de gener
Iniciar expedient de baixa d'ofici per caducitat o inscripció indeguda al
padró municipal d'habitants.

28/2020

22 de gener
Relació aprovació factures a 22 de gener de 2020.

29/2020

23 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2019.

30/2020

23 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2019.

31/2020

23 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2019.

32/2020

23 de gener
Cessar a un agent de policia, amb efectes del dia 25 de gener de 2020,
amb motiu de la finalització del nomenament temporal per cobrir una
reducció de jornada d’un agent de policia.

33/2020

24 de gener
Nomenar un agent de policia, a partir del dia 26 de gener de 2020 i fins a
la cobertura de la vacant de la plaça de caporal de la policia.

34/2020

24 de gener
Relació aprovació factures a 24 de gener de 2020.

35/2020

24 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 4/2020, del dia
27 de gener.

36/2020

27 de gener
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 30 de
gener de 2020.

37/2020

27 de gener
Reconèixer a un treballador el quart trienni a partir del mes de gener
de 2020.

38/2020

27 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2020 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de diferents treballadors municipals.

39/2020

27 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2020 pels
desplaçaments, dietes i despeses de formació realitzats per diferents
treballadors municipals.
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40/2020

27 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2020 per l’assistència
a judicis de varis agents de la Policia Local.

41/2020

28 de gener
Relació aprovació factures a 28 de gener de 2020.

42/2020

28 de gener
Reconèixer a una treballadora el tercer trienni a partir del mes de
desembre de 2019.

43/2020

28 de gener
Reconèixer a un treballador el desè trienni a partir del mes de gener
de 2020.

44/2020

28 de gener
Reconèixer a un treballador el novè trienni a partir del mes de gener
de 2020.

45/2020

29 de gener
Variacions de les retribucions de 13 llocs de treball amb motiu de
l’aprovació de la RLT a partir del mes de gener de 2019.

46/2020

30 de gener
Concedir a un agent de policia, l’ampliació de la seva jornada laboral a
partir del dia 17 de febrer de 2020.

47/2020

31 de gener
Estimar la renúncia d’una treballadora amb data 7 de febrer de 2020.

48/2020

31 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 5/2020, del dia
3 de febrer.

49/2020

4 de febrer
Relació aprovació factures a 4 de febrer de 2020.

50/2020

5 de febrer
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 de la fase oposició prevista
a la base sisena apartat 2, en el concurs lliure per cobrir una plaça
d’enginyer/a (personal laboral fix) i constitució d’una borsa de treball.

51/2020

5 de febrer
Ampliar la jornada de treball d’una treballadora, a partir del 10 de febrer
de 2020 i mentre reforci el servei de biblioteca amb motiu d’una IT.
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52/2020

5 de febrer
Concedir a una treballadora, l’ampliació de la seva jornada laboral fins a
la jornada completa a partir del dia 10 de febrer de 2020.

53/2020

5 de febrer
Relació pagaments mensuals a 5 de febrer de 2020.

54/2020

6 de febrer
Formalitzar el canvi de nom, a favor de l’Ajuntament de Solsona, de dos
gossos abandonats per tal de gestionar els tràmits d’adopció amb les
possible persones interessades.

55/2020

7 de febrer
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 6/2020, del dia
10 de febrer.

56/2020

7 de febrer
Nomenar temporalment a un treballador del servei municipal d’aigües,
encarregat del servei municipal d’aigües a partir de l’1 de febrer i fins el
5 de març de 2020.

57/2020

7 de febrer
Declarar un vehicle abandonats, com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

58/2020

12 de febrer
Relació aprovació factures a 11 de febrer de 2020.

59/2020

12 de febrer
Concedir a la directora de l’EMMS, permís per naixement per la mare
biològica de l’1 al 28 de març de 2020, i permís per matrimoni del 29 de
març al 5 d’abril de 2020, amb plenitud de drets econòmics.

60/2020

12 de febrer
Variacions de les retribucions del mes de febrer de 2020 pels serveis
extraordinaris de varis agents de la Policia Local.

61/2020

12 de febrer
Iniciar la tramitació simplificada del procediment de responsabilitat
patrimonial per danys a les canonades de gas, arran de les obres dutes a
terme per treballadors municipals el dia 3 de desembre de 2019, per
localitzar un tub d’aigua de la xarxa municipal de subministrament.

62/2020

14 de febrer
Iniciar la tramitació simplificada del procediment de responsabilitat
patrimonial pels danys que un vehicle de titularitat municipal va causar a
una mascota de raça llaurador i suspendre la tramitació del procediment
general.
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63/2020

14 de febrer
Prorrogar el contracte d’un treballador municipal, durant un període de
dos mesos a partir del dia 1 de març de 2020 i fins el 30 d’abril de 2020,
per acumulació de tasques pendents.

64/2020

14 de febrer
Variacions de les retribucions del mes de febrer de 2020 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de diferents treballadors municipals.

65/2020

14 de febrer
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 7/2020, del dia
17 de febrer.

66/2020

17 de febrer
Contracte interí a temps parcial per cobrir una vacant temporal de
professora de cant a l’EMMS del 2 al 29 de març de 2020.

67/2020

18 de febrer
Prorrogar el contracte de treball d’una arquitecta, per acumulació de
tasques que hi ha als Serveis Tècnics Municipal, per un període de dos
mesos, a partir del dia 4 de març i fins el dia 30 d’abril de 2020.

68/2020

18 de febrer
Declarar a la gestora administrativa de la Borsa d’Habitatge, en la situació
administrativa d'excedència voluntària per a la cura de familiar produint
efectes a partir del dia 15 de març de 2020, durant un termini de 6 mesos
amb la possibilitat de prorrogar-la.

69/2020

18 de febrer
Relació aprovació factures a 18 de febrer de 2020.

70/2020

19 de febrer
Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2019.

71/2020

20 de febrer
Relació aprovació factures a 20 de febrer de 2020.

72/2020

21 de febrer
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per cobrir una
plaça d’enginyer/a (personal laboral fix) i constitució d’una borsa de
treball.

73/2020

21 de febrer
Contractar a temps parcial, mitjançant un contracte laboral indefinit, a
partir del dia 26 de febrer de 2020 a un arqueòleg.

74/2020

21 de febrer
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 8/2020, del dia
24 de febrer.
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75/2020

24 de febrer
Variacions de les retribucions del mes de febrer de 2020 pels
desplaçaments i dietes realitzats per diferents treballadors municipals.

76/2020

24 de febrer
Aprovar el pagament del Fons d’Acció Social aprovat per la Comissió
Paritària el dia 19 de febrer de 2020, segons indica l’acta d’aprovació del
mateix dia, juntament amb la nòmina del mes de febrer de 2020.

77/2020

25 de febrer
Contractació, urgent i excepcional, per cobrir el lloc de treball de gestora
administrativa de l’oficina d’habitatge de Solsona, mitjançant un contracte
d’interinitat des del 26 de febrer al 14 de setembre de 2020, a temps
complet.

