DECRETS 2021
1/2021

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

2/2021

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

3/2021

4 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 1/2021, del dia
4 de gener.

4/2021

8 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 2/2021, del dia
11 de gener.

5/2021

11 de gener
Relació aprovació factures a 31 desembre de 2020.

6/2021

11 de gener
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i dur a terme
activitats amb soroll.

7/2021

12 de gener
Relació aprovació factures a 31 desembre de 2020.

8/2021

12 de gener
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors

9/2021

12 de gener
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors

10/2021

14 de gener
Relació aprovació factures a 31 desembre de 2020.

11/2021

14 de gener
Procedir a la crida de l’aspirant amb major puntuació de la borsa de
treball d’oficial de brigada i autoritzar la seva contractació per ocupar
aquest lloc de treball a partir del dia 1 de febrer de 2021 i fins la
incorporació del treballador substituït.

12/2021

15 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 3/2021, del dia
18 de gener.
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13/2021

18 de gener
Relació aprovació factures a 18 de gener de 2021.

14/2021

18 de gener
Relació aprovació factures a 31 desembre de 2020.

15/2021

19 de gener
Relació aprovació factures a 31 desembre de 2020.

16/2021

19 de gener
Relació aprovació factures a 19 de gener de 2021.

17/2021

19 de gener
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2021/1, del dia 22 de gener.

18/2021

20 de gener
Relació aprovació factures a 20 de gener de 2021.

19/2021

22 de gener
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i dur a terme
activitats amb soroll.

20/2021

22 de gener
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i dur a terme
activitats amb soroll.

21/2021

22 de gener
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i dur a terme
activitats amb soroll.

22/2021

22 de gener
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i dur a terme
activitats amb soroll.

23/2021

22 de gener
Reconèixer a un treballador municipal el primer trienni a partir del mes de
gener de 2021.

24/2021

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

25/2021

22 de gener
Reconèixer a un treballador municipal el tercer trienni a partir del mes de
gener de 2021.

26/2021

22 de gener
Relació aprovació factures a 31 desembre de 2020.
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27/2021

22 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2021 per
desplaçaments i dietes realitzats per diferents treballadors municipals.

28/2021

22 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 4/2021, del dia
25 de gener.

29/2021

25 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2021 pels serveis
extraordinaris de varis agents de la Policia Local.

30/2021

25 de gener
Relació aprovació factures a 31 desembre de 2020.

31/2021

25 de gener
Relació aprovació factures a 25 de gener de 2021.

32/2021

25 de gener
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 28 de
gener de 2021.

33/2021

25 de gener
Reconèixer a una treballadora municipal cinc triennis A1 i un trienni A2 a
partir del mes de gener de 2021.

34/2021

25 de gener
Variacions de les retribucions del mes de gener de 2021 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

35/2021

26 de gener
Relació aprovació factures a 31 desembre de 2020.

36/2021

26 de gener
Relació pagaments mensuals fins a 31 de desembre de 2020.

37/2021

27 de gener
Procedir a la crida del segon aspirant amb major puntuació de la borsa de
treball d’oficial de brigada i autoritzar la seva contractació per ocupar
aquest lloc de treball a partir del dia 8 de febrer de 2021 i fins la
incorporació del treballador substituït.

38/2021

27 de gener
Relació pagaments mensuals a 27 de gener de 2021.

39/2021

27 de gener
Relació aprovació factures a 27 de gener de 2021.
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40/2021

27 de gener
DECRET ANUL·LAT

41/2021

27 de gener
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i dur a terme
activitats amb soroll.

42/2021

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

43/2021

29 de gener
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 5/2021, del dia
1 de febrer.

44/2021

29 de gener
Ampliar temporalment la jornada laboral d’una professora de l’EMMS per
cobrir una part de la vacant temporal d’una professora, del 5 de febrer
al 18 de juny de 2021.

45/2021

29 de gener
Ampliar temporalment la jornada laboral d’un professor de l’EMMS per
cobrir una part de la vacant temporal d’una professora, del 5 de febrer
al 18 de juny de 2021.

46/2021

29 de gener
Contractar interinament a un professor, a temps parcial per cobrir una
vacant temporal de professor de trompeta a l’EMMS, de 2 de febrer al
30 de juny de 2021.

47/2021

1 de febrer
Concedir una bestreta a una treballadora municipal, a descomptar en
onze mensualitat a la nòmina.

