DECRETS 1R TRIMESTRE 2022
1/2022

4 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2021 (3).

2/2022

5 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2021 (4).

3/2022

5 de gener
Comparèixer i personar-se com a part demandada a la demanda del
procediment ordinari 342/2020-.

4/2022

7 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 2/2022, del
dia 10 de gener.

5/2022

11 de gener
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
a la via pública.

6/2022

11 de gener
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
a la via pública.

7/2022

12 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2021 (5).

8/2022

14 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2021 (6).

9/2022

14 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 3/2022, del
dia 17 de gener.

10/2022

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

11/2022

18 de gener
Procedir a la crida del sisè aspirant amb major puntuació de la borsa de
treball de conserge d'instal·lacions esportives i autoritzar la seva
contractació per ocupar aquest lloc de treball del 20 de gener al 27 de
febrer de 2022.

12/2022

18 de gener
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2022/1, del dia 21 de maig.
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13/2022

18 de gener
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
a la via pública.

14/2022

18 de gener
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
a la via pública.

15/2022

18 de gener
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
a la via pública.

16/2022

19 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2021 (7).

17/2022

19 de gener
Procedir a la crida d'un professor de flauta del procés de selecció per
constituir una borsa de treball de professors/es per a l'Escola Municipal
de Música, per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es
puguin originar en aquest lloc de treball i autoritzar la seva contractació
per ocupar aquest lloc de treball el dia 21 de gener de 2022.

18/2022

19 de gener
Procedir a la crida d'un professor de flauta del procés de selecció per
constituir una borsa de treball de professors/es per a l'Escola Municipal
de Música, per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es
puguin originar en aquest lloc de treball i autoritzar la seva contractació
per ocupar aquest lloc de treball el dia 20 de gener de 2022.

19/2022

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

20/2022

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

21/2022

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

22/2022

20 de gener
Posar a disposició del Consell Comarcal del Solsonès els terrenys,
servituds, concessions, permisos i autoritzacions necessàries per a
l'execució del projecte “Camins Tradicionals dels Pirineus” en el tram dels
camins que transcorren pel terme municipal de Solsona.

23/2022

21 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 4/2022, del
dia 24 de gener.
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24/2022

24 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2021 (8).

25/2022

24 de gener
Reconèixer a una treballadora el cinquè trienni a partir del mes de
gener de 2022.

26/2022

24 de gener
Reconèixer un treballador el primer trienni a partir del mes de
gener de 2022.

27/2022

24 de gener
Reconèixer a una treballadora el setè trienni a partir del mes de
gener de 2022.

28/2022

24 de gener
Reconèixer a una treballadora el desè trienni a partir del mes de
gener de 2022.

29/2022

24 de gener
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 27 de
gener de 2022.

30/2022

25 de gener
Relació pagaments mensuals a 31 de desembre de 2021.

31/2022

25 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2022 de varis agents
de la Policia Local.

32/2022

26 de gener
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2021 (9).

33/2022

26 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2022 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

34/2022

26 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2022 per
desplaçaments i dietes de varis treballadors municipals.

35/2022

26 de gener
Procedir a la crida d'un professor de flauta del procés de selecció per
constituir una borsa de treball de professors/es per a l'Escola Municipal
de Música, per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es
puguin originar en aquest lloc de treball i autoritzar la seva contractació
per ocupar aquest lloc de treball el dia 28 de gener de 2022.
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36/2022

26 de gener
Procedir a la crida d'un professor de flauta del procés de selecció per
constituir una borsa de treball de professors/es per a l'Escola Municipal
de Música, per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es
puguin originar en aquest lloc de treball i autoritzar la seva contractació
per ocupar aquest lloc de treball els dies 27 i 28 de gener de 2022.

37/2022

26 de gener
Aprovar l'increment de les retribucions del personal al servei de
l'Ajuntament de Solsona un 2% dels conceptes salarials següents: salari
base, triennis, complement específic, complement de destinació i
pagues extraordinàries i aplicar aquest increment a partir de la nòmina
del mes de gener de 2022.

38/2022

27 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2022 per despeses de
formació d'una treballadora municipal.

39/2022

28 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 5/2022, del
dia 31 de gener.