78/2020

26 de febrer
Relació aprovació factures a 26 de febrer de 2020.

79/2020

28 de febrer
Modificar la resolució de l’Alcaldia 73/2020, de 21 de febrer.

80/2020

28 de febrer
Contractar a dos oficials, grup C2, i dos peons, grup AP, des de l’1 de
març i fins al 30 de novembre de 2020, mitjançant un contracte de
durada determinada d'interès social a temps complet per executar el
projecte inclòs a l'expedient CTB-047/19.

81/2020

28 de febrer
Relació pagaments mensuals a 28 de febrer de 2020.

82/2020

28 de febrer
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 9/2020, del dia
2 de març.

83/2020

4 de març
Relació aprovació factures a 3 de març de 2020.

84/2020

4 de març
Iniciar expedient sancionador, als responsables d’un carro musical, per
incomplir l’article 3.a) de l’Ordenança reguladora de la convivència
ciutadana de l’Ajuntament de Solsona, per no respectar l’horari marcat
pel ban d’Alcaldia de data 7 de gener de 2020.

85/2020

4 de març
Iniciar expedient sancionador, als responsables d’un carro musical, per
incomplir l’article 3.a) de l’Ordenança reguladora de la convivència
ciutadana de l’Ajuntament de Solsona, per no respectar l’horari marcat pel
ban d’Alcaldia de data 7 de gener de 2020 i per incomplir l’article 18.1 de
l’Ordenança reguladora de la convivència ciutadana de l’Ajuntament de
Solsona, per no seguir les indicacions dels agents de la Policia Local.
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86/2020

6 de març
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 10/2020, del dia
9 de març.

87/2020

6 de març
Declarar extingida la relació laboral d’un treballador de la brigada
municipal amb l'Ajuntament de Solsona, amb efectes des del dia 10
d’abril de 2020, darrer dia de prestació de serveis, amb motiu de la
seva jubilació voluntària.

88/2020

9 de març
Suspensió immediata d’unes obres que no compten amb el
corresponent títol habilitant.

89/2020

10 de març
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, constituir i
convocar al tribunal qualificador i convocar als aspirants admesos a la
realització de la prova de la fase oposició prevista a la base sisena
apartat 2, en el concurs lliure per a la creació d’una borsa de treball per
proveir amb caràcter temporal places d’arquitecte/a a l’Ajuntament de
Solsona.

90/2020

10 de març
Relació aprovació factures a 10 de març de 2020.

91/2020

11 de març
Relació aprovació factures a 11 de març de 2020.

92/2020

12 de març
Mesures preventives que adopta l’Ajuntament de Solsona en relació al
funcionament de tots els equipaments, serveis municipals i activitats
que organitza el Consistori per a la prevenció i el control de la infecció
pel SARS-CoV-2.

93/2020

12 de març
Noves mesures preventives que adopta l’Ajuntament de Solsona en
relació al funcionament de tots els equipaments, serveis municipals i
activitats que organitza el Consistori per a la prevenció i el control de la
infecció pel SARS-CoV-2.

94/2020

13 de març
Aprovar i activar el Pla d’actuació de mesures d’acció davant del Covid19, pels treballadors municipals.

95/2020

13 de març
Recomanar, des d’avui i fins a noves instruccions, el tancament de la
majoria d’establiments comercials, excepte els d’alimentació i farmàcies, i
bars i restaurants del municipi, per a la prevenció i el control de la infecció
pel SARS-CoV-2.
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96/2020

18 de març
Relació aprovació factures a 18 de març de 2020.

97/2020

18 de març
Variacions de les retribucions del mes de març de 2020 pels serveis
extraordinaris i desplaçaments de varis agents de la Policia Local.

98/2020

18 de març
Nomenament de secretària actal. de l’Ajuntament de Solsona, a partir del
13 de març de 2020.

99/2020

19 de març
Reconèixer a un treballador el quart trienni a partir del mes de març
de 2020.

100/2020

19 de març
Reconèixer a una treballadora el desè trienni a partir del mes de març
de 2020.

101/2020

20 de març
Concedir una bestreta a un treballador municipal, a descomptar en una
sola mensualitat a la nòmina del mes de març de 2020.

102/2020

20 de març
Variacions de les retribucions del mes de març de 2020 pels
desplaçaments realitzats per diferents treballadors municipals.

103/2020

20 de març
Variacions de les retribucions del mes de març de 2020 per les guàrdies
de diferents treballadors municipals.

104/2020

20 de març
Reconèixer a un treballador el tercer trienni a partir del mes de març
de 2020.

105/2020

20 de març
Posposar, per motiu de la situació d’emergència per prevenir i controlar el
Covid-19, la data de convocatòria del tribunal qualificador i la
convocatòria als aspirants admesos a la realització de la prova de la fase
oposició prevista a la base sisena apartat 2, en el concurs lliure per a la
creació d’una borsa de treball per proveir amb caràcter temporal places
d’arquitecte/a a l’Ajuntament de Solsona.

106/2020

20 de març
Aprovar el pagament de la prima de productivitat, aprovat per la Comissió
Paritària del dia 19 de febrer de 2020, incorporant-lo a la nòmina del mes
de març de 2020.
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107/2020

23 de març
Tancament al públic de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de
Solsona, mentre continuï vigent l’estat d’alarma, per a la prevenció i el
control de la infecció pel SARS-CoV-2, decretat pel Govern. No obstant
això, s’atendrà telefònicament i telemàticament, entre les 8.30 i les 14.30
hores, de dilluns a divendres.

108/2020

23 de març
Manifestar i el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Solsona al «Manifest
dels ens locals davant la crisi del Coronavirus».

109/2020

25 de març
Relació aprovació factures a 25 de març de 2020.

110/2020

25 de març
Relació pagaments mensuals a 25 de març de 2020.

111/2020

27 de març
Nomenament de secretària actal. de l’Ajuntament de Solsona, a partir del
27 de març de 2020, per causar alta per IT.

112/2020

27 de març
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 12/2020, del dia
30 de març.

113/2020

1 d’abril
Relació aprovació factures a 1 d’abril de 2020.

114/2020

3 d’abril
Modificar i aprovar el Pla d’actuació de mesures d’acció davant del
COVID-19, aprovat el dia 13 de març de 2020, d'aplicació a tot el
personal de l'Ajuntament de Solsona.

115/2020

3 d’abril
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 13/2020, del dia
6 d’abril.

116/2020

7 d’abril
Concedir el permís per lactància, d'un fill menor de dotze mesos, a un
agent de la Policia Local, a partir del dia 18 de maig de 2020 i fins el dia
16 de juny de 2020.

117/2020

7 d’abril
Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes núm. 1/2020, del dia
15 d’abril.