48/2021

1 de febrer
Procedir a la crida del tercer aspirant amb major puntuació de la borsa de
treball d’oficial de brigada i autoritzar la seva contractació per ocupar
aquest lloc de treball a partir del dia 8 de febrer de 2021 i fins la
incorporació del treballador substituït.

49/2021

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

50/2021

2 de febrer
Relació aprovació factures a 2 de febrer de 2021.

51/2021

3 de febrer
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2020.
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52/2021

5 de febrer
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 col·laborar i donar suport en la redacció del
projecte executiu “Illa cultural de Solsona”, així com en la redacció del
plec de clàusules de tota aquella altra documentació necessària per al
desenvolupament del mateix. a partir del 15 de febrer de 2021 i fins la
finalització de l’objecte del contracte.

53/2021

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

54/2021

5 de febrer
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 6/2021, del dia
8 de febrer.

55/2021

9 de febrer
Tancament i liquidació del pressupost 2020.

56/2021

10 de febrer
Relació aprovació factures a 10 de febrer de 2021.

57/2021

12 de febrer
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 7/2021, del dia
15 de febrer.

58/2021

17 de febrer
Relació aprovació factures a 17 de febrer de 2021.

59/2020

19 de febrer
Relació aprovació factures a 19 de febrer de 2021.

60/2021

19 de febrer
Reconèixer a un treballador municipal el cinquè trienni a partir del mes de
febrer de 2021.

61/2021

19 de febrer
Reconèixer a una treballadora municipal el quart trienni a partir del mes de
febrer de 2021.

62/2021

19 de febrer
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 8/2021, del dia
22 de febrer.

63/2021

23 de febrer
Pagament de les hores extraordinàries, realitzades fora de la jornada de
treball, per la feina de calcular la nòmina del mes de desembre 2020 i
els endarreriments corresponents a l'increment de retribucions de l'1%
amb caràcter retroactiu.
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64/2021

24 de febrer
Relació aprovació factures a 24 de febrer de 2021.

65/2021

25 de febrer
Relació pagaments mensuals a 24 de febrer de 2021.

66/2021

25 de febrer
Aprovar la declaració d’ofici de la incapacitat permanent total per la
seva professió habitual d’un treballador municipal, amb efectes a partir
del dia 2 de febrer de 2021.

67/2021

25 de febrer
Finalitzar un contracte d’interinitat a temps complet per finalització del
període d’IT del treballador substituït i contractar-lo, a partir del dia 26
de febrer de 2021, per cobrir una plaça d’oficial per al Servei Municipal
d’Aigües.

68/2021

26 de febrer
Concedir a la directora i professora de l’EMMS, la reducció d’un
terç de la seva jornada laboral per cura de fill/a a partir del dia 1 de
març de 2021.

69/2021

26 de febrer
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 9/2021, del dia
1 de març.

70/2021

26 de febrer
Variacions de les retribucions del mes de febrer de 2021 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

71/2021

26 de febrer
Variacions de les retribucions del mes de febrer de 2021 pels serveis
extraordinaris de varis agents de la Policia Local.

72/2021

26 de febrer
Variacions de les retribucions del mes de febrer de 2021 per les dietes
realitzats per un treballador municipal.

73/2021

26 de febrer
Aprovar el pagament del Fons d’Acció Social aprovat per la Comissió
Paritària el 19 de febrer de 2021, segons indica l’acta d’aprovació del
mateix dia juntament amb la nòmina del mes de febrer de 2021.

74/2021

1 de març
Ampliar temporalment la jornada laboral d’una professora de l’EMMS,
per cobrir les classes de cant que ha reduït una altra professora de
l’EMMS.
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75/2021

3 de març
Relació aprovació factures a 3 de març de 2021.

76/2021

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

77/2021

5 de març
Relació aprovació factures a 5 de març de 2021.

78/2021

5 de març
Oferta Pública d'Ocupació exercici 2021.

79/2021

5 de març
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 10/2021, del dia
8 de març.

80/2021

8 de març
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i dur a terme
activitats amb soroll.

81/2021

10 de març
Relació aprovació factures a 10 de març de 2021.

82/2021

12 de març
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 11/2021, del dia
15 de març.

83/2021

15 de març
Relació aprovació factures a 15 de març de 2021.

84/2021

15 de març
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i dur a terme
activitats amb soroll.

85/2021

16 de març
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2021/2, del dia 19 de març.