40/2022

31 de gener
Justificació de situació de vulnerabilitat i suport a la resolució favorable
de la sol·licitud de la Mesa d’Emergència de l’Habitatge de Catalunya.

41/2022

2 de febrer
Relació aprovació factures a 2 de febrer de 2022.

42/2022

2 de febrer
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
a la via pública.

43/2022

3 de febrer
Procedir a la crida d'una professora de flauta del procés de selecció per
constituir una borsa de treball de professors/es per a l'Escola Municipal
de Música, per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es
puguin originar en aquest lloc de treball i autoritzar la seva contractació
per ocupar aquest lloc de treball el dia 5 de febrer de 2022.

44/2022

3 de febrer
Procedir a la crida d'un professor de flauta del procés de selecció per
constituir una borsa de treball de professors/es per a l'Escola Municipal
de Música, per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es
puguin originar en aquest lloc de treball i autoritzar la seva contractació
per ocupar aquest lloc de treball els dies 3 i 4 de febrer de 2022.

45/2022

3 de febrer
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, constituir i
convocar al tribunal qualificador, convocar als aspirants que han de
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realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, convocar a tots
els aspirants admesos a la realització de l’exercici de la prova teòrica i
convocar a tots els aspirants admesos a la realització de l'exercici de la
prova pràctica, en el procés de selecció d'una plaça de conserge
d'escola i constitució d’una borsa de treball per cobrir temporalment les
vacants i/o substitucions.
46/2022

4 de febrer
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 6/2022, del
dia 7 de febrer.

47/2022

8 de febrer
Relació aprovació factures a 8 de febrer de 2022.

48/2022

10 de febrer
Procedir a la crida del tercer aspirant integrant de la borsa de treball
d’agents de Policia Local constituïda el dia 26 de juliol de 2021, i
autoritzar el seu nomenament com a funcionari interí per cobrir
temporalment una vacant d’agent de Policia Local a partir del dia 21 de
febrer de 2022 i fins la incorporació de l’agent substituït.

49/2022

10 de febrer
Relació aprovació factures a 10 de febrer de 2022.

50/2022

11 de febrer
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 7/2022, del
dia 14 de febrer.

51/2022

14 de febrer
Incoar expedient d’excedència voluntària d’una professora de l’EMMS,
per interès particular, produint efectes a partir del dia 22 de febrer
de 2022 i fins el 22 de febrer de 2024.

52/2022

14 de febrer
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2022/2, del dia 17 de febrer.

53/2022

16 de febrer
Relació aprovació factures a 16 de febrer de 2022.

54/2022

17 de febrer
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del
dia 22 de febrer de 2022.

55/2022

18 de febrer
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés
de selecció d'una plaça de conserge d'escola i constitució d’una borsa
de treball per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions.
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56/2022

18 de febrer
Procedir a la crida d'un professor de flauta del procés de selecció per
constituir una borsa de treball de professors/es per a l'Escola Municipal
de Música, per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es
puguin originar en aquest lloc de treball i autoritzar la seva contractació
per ocupar aquest lloc de treball des de l’1 de març al 3 de juliol de 2022.

57/2022

18 de febrer
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 8/2022, del
dia 21 de febrer.

58/2022

21 de febrer
Aprovar la mesura cautelar de retirada provisional de l’arma
reglamentària a un agent de la Policia Local fins a la seva incorporació
al cos de policia i desprès de realitzar una nova avaluació psicològica
per a la tinença i l’ús de l’arma de foc.

59/2022

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

60/2022

21 de febrer
Concedir a una treballadora municipal el permís per lactància i la
reducció d’un terç de la seva jornada laboral per cura de fill/a a partir
del dia 23 de febrer de 2022.

61/2022

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

62/2022

22 de febrer
Concedir una bestreta a una professora de l’EMMS, a reintegrar en una
mensualitat a la nòmina del mes de juny de 2022.

63/2022

22 de febrer
Relació aprovació factures a 22 de febrer de 2022.

64/2022

23 de febrer
Relació pagaments mensuals a 23 de febrer de 2022.

65/2022

23 de febrer
Diligència d’embargament de sous i salaris de l’Agència Tributària de
Catalunya.

66/2022

23 de febrer
Reconèixer a un treballador el sisè trienni a partir del mes de
febrer de 2022.