118/2020

8 d’abril
Relació aprovació factures a 7 d’abril de 2020.
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119/2020

8 d’abril
Retornar a una treballadora municipal a la seva jornada ordinària de
treball i tancar l’ampliació temporal aprovada per decret d’Alcaldia
51/2020, de 5 de febrer.

120/2020

9 d’abril
Relació aprovació factures a 9 d’abril de 2020.

121/2020

9 d’abril
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 14/2020, del dia
13 d’abril.

122/2020

14 d’abril
Posposar, per motiu de la situació d’emergència per prevenir i controlar el
Covid-19, la data de convocatòria del tribunal qualificador i la
convocatòria als aspirants admesos a la realització de la prova de la fase
oposició prevista a la base sisena apartat 2, en el concurs lliure per a la
creació d’una borsa de treball per proveir amb caràcter temporal places
d’arquitecte/a a l’Ajuntament de Solsona.

123/2020

15 d’abril
Relació aprovació factures a 14 d’abril de 2020.

124/2020

15 d’abril
Prorrogar el Pla d’actuació de mesures d’acció davant del COVID-19,
modificat el dia 3 d’abril de 2020, d'aplicació a tot el personal de
l'Ajuntament de Solsona.

125/2020

17 d’abril
Reclamació diferencia còmput horari 2019 segons les dades facilitades
per l’àrea de recursos humans i el càlcul efectuat per un agent de la
Policia Local.

126/2020

17 d’abril
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 15/2020, del dia
20 d’abril.

127/2020

20 d’abril
Relació aprovació factures a 19 d’abril de 2020.

128/2020

22 d’abril
Relació aprovació factures a 22 d’abril de 2020.

129/2020

23 d’abril
Redactar el Pla de Contingència per afrontar la pandèmia de COVID-19.
Aquest Pla és el document que recull el conjunt de mesures
organitzatives i higièniques que estableix com l'ajuntament protegeix al
seu personal i com continua o reinicia total o parcialment les seves
funcions davant la interrupció no planejada a l’activitat normal amb
motiu de la pandèmia de Covid-19.
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130/2020

24 d’abril
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 16/2020, del dia
27 d’abril.

131/2020

26 d’abril
Relació aprovació factures a 25 d’abril de 2020.

132/2020

27 d’abril
Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes núm. 2/2020, del dia
30 d’abril.

133/2020

27 d’abril
Variacions de les retribucions del mes d’abril de 2020 per les guàrdies de
diferents treballadors municipals.

134/2020

28 d’abril
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa del
dia 1 de maig de 2020.

135/2020

29 d’abril
Relació pagaments mensuals a 28 d’abril de 2020.

136/2020

29 d’abril
Relació aprovació factures a 29 d’abril de 2020.

137/2020

29 d’abril
Modificar el Pla de Contingència per afrontar la pandèmia de COVID-19,
aprovat per decret d'Alcaldia 129/2020, de 23 d’abril de 2020.

138/2020

1 de maig
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 17/2020, del dia
4 de maig.

139/2020

4 de maig
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 7 de
maig de 2020.

140/2020

5 de maig
Formalitzar el contracte per cobrir el lloc d’enginyer, grup A2, a partir del
dia 11 de maig de 2020.

141/2020

6 de maig
Relació aprovació factures a 6 de maig de 2020.

142/2020

8 de maig
Modificar el Pla de Contingència per afrontar la pandèmia de COVID-19,
aprovat per decret d'Alcaldia 129/2020, de 23 d’abril de 2020 i i modificat
per decret d’Alcaldia 137/2020, de 29 d’abril de 2020.
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143/2020

8 de maig
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 18/2020, del dia
11 de maig.

144/2020

11 de maig
Relació aprovació factures a 10 de maig de 2020.

145/2020

13 de maig
Relació aprovació factures a 12 de maig de 2020.

146/2020

13 de maig
Relació aprovació factures a 13 de maig de 2020.

147/2020

15 de maig
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 19/2020, del dia
18 de maig.

148/2020

20 de maig
Relació aprovació factures a 19 de maig de 2020.

149/2020

20 de maig
Concedir permís per matrimoni, a una treballadora municipal, del 22 de
juliol al 5 d’agost de 2020, tots dos inclosos, amb plenitud de drets
econòmics.

150/2020

22 de maig
Relació aprovació factures a 21 de maig de 2020.

151/2020

22 de maig
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 20/2020, del dia
25 de maig.

152/2020

25 de maig
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i constituir i
convocar al tribunal qualificador el concurs lliure per al procés de
selecció de creació d'una borsa de treball de monitors/es per les activitats
d'estiu 2020.

153/2020

25 de maig
Concedir un permís sense retribució per a atendre un familiar fins al
segon grau de consanguinitat a un treballador municipal, del 25 de maig
al 30 de juny de 2020, tots dos inclosos.

154/2020

26 de maig
Reconèixer a un treballador municipal el primer trienni a partir del mes de
maig de 2020.
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155/2020

26 de maig
Variacions de les retribucions del mes de maig de 2020 pels
desplaçaments i compra de material PRL realitzats per diferents
treballadors municipals.

156/2020

26 de maig
Variacions de les retribucions del mes de maig de 2020 per les guàrdies
d’un treballador municipal.

157/2020

26 de maig
Reconèixer a una treballadora municipal el cinquè trienni a partir del mes
de maig de 2020.

158/2020

27 de maig
Reconèixer a un treballador municipal el cinquè trienni a partir del mes de
maig de 2020.

159/2020

27 de maig
Relació pagaments mensuals a 26 de maig de 2020.

160/2020

27 de maig
Relació aprovació factures a 27 de maig de 2020.

161/2020

28 de maig
Declarar el vehicle abandonats, Fiat Punto, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

162/2020

28 de maig
Declarar el vehicle abandonats, Citroen Saxo, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

163/2020

29 de maig
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 21/2020, del dia
1 de juny.

164/2020

1 de juny
Declarar el vehicle abandonats, Opel Kadett, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

165/2020

2 de juny
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa del
dia 5 de juny de 2020.

166/2020

4 de juny
Relació aprovació factures a 4 de juny de 2020.

167/2020

5 de juny
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 22/2020, del dia
8 de juny.
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168/2020

8 de juny
Convocar al tribunal qualificador i convocar als aspirants admesos a la
realització de la prova de la fase oposició prevista a la base sisena apartat
2, en el concurs lliure per a la creació d’una borsa de treball per proveir
amb caràcter temporal places d’arquitecte/a a l’Ajuntament de Solsona.

169/2020

8 de juny
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 11 de
juny de 2020.

170/2020

9 de juny
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el concurs
lliure per al procés de selecció de creació d'una borsa de treball de
monitors/es per les activitats d'estiu 2020.

171/2020

9 de juny
Modificació dels horaris de tancament de bars i restaurants fins el dia 21
de juny de 2020, data en què finalitza l’estat d’alarma.