86/2021

17 de març
Aprovar l’increment d’un 1% addicional a l’import aprovat a la resolució
d’Alcaldia 413/2020, de 23 de desembre, de les retribucions de l’exercici
2020 del personal al servei de l’Ajuntament de Solsona a la nòmina del
mes de març de 2021.

87/2021

17 de març
Relació aprovació factures a 17 de març de 2021.
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88/2021

17 de març
Incoar expedient d’excedència voluntària d’un professor de l’EMMS, per la
cura d’un fill menor, produint efectes a partir del dia 5 d’abril de 2021 i fins
el 31 d’agost de 2022.

89/2021

17 de març
Prorrogar l’excedència voluntària per agrupació familiar concedida a un
treballador municipal per resolució d’Alcaldia 275/2019, de 19 de
setembre, a partir del dia 20 de setembre de 2021.

90/2021

18 de març
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.

91/2021

18 de març
Diligència d’embargament de sous i salaris núm. 20/00000519, de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, d’un
treballadora municipal.

92/2021

19 de març
Procedir a la crida del segon aspirant amb major puntuació de la borsa de
treball per proveir amb caràcter temporal, places d’administratiu/va i
autoritzar la seva contractació per ocupar el lloc de tècnica auxiliar de
biblioteca a partir del dia 29 de març de 2021 i fins la incorporació de la
treballadora substituïda.

93/2021

19 de març
Relació aprovació factures a 19 de març de 2021.

94/2021

19 de març
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 12/2021, del dia
22 de març.

95/2021

19 de març
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 25 de
març de 2021.

96/2021

22 de març
Reconèixer a un treballador municipal l’onzè trienni a partir del mes de
març de 2021.

97/2021

22 de març
Reconèixer a una treballadora municipal el cinquè trienni a partir del mes
de març de 2021.

98/2021

23 de març
Relació aprovació factures a 22 de març de 2021.
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99/2020

23 de març
Procedir a la crida del tercer aspirant amb major puntuació de la borsa de
treball per proveir amb caràcter temporal, places d’administratiu/va i
autoritzar la seva contractació per ocupar el lloc de tècnica auxiliar de
biblioteca a partir del dia 29 de març de 2021 i fins la incorporació de la
treballadora substituïda.

100/2021

24 de març
Variacions de les retribucions del mes de març de 2021 per les dietes i
desplaçaments de varis treballadors municipals.

101/2021

24 de març
Variacions de les retribucions del mes de març de 2021 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

102/2021

24 de març
Procedir a la crida del quart aspirant amb major puntuació de la borsa de
treball per proveir amb caràcter temporal, places d’administratiu/va i
autoritzar la seva contractació per ocupar el lloc de tècnic auxiliar de
biblioteca a partir del dia 29 de març de 2021 i fins la incorporació de la
treballadora substituïda.

103/2021

24 de març
Relació aprovació factures a 24 de març de 2021.

104/2021

25 de març
Procedir a la crida del cinquè aspirant amb major puntuació de la borsa
de treball per proveir amb caràcter temporal, places d’administratiu/va i
autoritzar la seva contractació per ocupar el lloc de tècnica auxiliar de
biblioteca a partir del dia 29 de març de 2021 i fins la incorporació de la
treballadora substituïda.

105/2021

26 de març
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 13/2021, del dia
29 de març.

106/2021

26 de març
Contractar interinament a un professor, a temps parcial per cobrir una
vacant temporal de professor de clarinet, llenguatge i banda a l’EMMS,
del 6 d’abril al 30 de juny de 2021.

107/2021

26 de març
Modificar l’horari de treball de la directora i professora de l’EMMS.

108/2021

29 de març
Relació pagaments mensuals a 29 de març de 2021.

109/2021

29 de març
Declarar la jubilació voluntària anticipada d’un treballador municipal a
data 13 d’abril de 2021.
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110/2021

30 de març
Ampliar temporalment la jornada laboral d’un professor de l’EMMS per
cobrir una part de la vacant temporal d’un altre professor, del 6 d'abril
al 30 de juny de 2021.

111/2021

30 de març
Ampliar temporalment la jornada laboral d’una professora de l’EMMS per
cobrir una part de la vacant temporal d’un altre professor, del 7 d'abril
al 30 de juny de 2021.

112/2021

30 de març
Ampliar temporalment la jornada laboral d’un professor de l’EMMS per
cobrir una part de la vacant temporal d’un altre professor, del 6 d'abril
al 30 de juny de 2021.