67/2022

23 de febrer
Reconèixer a una treballadora el setè trienni a partir del mes de
febrer de 2022.
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68/2022

23 de febrer
Variacions de les retribucions del mes de febrer de 2022 de varis agents
de la Policia Local.

69/2022

25 de febrer
Relació aprovació factures a 25 de febrer de 2022.

70/2022

25 de febrer
Variacions de les retribucions del mes de febrer de 2022 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

71/2022

25 de febrer
Aprovar el pagament del Fons d’Acció Social aprovat per la Comissió
Paritària el 22 de febrer de 2022, segons indica l’acta d’aprovació del
mateix dia juntament amb la nòmina del mes de febrer de 2022.

72/2022

25 de febrer
Variacions de les retribucions del mes de febrer de 2022 per
desplaçaments de varis treballadors municipals.

73/2022

28 de febrer
Procedir a la crida d'una professora de violí del procés de selecció per
constituir una borsa de treball de professors/es per a l'Escola Municipal
de Música, per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es
puguin originar en aquest lloc de treball i autoritzar la seva contractació
per ocupar aquest lloc de treball des de l’1 de març al 3 de juliol de 2022.

74/2022

28 de febrer
Liquidació del pressupost general, exercici 2021.

75/2022

28 de febrer
Procedir a la crida d'una professora de cant del procés de selecció per
constituir una borsa de treball de professors/es per a l'Escola Municipal
de Música, per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es
puguin originar en aquest lloc de treball i autoritzar la seva contractació
per ocupar aquest lloc de treball des de l’1 de març i fins la
incorporació de la persona substituïda.

76/2022

28 de febrer
Ampliar temporalment la jornada laboral d'una professora de l'Escola
Municipal de Música per cobrir una part de la vacant temporal d'una
altra professora des de l'1 de març al 30 de juny de 2022.

77/2022

2 de març
Diligència d’embargament de sous i salaris de la Direcció Provincial de
Lleida de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

78/2022

2 de març
Nomenar secretària actal. de l’Ajuntament de Solsona, des del 3 de
març de 2022 i fins que duri la baixa laboral de la secretària actal.
titular, a la tècnica d’administració general de l’àrea de Secretaria.
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79/2022

2 de març
Relació aprovació factures a 2 de març de 2022.

80/2022

2 de març
Declarar al tècnic d'Esports, en la situació administrativa d'excedència
voluntària per a la cura de fill menor produint efectes a partir del
dia 16 de maig i fins el 17 de juliol de 2022.

81/2022

4 de març
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 10/2022, del
dia 7 de març.

82/2022

8 de març
Relació aprovació factures a 8 de març de 2022.

83/2022

10 de març
Procedir a la crida del segon aspirant amb major puntuació de la borsa
de treball per a proveir amb caràcter temporal, places d’arquitecte i
autoritzar la seva contractació per ocupar un lloc d'arquitecte a partir
del 14 de març de 2022 i fins la incorporació del treballador substituït.

84/2022

11 de març
Atorgar un termini de 10 dies per presentar al·legacions en relació a la
instal·lació d'una barra a la terrassa d'un bar, durant el Carnaval de
Solsona, que s'havia denegat per acord de la Junta de Govern Local.

85/2022

11 de març
Procedir a la crida del tercer aspirant amb major puntuació de la borsa
de treball per a proveir amb caràcter temporal, places d’arquitecte i
autoritzar la seva contractació per ocupar un lloc d'arquitecte a partir
del 16 de març de 2022 i fins la incorporació del treballador substituït.

86/2022

11 de març
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 11/2022, del
dia 14 de març.

87/2022

14 de març
Relació aprovació factures a 14 de març de 2022.

88/2022

14 de març
Concedir a un treballador de la brigada municipal la reducció d’un terç
de la seva jornada de treball ordinària a partir del dia 1 d'abril de 2022.

89/2022

16 de març
Ordenar la restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic
vulnerat respecte a les obres realitzades en una parcel·la que no té la
condició de solar en trobar-se les obres d’urbanització en una segona
fase, i per tant, no són legalitzables i a més no compleixen amb les
mesures de seguretat per assegurar, delimitar i tancar el perímetre del
forjat i de la zona d’emmagatzematge del material (exp. 2119/2021).
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90/2022

16 de març
ANUL·LAT

91/2022

16 de març
Estimar l’al·legació presentada, en relació a l’expedient de protecció de
la legalitat urbanística 2119/2021, per haver quedat justificat que no és
el propietari del terreny afectat.