172/2020

10 de juny
Relació aprovació factures a 10 de juny de 2020.

173/2020

11 de juny
Incoar expedient sancionador per incompliment dels requisits de la
llicència concedida per acord de la Junta de Govern Local del dia 11 de
maig de 2020, per a la neteja interior d’un immoble.

174/2020

12 de juny
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 23/2020, del dia
15 de juny.

175/2020

13 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 del concurs
lliure per al procés de selecció de creació d'una borsa de treball de
monitors/es per les activitats d'estiu 2020.

176/2020

15 de juny
Contractació per ocupar el lloc de coordinadora de les activitats i piscina
municipal del 16 de juny a 31 d’agost de 2020.

177/2020

15 de juny
Estimar la renúncia presentada per la coordinadora de les activitats i
piscina municipal estiu 2020, amb data 19 de juny de 2020.

178/2020

16 de juny
Relació aprovació factures a 16 de juny de 2020.
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179/2020

16 de juny
Desestimar una al·legació presentada en relació amb l'expedient del
procés selectiu per a la selecció de personal laboral temporal la
constitució de la borsa de treball de monitors/es per a les activitats durant
l’estiu del 2020.

180/2020

16 de juny
Estimar una al·legació presentada en relació amb l'expedient del procés
selectiu per a la selecció de personal laboral temporal la constitució de la
borsa de treball de monitors/es per a les activitats durant l’estiu del 2020.

181/2020

16 de juny
Desestimar una al·legació presentada en relació amb l'expedient del
procés selectiu per a la selecció de personal laboral temporal la
constitució de la borsa de treball de monitors/es per a les activitats durant
l’estiu del 2020.

182/2020

17 de juny
Relació aprovació factures a 17 de juny de 2020.

183/2020

17 de juny
Desestimar una al·legació presentada en relació amb l'expedient del
procés selectiu per a la selecció de personal laboral temporal la
constitució de la borsa de treball de monitors/es per a les activitats durant
l’estiu del 2020.

184/2020

18 de juny
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, en el concurs
lliure per a la creació d’una borsa de treball per proveir amb caràcter
temporal places d’arquitecte/a a l’Ajuntament de Solsona.

185/2020

18 de juny
Delegar al regidor Ramon Xandrí i Solé les àrees d’Urbanisme, Obres
públiques i Serveis municipals, mentre duri la baixa laboral de la regidora
Rosó Barrera i Call.

186/2020

19 de juny
Relació aprovació factures a 18 de juny de 2020.

187/2020

19 de juny
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 24/2020, del dia
22 de juny.

188/2020

23 de juny
Variacions de les retribucions del mes de juny de 2020 per despeses de
formació i compra de material realitzats per diferents treballadors
municipals.
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189/2020

23 de juny
Reconèixer a un treballador el cinquè trienni a partir del mes de juny
de 2020.

190/2020

23 de juny
Variacions de les retribucions del mes de juny de 2020 per les guàrdies
de varis treballadors municipals.

191/2020

23 de juny
Reconèixer a una treballadora el sisè trienni a partir del mes de juny
de 2020.

192/2020

23 de juny
Reconèixer a una treballadora el primer trienni a partir del mes de juny
de 2020.

193/2020

23 de juny
Variacions de les retribucions del mes de juny de 2020 per l’assistència a
judicis de varis agents de la Policia Local.

194/2020

26 de juny
Contractar un conserge de museu, del 7 de juliol al 2 d’agost de 2020,
mitjançant un contracte d’interinitat a temps complet, grup AP.

195/2020

26 de juny
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 25/2020, del dia
29 de juny.

196/2020

29 de juny
Modificació del nomenament dels regidors adscrits als barris, mentre duri
la baixa laboral de la regidora Rosó Barrera i Call.

197/2020

29 de juny
Declarar el vehicle abandonats, Opel Astra, com a bé no utilitzable i
procedir al seu desballestament i posterior baixa.

198/2020

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

199/2020

30 de juny
Nomenar un funcionari de carrera de l’escala d’administració especial,
subescala de serveis especials, ocupació d’agent de Policia Local de
l’Ajuntament de Solsona.

200/2020

30 de juny
Nomenar un funcionari de carrera de l’escala d’administració especial,
subescala de serveis especials, ocupació d’agent de Policia Local de
l’Ajuntament de Solsona.

17

201/2020

1 de juliol
Relació aprovació factures a 1 de juliol de 2020.

202/2020

1 de juliol
Relació pagaments mensuals a 1 de juliol de 2020.

203/2020

2 de juliol
Delegar al regidor Joan Parceria i Albacete, la competència per autoritzar,
el dia 4 de juliol de 2020, un casament.

204/2020

3 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 26/2020, del dia
6 de juliol.

205/2020

3 de juliol
Incoar expedient sancionador per l’incompliment, per part del propietari
d’un establiment de restauració, de l’ús de mascareta en el seu servei ni
mantenir la distància mínima de 2 metres amb els clients.

206/2020

3 de juliol
Autoritzar l’obertura d’una activitat de discoteca, ja que s’acredita el
compliment de les mesures d’aïllament acústic.

207/2020

6 de juliol
Contractar un conserge d’instal·lacions esportives, del 6 de juliol al 31
d’agost de 2020, mitjançant un contracte d’interinitat a temps complet,
grup AP.

208/2020

7 de juliol
Relació aprovació factures a 7 de juliol de 2020.

209/2020

7 de juliol
Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia 194/2020, de 26 de juny.

210/2020

7 de juliol
Contractar un conserge de museu, del 8 de juliol al 2 d’agost de 2020,
mitjançant un contracte d’interinitat a temps complet, grup AP.

211/2020

8 de juliol
Incoar expedient sancionador per incompliment de l’horari de tancament
d’un bar musical.

212/2020

8 de juliol
Iniciar expedient de baixa d'ofici per caducitat o inscripció indeguda al
padró municipal d'habitants.

213/2020

8 de juliol
Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia número 209/2020, de 7 de juliol.
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214/2020

8 de juliol
Nomenar a Ramon Montaner i Viladrich, portaveu del grup municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, en substitució de Rosó Barrera i
Call, amb efectes a partir del dia 8 de juliol de 2020 i mentre duri la baixa
laboral de Rosó Barrera i Call.

215/2020

9 de juliol
Relació aprovació factures a 9 de juliol de 2020.

216/2020

10 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 27/2020, del dia
13 de juliol.

217/2020

13 de juliol
Concedir permís per defunció, accident o malaltia greu d'un familiar de
primer grau de consanguinitat o afinitat, pel període 19 a 23 de juny de
2020 amb plenitud de drets econòmics i reserva de lloc de treball, i
denegar el permís per defunció, accident o malaltia greu d'un familiar
de primer grau de consanguinitat o afinitat, pel període 25 i 26 de juny
de 2020, a un treballador municipal.