113/2021

31 de març
Relació aprovació factures a 31 de març de 2021.

114/2021

6 d’abril
Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes núm. 1/2021, del dia
12 d’abril.

115/2021

9 d’abril
Relació aprovació factures a 9 d’abril de 2021.

116/2021

9 d’abril
Requerir a la propietat d’un gos que es troben a la gossera municipal, des
del 30 de març de 2021, que es personi al Centre de recollida d’animals
de Solsona per recuperar-lo.

117/2021

9 d’abril
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 14/2021, del dia
12 d’abril.

118/2021

12 d’abril
Relació aprovació factures a 12 d’abril de 2021.

119/2021

14 d’abril
Relació aprovació factures a 14 d’abril de 2021.

120/2021

16 d’abril
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 15/2021, del dia
19 d’abril.

121/2021

16 d’abril
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 15/2021, del dia
19 d’abril.
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122/2021

19 d’abril
Relació aprovació factures a 18 d’abril de 2021.

123/2021

19 d’abril
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2021/3, del dia 22 d’abril.

124/2021

19 d’abril
Finalitzar amb data 30 d’abril de 2021 el contracte de relleu a temps
complet formalitzat en data 26 de febrer de 2021, per cobrir una plaça
d’oficial per al Servei Municipal d’Aigües.

125/2021

20 d’abril
Concedir una bestreta a una treballadora municipal, a reintegrar en una
mensualitat a la nòmina del mes de juny de 2021.

126/2021

21 d’abril
Aprovar el pagament de la prima de productivitat, aprovat per la Comissió
Paritària del dia 16 d’abril de 2021, incorporant-lo a la nòmina del mes
d’abril de 2021.

127/2021

21 d’abril
Reconèixer a una treballadora municipal el cinquè trienni a partir del mes
d’abril de 2021.

128/2021

21 d’abril
Relació aprovació factures a 21 d’abril de 2021.

129/2021

21 d’abril
Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes núm. 2/2021, del dia
27 d’abril.

130/2021

22 d’abril
Deixar sense efecte la resolució d’Alcaldia 124/202, de 19 d’abril.

131/2021

22 d’abril
Finalitzar amb data 7 de maig de 2021 el contracte de relleu a temps
complet formalitzat en data 26 de febrer de 2021, per cobrir una plaça
d’oficial per al Servei Municipal d’Aigües.

132/2021

23 d’abril
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia
28 d’abril de 2021.

133/2021

23 d’abril
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 16/2021, del dia
26 d’abril.

134/2021

23 d’abril
Relació aprovació factures a 23 d’abril de 2021.
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135/2021

23 d’abril
Variacions de les retribucions del mes d’abril de 2021 per assistència a
judicis i despeses de formació de varis agents de la Policia Local.

136/2021

23 d’abril
Acceptar la proposta de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de
Tributs Locals de la cancel·lació d’un deute a canvi de l’adjudicació d’una
plaça de pàrquing.

137/2021

26 d’abril
Variacions de les retribucions del mes d’abril de 2021 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

138/2021

26 d’abril
Variacions de les retribucions del mes d’abril de 2021 pels desplaçaments
d’un treballador municipal.

139/2021

27 d’abril
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors

140/2021

28 d’abril
Relació pagaments mensuals a 28 d’abril de 2021.

141/2021

28 d’abril
Relació aprovació factures a 28 d’abril de 2021.

142/2021

30 d’abril
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 17/2021, del dia
3 de maig.

143/2021

3 de maig
Relació aprovació factures a 3 de maig de 2021.

144/2021

6 de maig
Concedir a una treballadora municipal, la reducció d’un 25,33% de la
seva jornada laboral per cura d’un fill a partir del dia 14 de maig
de 2021.

145/2021

6 de maig
Declarar un vehicle abandonat bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

146/2021

6 de maig
Comparèixer i personar-se com a part demandada a la demanda del
procediment ordinari 130/2021, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció
núm. 1 de Solsona, exercitant l'acció declarativa de domini per un terreny
situat al carrer de sant Jaume.
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147/2021

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

148/2021

7 de maig
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 18/2021, del dia
10 de maig.

149/2021

10 de maig
Col·laborar en el projecte estratègic: Producte d’aquí, compromís amb
les persones, el territori i la qualitat –cultivant confiances, enaltint el
territori que presenta i coordina el Consorci per al Desenvolupament de
la Catalunya Central (LEADER) i comprometre’s a finançar les accions
previstes en l’esmentat projecte estratègic.