92/2022

16 de març
Incoar expedient per a l'adopció de mesures de restauració de la
realitat física alterada a unes parcel·les on s’estan duent a terme una
sèrie de treballs consistents en el tancament perimetral de les finques
sense que s’hagi justificat la seva necessitat i unes obres i
construccions que no reuneixen els requisits del POUM ni de
l’ordenança municipal reguladora de les construccions en sòl no
urbanitzable destinades a activitats agrícoles, sense que existeixi cap
llicència d’obres (exp. 234/2022).

93/2022

17 de març
Ampliar temporalment la jornada laboral d'una professora de l'Escola
Municipal de Música per cobrir una part de la vacant temporal d'un
professor des del 14 de març al 29 de maig de 2022.

94/2022

17 de març
Ampliar temporalment la jornada laboral d'un professor de l'Escola
Municipal de Música per cobrir una part de la vacant temporal d'un
professor des del 14 de març al 29 de maig de 2022.

95/2022

17 de març
Ampliar temporalment la jornada laboral d'un professor de l'Escola
Municipal de Música per cobrir una part de la vacant temporal d'un
professor des del 14 de març al 29 de maig de 2022.

96/2022

18 de març
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 12/2022, del
dia 21 de març.

97/2022

21 de març
Delegar en favor d’un regidor d'aquest Ajuntament, l'exercici de la
competència corresponent a l'autorització per a la celebració d’un
matrimoni civil el dia 21 de març de 2022.

98/2022

21 de març
Diligència d’embargament de sous i salaris de l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

99/2022

21 de març
Incoar expedient de modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
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100/2022

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

101/2022

21 de març
Diligència d’embargament de sous i salaris de l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals.

102/2022

22 de març
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2022/3, del dia 25 de març.

103/2022

22 de març
Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes núm. CEC/2022/1, del
dia 25 de març.

104/2022

23 de març
Relació aprovació factures a 23 de març de 2022.

105/2022

25 de març
Adhesió al conveni subscrit entre l’Agència Tributària i la FEMP, de data
18 de març de 2021, en matèria de subministrament d'informació de
caràcter tributari i nomenament d'interlocutor.

106/2022

25 de març
Variacions de les retribucions del mes de març de 2022 de varis agents de
la Policia Local.

107/2022

25 de març
Variacions de les retribucions del mes de març de 2022 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

108/2022

25 de març
Variacions de les retribucions del mes de març de 2022 per
desplaçaments de varis treballadors municipals.

109/2022

25 de març
Reconèixer a una treballadora el cinquè trienni a partir del mes de
març de 2022.

110/2022

25 de març
Reconèixer a una treballadora el cinquè trienni a partir del mes de
març de 2022.

111/2022

25 de març
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 13/2022, del
dia 28 de març.

112/2022

28 de març
Relació aprovació factures a 21 de març de 2022.
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113/2022

28 de març
Relació pagaments mensuals a 28 de març de 2022.

114/2022

28 de març
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 31 de
març de 2022.

115/2022

28 de març
Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes núm. CEC/2022/2, del
dia 11 d’abril.

116/2022

29 de març
Relació aprovació factures a 29 de març de 2022.

117/2022

30 de març
Relació aprovació factures a 30 de març de 2022.

118/2022

30 de març
Comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la baixa d'un
funcionari de carrera, amb data 3 d’abril de 2022, per esgotament del
període d’incapacitat temporal i extingir el subsidi per incapacitat
temporal pel transcurs del termini màxim previst a la Llei de General de
la Seguretat Social.

119/2022

30 de març
Practicar per Tresoreria l'embargament de sous i salaris d'acord amb la
diligència d'embargament procedent de la Delegació Especial de
l’Agència Tributària de Catalunya a un treballador municipal.

120/2022

30 de març
Practicar per Tresoreria l'embargament de sous i salaris d'acord amb la
diligència d'embargament procedent de la Tresoreria General de la
Seguretat Social a un treballador municipal.

121/2022

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