218/2020

13 de juliol
Contractar, com mesura urgent i excepcional, un oficial de la brigada
d’obres i serveis, grup C2, per cobrir una baixa laboral, des del 27 de juliol
de 2020, per un període màxim de 3 mesos, o fins a la reincorporació del
treballador substituït que ha causat baixa per IT, o amb la incorporació del
primer candidat que consti a la borsa de treball vinculat a la convocatòria
per la contractació d’un oficial de brigada que aquest ajuntament preveu
iniciar en breu.

219/2020

14 de juliol
Relació aprovació factures a 14 de juliol de 2020.

220/2020

14 de juliol
substitut d'alcalde president de l'Ajuntament de Solsona, del 18 al 26 de
juliol de 2020, ambdós inclosos, al quart tinent d’alcalde, que assumirà
les funcions d’alcalde accidental.

221/2020

16 de juliol
Assignació de l’arma reglamentària a un agent de la Policia Local.

222/2020

16 de juliol
Relació aprovació factures a 16 de juliol de 2020.

223/2020

16 de juliol
Situació administrativa de servei en un altre Ajuntament d’un agent de la
Policia Local, a partir del dia 20 de juliol de 2020.
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224/2020

17 de juliol
Retornar a una treballadora municipal, que exerceix el lloc de treball
d’administrativa d’intervenció, al servei actiu a partir del dia 20 de juliol
de 2020.

225/2020

20 de juliol
Reduir la jornada laboral d’un monitor d’activitats estiu 2020, en 10 hores
setmanals a partir del dia 20 de juliol de 2020.

226/2020

21 de juliol
Relació aprovació factures a 21 de juliol de 2020.

227/2020

23 de juliol
Reconèixer a una treballadora el cinquè trienni a partir del mes de juliol
de 2020.

228/2020

23 de juliol
Variacions de les retribucions del mes de juliol de 2020 per desplaçament
de formació i dietes de varis agents de la Policia Local.

229/2020

24 de juliol
Reconèixer a una treballadora el quart trienni a partir del mes de juliol
de 2020.

230/2020

24 de juliol
Reconèixer a una treballadora el quart trienni a partir del mes de juliol
de 2020.

231/2020

24 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 28/2020, del dia
27 de juliol.

232/2020

27 de juliol
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 30 de
juliol de 2020.

233/2020

28 de juliol
Finançament de les accions previstes en el projecte estratègic Producte
d’Aquí, compromís amb les persones, el territori i la qualitat que
presenta i coordina el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya
Central (LEADER).

234/2020

28 de juliol
Variacions de les retribucions del mes de juliol de 2020 per despeses de
formació i compra de material realitzats per diferents treballadors
municipals.
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235/2020

28 de juliol
Variacions de les retribucions del mes de juliol de 2020 per les guàrdies
de varis treballadors municipals.

236/2020

28 de juliol
Relació aprovació factures a 21 de juliol de 2020.

237/2020

29 de juliol
Reconèixer a una treballadora el cinquè trienni a partir del mes de juliol
de 2020.

238/2020

30 de juliol
Relació pagaments mensuals a 30 de juliol de 2020.

239/2020

31 de juliol
una funcionària interina, per ocupar el lloc de treball d’agent de policia, a
partir del dia 1 d’agost de 2020 i fins a la cobertura definitiva de la plaça
vacant.

240/2020

31 de juliol
Cessar una funcionària interina, del lloc de treball d’agent de policia, amb
efectes del dia 31 de juliol de 2020, amb motiu de la finalització del curs
de formació bàsica per a policies 2019-2020 i, per tant, la incorporació de
l’agent substituït.

241/2020

31 de juliol
Relació aprovació factures a 31 de juliol de 2020.

242/2020

31 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 29/2020, del dia
3 d’agost.

243/2020

1d’agost
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

244/2020

5 d’agost
Relació aprovació factures a 4 d’agost de 2020.

245/2020

5 d’agost
Assignar l’arma propietat de l’Ajuntament, marca WALTHER, model P99,
calibre 9PB, referència FAH 04961, a un agent de la Policia Local.

246/2020

5 d’agost
Concedir permís per lactància i compactació del permís per lactància a
una treballadora del 4 de setembre al 14 d’octubre de 2020 i autoritzar-li
les vacances dels exercicis 2019 i 2020 del 19 d’octubre al 14 de
desembre de 2020 i les hores d'assumptes personal de l’exercici 2020 del
15 de desembre al 22 de desembre de 2020.
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247/2020

5 d’agost
Prorrogar l’excedència voluntària per a la cura de familiar concedida per
decret d’Alcaldia 68/2020, de 18 de febrer, d’una treballadora, fins el 14 de
març de 2023.

248/2020

6 d’agost
substitut d'alcalde president de l'Ajuntament de Solsona, del 10 al 24
d’agost de 2020, ambdós inclosos, al primer tinent d’alcalde, que
assumirà les funcions d’alcalde accidental.

249/2020

6 d’agost
secretària actal. de l’Ajuntament de Solsona, del 13 d’agost a l’1 de
setembre de 2019, ambdós inclosos, a la tècnica d’administració general
de l’àrea de Secretaria.

250/2020

6 d’agost
Reduir l’horari de tancament de l’activitat d’un bar musical durant tot el
mes d’agost de 2020.

251/2020

7 d’agost
Relació aprovació factures a 7 d’agost de 2020.

252/2020

7 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 30/2020, del dia
10 d’agost.

253/2020

9 d’agost
Reduir l’horari de tancament de l’activitat d’un bar durant tot el mes
d’agost de 2020.

254/2020

10 d’agost
Relació aprovació factures a 10 d’agost de 2020.

255/2020

12 d’agost
Relació aprovació factures a 12 d’agost de 2020.

256/2020

13 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 31/2020, del dia
17 d’agost.

257/2020

14 d’agost
Relació aprovació factures a 14 d’agost de 2020.

258/2020

17 d’agost
Contactar a un/a informador/a juvenil, a partir del 24 d’agost de 2020 i fins
a la finalització del permís per naixement i cura de menor de la persona
substituïda.
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259/2020

18 d’agost
Relació aprovació factures a 18 d’agost de 2020.

260/2020

19 d’agost
Contractar a dos monitors, per a la festa de final d’estiu de les piscines
municipals el dia 21 d’agost de 2020, de la borsa de treball de
monitors/es per les activitats d'estiu 2020.

261/2020

20 d’agost
Actuacions en salut pública per a la contenció de la pandèmia de la
COVID-19: horari pels establiments situats al terme municipal de Solsona
que s’hagin acollit a l’exclusió de l’horari general i els punts de venda
mecanitzada d’alimentació i articles variats.

262/2020

20 d’agost
Relació aprovació factures a 20 d’agost de 2020.

263/2020

21 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 32/2020, del dia
24 d’agost.

264/2020

24 d’agost
Relació pagaments mensuals a 24 d’agost de 2020.