150/2021

10 de maig
Relació aprovació factures a 10 de maig de 2021.

151/2021

12 de maig
Concedir a a una treballadora municipal la finalització de la reducció de
jornada laboral, aprovada per decret d’Alcaldia 225/2019, de 24 de juliol, i
retornar a la seva jornada de treball ordinària a partir del dia 1 de juliol
de 2021.

152/2021

12 de maig
Relació aprovació factures a 12 de maig de 2021.

153/2021

14 de maig
Declarar un vehicle abandonat bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

154/2021

14 de maig
Atorgar la representació i els poders necessaris per a tal de comparèixer
en la defensa dels interessos de l’Ajuntament de Solsona en la demanda
del procediment ordinari 130/2021 presentat pel Jutjat de Primera
Instància i Instrucció núm. 1 de Solsona.

155/2021

14 de maig
Declarar un vehicle abandonat bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.

156/2021

14 de maig
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 19/2021, del dia
17 de maig.

157/2021

18 de maig
Procedir a la crida del primer aspirant amb major puntuació de la borsa
de treball d’oficial de brigada i autoritzar la seva contractació per ocupar
aquest lloc de treball a partir del dia 1 de juny de 2021 i fins la cobertura
definitiva de la plaça.
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158/2021

18 de maig
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2021/4, del dia 21 de maig.

159/2021

19 de maig
Relació aprovació factures a 19 de maig de 2021.

160/2021

20 de maig
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, 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 cultura general i prova
teòrica, en el concurs-oposició de tres places d'agents de Policia Local i
constitució d’una borsa de treball.

161/2021

21 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 al procés de selecció de creació d'una borsa de treball de monitors/es
per les activitats d'estiu 2021.

162/2021

21 de maig
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 20/2021, del dia
24 de maig.

163/2021

21 de maig
Relació aprovació factures a 21 de maig de 2021.

164/2021

24 de maig
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 27 de
maig de 2021.

165/2021

24 de maig
Relació aprovació factures a 24 de maig de 2021.

166/2021

25 de maig
Variacions de les retribucions del mes de maig de 2021 pels
desplaçaments de varis treballadors municipals.

167/2021

26 de maig
Canvi de nom, a favor de l’Ajuntament de Solsona, d’un gos de raça
encreuament bull-dog francès.

168/2021

26 de maig
Acceptar la renúncia d’un treballador interí d'aquest Ajuntament, a la plaça
de peó de brigada que ocupa actualment, amb data del dia 31 de
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maig de 2021 i autoritzar la seva contractació per ocupar el lloc d’oficial
de brigada, a partir del dia 1 de juny de 2021 i fins la cobertura definitiva
de la plaça.
169/2021

26 de maig
Relació aprovació factures a 26 de maig de 2021.

170/2021

26 de maig
Relació pagaments mensuals a 26 de maig de 2021.

171/2021

26 de maig
Variacions de les retribucions del mes de maig de 2021 per serveis
extraordinaris i dietes de varis agents de la Policia Local.

172/2021

26 de maig
Variacions de les retribucions del mes de maig de 2021 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

173/2021

28 de maig

Relació aprovació factures a 28 de maig de 2021.

174/2021

28 de maig
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 21/2021, del dia
31 de maig.

175/2021

31 de maig
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos i convocar als
aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana en el concurs lliure per al procés de selecció de creació d'una
borsa de treball de monitors/es per les activitats d'estiu 2021.

176/2021

31 de maig
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, convocar als
aspirants admesos a la realització de l’exercici, fase oposició, previst a la
base sisena de la convocatòria, i convocar als aspirants admesos a la
realització de l'entrevista, en el concurs-oposició per torn lliure de dues
places d'oficial de serveis funeraris i constitució d’una borsa de treball.

177/2021

2 de juny
Relació aprovació factures a 1 de juny de 2021.

178/2021

2 de juny
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors.

179/2021

2 de juny
Contractar un conserge de museu, del 5 de juliol a l'1 d’agost de 2021,
mitjançant un contracte d’interinitat a temps complet, grup AP.
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180/2021

3 de juny
Diligència d’embargament de sous i salaris núm. 20/00002053, de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, d’una
treballadora municipal.

181/2021

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

182/2021

4 de juny
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 22/2021, del dia
7 de juny.