265/2020

24 d’agost
Aprovar la retribució de 15 hores de serveis extraordinaris de treball al
conserge d’instal·lacions esportives contractat per cobrir una IT, juntament
amb la nòmina i la liquidació del mes d’agost de 2020.

266/2020

24 d’agost
Variacions de les retribucions del mes d’agost de 2020 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

267/2020

24 d’agost
Variacions de les retribucions del mes d’agost de 2020 per dietes,
desplaçaments i compra de material realitzats per diferents treballadors
municipals.

268/2020

24 d’agost
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

269/2020

25 d’agost
Relació aprovació factures a 25 d’agost de 2020.

270/2020

25 d’agost
Prorrogar el contracte per cobrir el lloc de treball de gestora administrativa
de l’oficina d’habitatge de Solsona, mitjançant un contracte d’interinitat
des del 15 de setembre de 2020 i fins la resolució de la convocatòria del
procés de selecció d’aquesta plaça.
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271/2020

25 d’agost
Incoar un expedient sancionador per vendre begudes alcohòliques fora
de l’horari permès.

272/2020

27 d’agost
Relació aprovació factures a 27 d’agost de 2020.

273/2020

27 d’agost
Relació aprovació factures a 27 d’agost de 2020.

274/2020

28 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 33/2020, del dia
31 d’agost.

275/2020

3 de setembre
Incoar expedient sancionador per dur a terme activitats de sorolls
innecessaris i per faltar al respecte a un agent de la Policia Local.

276/2020

7 de setembre
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

277/2020

7 de setembre
Declarar uns vehicles abandonats com a bens no utilitzables i procedir al
seu desballestament i posterior baixa.

278/2020

7 de setembre
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

279/2020

7 de setembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 34/2020, del dia
14 de setembre.

280/2020

15 de setembre
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa del dia 18
de setembre de 2020.

281/2020

16 de setembre
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

282/2020

16 de setembre
Relació aprovació factures a 15 de setembre de 2020.

283/2020

17 de setembre
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.
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284/2020

17 de setembre
Relació aprovació factures a 17 de setembre de 2020.

285/2020

17 de setembre
Contractar a una arquitecta, des del 21 de setembre al 22 de desembre
de 2020.

286/2020

18 de setembre
Relació aprovació factures a 18 de setembre de 2020.

287/2020

18 de setembre
Concedir a una treballadora la modificació d’horari que sol·licita a partir
del dia 21 de setembre de 2020.

288/2020

18 de setembre
Concedir a una treballadora la modificació d’horari que sol·licita a partir
del dia 21 de setembre de 2020.

289/2020

18 de setembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 35/2020, del dia
21 de setembre.

290/2020

21 de setembre
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 24 de
setembre de 2020.

291/2020

22 de setembre
Relació aprovació factures a 22 de setembre de 2020.

292/2020

23 de setembre
Incoar expedient sancionador per faltar al respecte als agents de la
Policia Local.

293/2020

23 de setembre
Incoar expedient sancionador pels orins d’un gos provinents d’un balcó
del carrer de la Bòfia.

294/2020

24 de setembre
Relació aprovació factures a 23 de setembre de 2020.

295/2020

25 de setembre
Contracte interí a temps parcial per cobrir una vacant temporal de
professora de cant a l’EMMS del 28 de setembre i fins a la reincorporació
de la persona substituïda.

296/2020

25 de setembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 36/2020, del dia
28 de setembre.
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297/2020

28 de setembre
Relació pagaments mensuals a 28 de setembre de 2020.

298/2020

28 de setembre
Reconèixer a una treballadora el quart trienni a partir del mes de setembre
de 2020.

299/2020

28 de setembre
Reconèixer a una treballadora el quart trienni a partir del mes de setembre
de 2020.

300/2020

28 de setembre
Reconèixer a una treballadora el primer trienni a partir del mes de
setembre de 2020.

301/2020

28 de setembre
Variacions de les retribucions del mes de setembre de 2020 pels serveis
extraordinaris i assistència a judicis de varis agents de la Policia Local.

302/2020

28 de setembre
Reconèixer a una treballadora el segon trienni a partir del mes de
setembre de 2020.

303/2020

28 de setembre
Variacions de les retribucions del mes de setembre de 2020 per les
guàrdies i serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

304/2020

28 de setembre
Variacions de les retribucions del mes de setembre de 2020 per
desplaçaments i dietes realitzats per diferents treballadors municipals.

305/2020

28 de setembre
Atorgar la representació i els poders necessaris per a tal de comparèixer
en la defensa dels interessos de l’Ajuntament de Solsona en un recurs
contenciós administratiu presentat al Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida núm. 1.

306/2020

30 de setembre
Relació aprovació factures a 29 de setembre de 2020.

307/2020

30 de setembre
Variacions de les jornades i retribucions del mes de setembre de 2020
amb motiu de l’inici del nou curs 2020-2021 a l’Escola Municipal de
Música de Solsona.

308/2020

30 de setembre
Incoar expedient sancionador pels orins d’uns gossos provinents d’un
balcó de la Pujada del Castellvell.
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309/2020

30 de setembre
Contracte interí a temps parcial, per cobrir una vacant temporal de
professora de cant a l’EMMS el dia 29 de setembre.

310/2020

2 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 37/2020, del dia
5 d’octubre.

311/2020

3 d’octubre
Reconèixer a un treballador el tercer trienni a partir del mes de setembre
de 2020.

312/2020

3 d’octubre
Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal
que té per objecte eliminar una plaça de Caporal i crear un lloc nou de
treball d’agent de Policia Local.

313/2020

5 d’octubre
Relació aprovació factures a 5 d’octubre de 2020.

314//2020

6 d’octubre
Relació aprovació factures a 6 d’octubre de 2020.

315/2020

7 d’octubre
Declarar extingida la relació laboral d’un treballador amb l'Ajuntament de
Solsona, amb efectes des del dia 15 d’octubre de 2020, amb motiu de la
seva jubilació voluntària.

316/2020

10 d’octubre
DECRET ANUL·LAT

317/2020

10 d’octubre
Incoar expedient sancionador per divers infraccions referents a la limitació
d’aforament, a les limitacions horàries de tancament d’un establiment i a
les mesures sanitàries encaminades a protegir la salut pública i
suspendre cautelarment la llicència fins a la resolució de l’expedient
sancionador.

318/2020

14 d’octubre
Relació aprovació factures a 14 d’octubre de 2020.

319/2020

15 d’octubre
amb caràcter d’urgència un funcionari interí per ocupar un lloc de treball
d’agent de policia, a partir del dia 19 d’octubre de 2020 i fins a la
incorporació de l’agent substituït o fins a la constitució d’una borsa de
treball d’agents de policia local:
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320/2020

16 d’octubre
Contracte interí a temps parcial per cobrir una vacant temporal de
professora de cant a l’EMMS del 16 d’octubre i fins a la reincorporació de
la persona substituïda.

321/2020

16 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 38/2020, del dia
19 d’octubre.

322/2020

16 d’octubre
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 teòrica prevista a la base
sisena apartat 2, en el concurs lliure del procés de selecció per cobrir
dues places d'oficial de brigada (personal laboral fix) per torn lliure i
constituir una borsa de treball.

323/2020

19 d’octubre
Contracte interí a temps parcial per cobrir una vacant temporal de
professora de cant a l’EMMS del 19 d’octubre i fins a la reincorporació de
la persona substituïda.

324/2020

19 d’octubre
Ampliar temporal una jornada laboral per cobrir una part de la vacant
temporal de professora de cant a l’EMMS a partir del dia 20 d’octubre i
fins a la reincorporació de la persona substituïda

325/2020

20 d’octubre
Concedir permís per naixement d’un fill, a un professor de l’EMMS, del 26
d’octubre al 20 de desembre de 2020 i concedir la compactació del
permís per lactància d’un fill menor de dotze mesos, en jornades
completes de treball, des de l’11 al 26 de gener de 2021.

326/2020

20 d’octubre
Diligència d’embargament de sous i salaris núm. 19/00000870, de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, d’un
treballador municipal.

327/2020

20 d’octubre
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Comissió Informativa del
dia 23 d’octubre de 2020.

328/2020

21 d’octubre
Relació aprovació factures a 20 d’octubre de 2020.

329/2020

22 d’octubre
Relació aprovació factures a 22 d’octubre de 2020.
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330/2020

23 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 39/2020, del dia
26 d’octubre.

331/2020

23 d’octubre
Contracte interí a temps parcial per cobrir una vacant temporal de
professor de clarinet, saxo i llenguatge musical a l’EMMS del dia 27
d’octubre de 2020 al 26 de gener de 2021.

332/2020

23 d’octubre
Ampliar temporalment una jornada laboral per cobrir una part de la vacant
temporal d’un professor de l’EMMS del 26 d’octubre de 2020 al 26 de
gener de 2021.

333/2020

23 d’octubre
Ampliar temporalment una jornada laboral per cobrir una part de la vacant
temporal d’un professor de l’EMMS del 26 d’octubre de 2020 al 25 de
gener de 2021.

334/2020

23 d’octubre
Ampliar temporalment la jornada laboral a Òscar Barqué Farrús, per cobrir
una part de la vacant temporal d’un professor de l’EMMS del 28 d’octubre
de 2020 al 20 de gener de 2021.

335/2020

26 d’octubre
Reconèixer a un treballador el novè trienni a partir del mes d’octubre
de 2020.

336/2020

26 d’octubre
Reconèixer a un treballador el primer trienni a partir del mes d’octubre
de 2020.

337/2020

26 d’octubre
Aprovar la relació de variacions de les jornades i retribucions del mes
d’octubre de 2020 amb motiu de les variacions de jornada respecte del
mes de setembre del nou curs 2020-2021 de l’Escola Municipal de
Música de Solsona.

338/2020

26 d’octubre
Variacions de les retribucions del mes d’octubre de 2020 per
desplaçaments i dietes realitzats per diferents treballadors municipals.

339/2020

26 d’octubre
Variacions de les retribucions del mes d’octubre de 2020 per les guàrdies
i serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

340/2020

26 d’octubre
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.
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341/2020

26 d’octubre
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 29
d’octubre de 2020.

342/2020

26 d’octubre
Aprovar la retribució de 32 hores de serveis extraordinaris al cap de la
Policia Local juntament amb la nòmina del mes d’octubre de 2020.

343/2020

26 d’octubre
Relació aprovació factures a 26 d’octubre de 2020.

344/2020

26 d’octubre
Aprovar la retribució de l’import, per renovar el carnet de conduir, a
un agent de la Policia Local, juntament amb la nòmina del mes d’octubre
de 2020.

345/2020

26 d’octubre
Aprovar la retribució de l’import pels treballs duts a treme durant la Festa
Major 2020, a varis treballadors municipals, juntament amb la nòmina del
mes d’octubre de 2020.

346/2020

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

347/2020

28 d’octubre
Relació aprovació factures a 28 d’octubre de 2020.

348/2020

30 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 40/2020, del dia
2 de novembre.

349/2020

2 de novembre
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 teòrica prevista a la base
sisena apartat 2, en el concurs-oposició en torn lliure del procés de
selecció per crear una borsa de treball per proveir amb caràcter temporal
places de personal administratiu.

350/2020

2 de novembre
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el concurs
lliure del procés de selecció per cobrir dues places d'oficial de brigada
(personal laboral fix) per torn lliure i constituir una borsa de treball.

351/2020

3 de novembre
Relació aprovació factures a 3 de novembre de 2020.
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352/2020

4 de novembre
Modificar la data de realització de la prova de coneixements de llengua
catalana de nivell suficiència (C1) del procés de selecció per crear una
borsa de treball per proveir amb caràcter temporal places de personal
administratiu.

353/2020

4 de novembre
Modificar la composició del tribunal qualificador per a la realització del
procés de selecció per cobrir dues places d'oficial de brigada (personal
laboral fix) per torn lliure i constitució d'una borsa de treball

354/2020

4 de novembre
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

355/2020

5 de novembre
Relació aprovació factures a 5 de novembre de 2020.

356/2020

6 de novembre
Adjudicar a un veí de Solsona, un vehicle propietat de l’Ajuntament de
Solsona, assumint l’obligació de tramitar la corresponent baixa a la
Direcció General de Trànsit i el posterior trasllat al Centre Autoritzat de
Tractament de Vehicles per a la seva posterior destrucció.

357/2020

7 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 41/2020, del dia
9 de novembre.

358/2020

9 de novembre
Nomenar substitut d'alcalde president de l'Ajuntament de Solsona al
primer tinent d’alcalde, Ramon Montaner Viladrich, que assumirà les
funcions d’alcalde accidental i delegar les funcions de les regidories de
Governació i Afers socials al quart tinent d’alcalde, Ramon Xandri Solé,
des del dia 9 de novembre de 2020 i mentre duri la baixa laboral de
l’alcalde president de l’Ajuntament de Solsona.

359/2020

10 de novembre
Relació aprovació factures a 10 de novembre de 2020.

360/2020

11 de novembre
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

361/2020

11 de novembre
Relació aprovació factures a 11 de novembre de 2020.

362/2020

12 de novembre
Relació aprovació factures a 12 de novembre de 2020.
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363/2020

13 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 42/2020, del dia
16 de novembre.

364/2020

17 de novembre
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el concursoposició en torn lliure del procés de selecció per crear una borsa de
treball per proveir amb caràcter temporal places de personal
administratiu.

365/2020

17 de novembre
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa del dia 20
de novembre de 2020.