183/2021

7 de juny
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i dur a terme
activitats amb soroll.

184/2021

7 de juny
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i dur a terme
activitats amb soroll.

185/2021

8 de juny
Aprovar l’increment d’un 0,90% de les retribucions de l’exercici 2021 del
personal al servei de l’Ajuntament de Solsona a la nòmina del mes de
juny de 2021 i aplicar amb caràcter retroactiu aquest increment des del
mes de gener de 2021, calculant els endarreriments del període gener a
maig de 2021 juntament amb la nòmina del mes de juny 2021.

186/2021

9 de juny
Relació aprovació factures a 9 de juny de 2021.

187/2021

9 de juny
Variacions de les retribucions del mes de juny de 2021 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

188/2021

11 de juny
Variacions de les retribucions del mes de juny de 2021 per serveis
extraordinaris i dietes de varis agents de la Policia Local.

189/2021

11 de juny
Procedir a la crida del segon aspirant amb major puntuació de la borsa de
treball d’oficial de brigada i autoritzar la seva contractació per ocupar
aquest lloc de treball a partir del dia 21 de juny de 2021 i fins la
incorporació del treballador substituït.

190/2021

11 de juny
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 23/2021, del dia
14 de juny.
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191/2021

14 de juny
Relació aprovació factures a 14 de juny de 2021.

192/2021

15 de juny
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el concursoposició per torn lliure de dues places d'oficial de serveis funeraris i
constitució d’una borsa de treball.

193/2021

17 de juny
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2021/5, del dia 22 de juny.

194/2021

18 de juny
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 24/2021, del dia
21 de juny.

195/2021

21 de juny
Relació aprovació factures a 21 de juny de 2021.

196/2021

21 de juny
Procedir a la crida del tercer aspirant amb major puntuació de la borsa de
treball d’oficial de brigada i autoritzar la seva contractació per ocupar
aquest lloc de treball a partir del dia 1 de juliol de 2021 i fins la
incorporació del treballador substituït.

197/2021

22 de juny
Reconèixer a un treballador municipal el tercer trienni a partir del mes de
juny de 2021.

198/2021

22 de juny
Procedir, per part de l'Ajuntament de Solsona, a la restauració del camí
públic i a l'immoble amb referència cadastral 25257A00200124000AS, al
seu estat original, ja que no s'ha donat compliment a l’acord adoptat per
la Junta de Govern Local del dia 14 de juny de 2021.

199/2021

22 de juny
Modificar el decret d'Alcaldia 199/2019, de 2 de juny, i nomenar 1a tinenta
d'alcalde a Judit Gisbert i Ester.

200/2021

22 de juny
Delegar al regidor de Comunicació i Noves tecnologies, Transparència i
Participació, Esports i Joventut, Joan Parcerissa Albacete, l'àrea
d'Afers socials.

201/2021

22 de juny
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del
dia 28 de juny de 2021.

202/2021

23 de juny
Relació aprovació factures a 23 de juny de 2021.
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203/2021

28 de juny
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 25/2021, del dia
28 de juny.

204/2021

28 de juny
Variacions de les retribucions del mes de juny de 2021 pel desplaçament i
per l’adquisició d’un equip de protecció de varis treballadors municipals.

205/2021

1 de juliol
Contractar de forma urgent a dos monitors per a les activitats de les
piscines municipals, a partir del dia 5 de juliol de 2021, mitjançant un
contracte d’obra o servei a temps parcial.

206/2021

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

207/2021

2 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 26/2021, del dia
5 de juliol.

208/2021

2 de juliol
Contractar de forma urgent a una monitora per a les activitats de les
piscines municipals, a partir del dia 5 de juliol de 2021, mitjançant un
contracte d’obra o servei a temps parcial.

209/2021

7 de juliol
Relació aprovació factures a 6 de juliol de 2021.

210/2021

9 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 27/2021, del dia
12 de juliol.

211/2021

9 de juliol
Relació pagaments mensuals a 7 de juliol de 2021.

212/2021

12 de juliol
Relació aprovació factures a 12 de juliol de 2021.

213/2012

12 de juliol
Incoar expedient sancionador per portar un gos potencialment perillós
sense morrió a la via pública o en un espai públic.

214/2021

12 de juliol
Incoar expedient sancionador per portar un gos potencialment perillós
sense morrió a la via pública o en un espai públic.
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215/2021

13 de juliol
Nomenar substituts de cap de la Policia Local del 12 al 18 de juliol i
del 16 al 29 d’agost de 2021.