366/2020

17 de novembre
Relació aprovació factures a 17 de novembre de 2020.

367/2020

20 de novembre
Relació aprovació factures a 20 de novembre de 2020.

368/2020

20 de novembre
Aixecar la suspensió cautelar de la llicència municipal d’obertura per
l’activitat d’un bar, acordada per decret d’Alcaldia 317/2020, del dia 10
d’octubre.

369/2020

20 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 43/2020, del dia
23 de novembre.

370/2020

20 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 43/2020, del dia
23 de novembre.

371/2020

20 de novembre
Convocar als aspirants admesos en el concurs oposició de selecció per
crear una borsa de treball per proveir amb caràcter temporal places de
personal administratiu a la realització de la prova prevista a la base
sisena apartat 2, fase d’oposició, el dia 30 de novembre de 2020, a les
10.00 hores a la Sala Polivalent.

372/2020

21 de novembre
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 escrita prevista a la base
sisena apartat 1.1, en el concurs-oposició en torn lliure del procés de
selecció d’un/a tècnic/a dinamitzador/a del nucli antic dins el projecte
“Treball als Barris” i constitució d’una borsa de treball.
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373/2020

23 de novembre
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de
novembre de 2020.

374/2020

24 de novembre
Relació aprovació factures a 24 de novembre de 2020.

375/2020

24 de novembre
Declarar una motocicleta abandonada com a bé no utilitzable i procedir al
seu desballestament i posterior baixa.

376/2020

25 de novembre
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

377/2020

26 de novembre
Reconèixer a un treballador el primer trienni a partir del mes de novembre
de 2020.

378/2020

26 de novembre
Variacions de les retribucions del mes de novembre de 2020 per
desplaçaments a judicis realitzats per diferents treballadors municipals.

379/2020

26 de novembre
Variacions de les retribucions del mes de novembre de 2020 per les
guàrdies i serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

380/2020

27 de novembre
Relació aprovació factures a 27 de novembre de 2020.

381/2020

27 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 44/2020, del dia
30 de novembre.

382/2020

27 de novembre
Incoar expedient sancionador per consumir alcohol a la via púbica.

383/2020

27 de novembre
Incoar expedient sancionador per consumir alcohol a la via púbica.

384/2020

27 de novembre
Aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2020.

385/2020

30 de novembre
Relació pagaments mensuals a 30 de novembre de 2020.

386/2020

30 de novembre
Relació aprovació factures a 30 de novembre de 2020.
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387/2020

1 de desembre
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el concursoposició en torn lliure del procés de selecció d’un/a tècnic/a
dinamitzador/a del nucli antic dins el projecte “Treball als Barris” i
constitució d’una borsa de treball.

388/2020

1 de desembre
Relació aprovació factures a 1 desembre de 2020.

389/2020

2 de desembre
Actuacions judicials: recurs contenciós administratiu (407/2020 D) en
matèria urbanística.

390/2020

4 de desembre
Incoar expedient d’excedència voluntària d’una treballadora municipal
d’aquest Ajuntament, per la cura d’un fill/a, produint efectes a partir del
dia 23 de desembre de 2020 i fins el 15 de maig de 2023.

391/2020

4 de desembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 45/2020, del dia
7 de desembre.

392/2020

7 de desembre
Relació aprovació factures a 7 desembre de 2020.

393/2020

9 de desembre
Relació aprovació factures a 9 desembre de 2020.

394/2020

11 de desembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 46/2020, del dia
14 de desembre.

395/2020

14 de desembre
Concedir a una treballadora la compactació del permís per lactància d’un
fill menor de dotze mesos, en jornades completes de treball, des del 4 de
gener al 25 de febrer de 2021.

396/2020

14 de desembre
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Comissió Informativa del
dia 17 de desembre de 2020.

397/2020

15 de desembre
Relació aprovació factures a 15 desembre de 2020.

398/2020

15 de desembre
Reconèixer a una treballadora el quart trienni a partir del mes de
desembre de 2020.
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399/2020

15 de desembre
Reconèixer a un treballador el segon trienni a partir del mes de desembre
de 2020.

400/2020

15 de desembre
Incoar expedient sancionador per dur un gos, potencialment perillós,
per la via pública sense morrió i sense la corresponent documentació.

401/2020

16 de desembre
Formalitzar un contracte per ocupar un lloc d’arquitecte, a partir del dia
23 de desembre de 2020, fins a la incorporació de la treballadora
substituïda o fins la finalització del període concedit (15 de maig
de 2023).

402/2020

16 de desembre
Relació aprovació factures a 16 desembre de 2020.

403/2020

17 de desembre
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 22
de desembre de 2020.

404/2020

18 de desembre
Relació aprovació factures a 18 desembre de 2020.

405/2020

18 de desembre
Variacions de les retribucions del mes de desembre de 2020 pels serveis
extraordinaris del cap de la Policia Local.

406/2020

18 de desembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 47/2020, del dia
21 de desembre.

407/2020

20 de desembre
DECRET ANUL·LAT

408/2020

20 de desembre
Variacions de les retribucions del mes de desembre de 2020 per
desplaçaments a judicis realitzats per diferents treballadors municipals.

409/2020

20 de desembre
Variacions de les retribucions del mes de desembre de 2020 per les
guàrdies i serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

410/2020

21 de desembre
Prorrogar un contracte d’interinitat per cobrir el lloc de treball de
gestora administrativa de l’oficina d’habitatge de Solsona, de l’1 de
gener al 28 de febrer de 2021.
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411/2020

23 de desembre
Nomenar secretària actal. de l’Ajuntament de Solsona, del 24 de
desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021, a la interventora actal.

412/2020

23 de desembre
Liquidar a la nòmina de desembre de 2020 els salaris meritats fins el dia
22 de desembre de 2020, descomptant els dies gaudits del permís per
lactància compactada i calcular la liquidació corresponent a una
treballadora municipal.

413/2020

23 de desembre
Aprovar l’increment d’un 1% de les retribucions de l’exercici 2020 del
personal al servei de l’Ajuntament de Solsona a la nòmina del mes de
desembre de 2020.

414/2020

23 de desembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 48/2020, del dia
28 de desembre.

415/2020

23 de desembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 48/2020, del dia
28 de desembre.

416/2020

28 de desembre
Relació aprovació factures a 28 desembre de 2020.

417/2020

28 de desembre
Autoritzar la contractació per ocupar el lloc de gestor administratiu de la
Borsa d’Habitatge a partir de l’11 de gener de 2021 i fins la incorporació
de la treballadora substituïda o bé fins la finalització del període
concedit (14 de març de 2023).

418/2020

29 de desembre
Relació aprovació factures a 29 desembre de 2020.

419/2020

30 de desembre
Relació aprovació factures a 30 desembre de 2020.

420/2020

31 de desembre
Relació pagaments mensuals a 31 de desembre de 2020.
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