216/2021

14 de juliol
Relació aprovació factures a 14 de juliol de 2021.

217/2021

15 de juliol
Declarar en la situació administrativa d'excedència voluntària per interès
particular d’un professor de l’EMMS a efectes a partir del dia 1 de
setembre de 2021 i fins el dia 31 d’agost de 2022.

218/2021

15 de juliol
Delegar en favor de Judit Gisbert i Ester, regidora d'aquest Ajuntament,
l'exercici de la competència corresponent a l'autorització per a la
celebració d’un matrimoni civil el dia 17 de juliol de 2021.

219/2021

15 de juliol
Atorgar la representació i els poders necessaris per a tal de comparèixer
en la defensa dels interessos de l’Ajuntament de Solsona en el recurs
contenciós administratiu presentat al Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida núm. 1 (procediment ordinari 299/2021 B i P. S. de mesures
cautelars coetànies 54/2021 B).

220/2021

15 de juliol
Aprovar les Bases reguladores del procés de selecció per constituir una
borsa de treball amb caràcter d’urgència i excepcional, per cobrir
temporalment un lloc de cap tècnic/a d’Esports, a temps parcial, a
l’Ajuntament de Solsona.

221/2021

16 de juliol
Relació aprovació factures a 16 de juliol de 2021.

222/2021

16 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 28/2021, del dia
19 de juliol.

223/2021

20 de juliol
Acordar el reingrés d’un professor de l’EMMS a partir del dia 1 de
setembre de 2021, amb una jornada de 6,61 hores setmanals.

224/2021

20 de juliol
Concedir a una treballadora de la brigada municipal la reducció d’un terç
de la seva jornada laboral per cura de fill/a a partir del dia 6 de gener
de 2022, una vegada finalitzat el gaudiment del període sol·licitat amb
data 5 de maig de 2016.
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225/2021

20 de juliol
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2021/6, del dia 23 de juliol.

226/2021

21 de juliol
Sol·licitar la resolució favorable d’un expedient de la Mesa d’Emergència
Social de l’Habitatge de Catalunya de situació de vulnerabilitat i de manca
d’habitatge.

227/2021

21 de juliol
Relació aprovació factures a 21 de juliol de 2021.

228/2021

23 de juliol
Accés, per part de la portaveu del grup municipal d’ApS-CUP, a un
expedient.

229/2021

23 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 29/2021, del dia
26 de juliol.

230/2021

23 de juliol
Sol·licitar la resolució favorable d’un expedient de la Mesa d’Emergència
Social de l’Habitatge de Catalunya de situació de vulnerabilitat i de manca
d’habitatge.

231/2021

26 de juliol
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos i constituir i
convocar al tribunal qualificador en el concurs lliure per constituir una
borsa de treball amb caràcter d’urgència i excepcional, per cobrir
temporalment un lloc de cap tècnic/a d’Esports a temps parcial a
l’Ajuntament de Solsona.

232/2021

26 de juliol
Reconèixer a un agent de la Policia Local, el cinquè trienni a partir del mes
de juliol de 2021.

233/2021

26 de juliol
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 29 de
juliol de 2021.

234/2021

27 de juliol
Variacions de les retribucions del mes de juliol de 2021 per dietes i
desplaçaments de varis treballadors municipals.

235/2021

27 de juliol
Variacions de les retribucions del mes de juliol de 2021 per serveis
extraordinaris i assistència a un judici de varis agents de la Policia Local.
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236/2021

27 de juliol
Variacions de les retribucions del mes de juliol de 2021 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

237/2021

28 de juliol
Relació aprovació factures a 27 de juliol de 2021.

238/2021

29 de juliol
Relació aprovació factures a 29 de juliol de 2021.

239/2021

29 de juliol
Relació pagaments mensuals a 29 de juliol de 2021.

240/2021

29 de juliol
Nomenament d’una funcionària en pràctiques de l'escala d'administració
especial, subescala de serveis especials, ocupació d'agent de Policia
Local de l'Ajuntament de Solsona.

241/2021

29 de juliol
Nomenament d’un funcionari en pràctiques de l'escala d'administració
especial, subescala de serveis especials, ocupació d'agent de Policia
Local de l'Ajuntament de Solsona.

242/2021

29 de juliol
Nomenament d’un funcionari en pràctiques de l'escala d'administració
especial, subescala de serveis especials, ocupació d'agent de Policia
Local de l'Ajuntament de Solsona.

243/2021

30 de juliol
Modificar el quadrant de la Policia Local del 2 al 8 d’agost de 2021 per
poder cobrir les necessitats del servei amb motiu del confinament previst
entre les 01.00 i les 06.00 hores, reforçant el torn de nit.

244/2021

30 de juliol
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 30/2021, del dia
2 d’agost.

245/2021

4 d’agost
Relació aprovació factures a 3 d’agost de 2021.

246/2021

6 d’agost
Procedir a la crida del primer 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 23
d’agost de 2021 i fins la incorporació de l’agent substituït.

247/2021

6 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 31/2021, del dia
9 d’agost.
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248/2021

6 d’agost
No admetre a la borsa de treball per cobrir temporalment un lloc de cap
tècnic/a d’Esports a temps parcial a l’Ajuntament de Solsona per
aplicació del règim d’incompatibilitat a l'aspirant que ha obtingut major
puntuació.

249/2021

9 d’agost
Relació aprovació factures a 9 d’agost de 2021.

250/2021

9 d’agost
Constituir la borsa de treball per cobrir temporalment un lloc de cap
tècnic/a d’Esports a temps parcial a l’Ajuntament de Solsona i procedir a
la crida del primer aspirant per incorporar-se a partir del 16 d’agost i fins
el 31 de desembre de 2021.

251/2021

10 d’agost
Delegar en favor de F. Xavier Torres i Romero, regidor d'aquest
Ajuntament, l'exercici de la competència corresponent a l'autorització per
a la celebració d’un matrimoni civil el dia 27 d’agost de 2021.

252/2021

11 d’agost
Relació aprovació factures a 10 d’agost de 2021.

253/2021

11 d’agost
Atorgar una llicència per estudis per a la realització del curs selectiu i
formatiu a l’Escola de Bombers de Mollet del Vallès.

254/2021

11 d’agost
Incoar expedient sancionador per la tinença d’un gos potencialment
perillós sense la corresponent llicència.

255/2021

12 d’agost
Nomenament de secretària actal. de l’Ajuntament de Solsona, del 14 al
31 d’agost de 2021.

256/2021

12 d’agost
Nomenar substitut d'alcalde president de l'Ajuntament de Solsona, del
16 al 22 d’agost de 2021, ambdós inclosos, a la primera tinent d’alcalde
Judit Gisbert i Ester, que assumirà les funcions d’alcaldessa accidental.

257/2021

12 d’agost
Desestimar l’al·legació presentada per un aspirant que participà en el
procès de selecció per cobrir temporalment un lloc de cap tècnic/a
d’Esports a temps parcial a l’Ajuntament de Solsona.

258/2021

12 d’agost
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors.
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259/2021

12 d’agost
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors.

260/2021

12 d’agost
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors.

261/2021

12 d’agost
Delegar en favor de Judit Gisbert i Ester, regidora d'aquest Ajuntament,
l'exercici de la competència corresponent a l'autorització per a la
celebració d’un matrimoni civil el dia 3 de setembre de 2021.

262/2021

12 d’agost
Desestimar la sol·licitud presentada pel primer aspirant de la borsa de
treball per cobrir temporalment un lloc de cap tècnic/a d’Esports a temps
parcial a l’Ajuntament de Solsona.

263/2021

13 d’agost
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors.

264/2021

13 d’agost
Relació aprovació factures a 13 d’agost de 2021.

265/2021

13 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 32/2021, del dia
16 d’agost.

266/2021

17 d’agost
Procedir a la crida del segon aspirant de la borsa de treball per cobrir
temporalment un lloc de cap tècnic/a d’Esports a temps parcial a
l’Ajuntament de Solsona a partir del 23 d’agost i fins el 31 de desembre
de 2021.

267/2021

17 d’agost
Contractar interinament a temps parcial una professora de música per
cobrir una vacant temporal de professor de violoncel a l’Escola Municipal
de Música a partir del dia 1 de setembre de 2021 i fins la constitució d’una
borsa de treball de professors de música.

268/2021

18 d’agost
Variacions de les retribucions del mes d’agost de 2021 per dietes de varis
treballadors municipals.

269/2021

18 d’agost
Variacions de les retribucions del mes d’agost de 2021 per les guàrdies i
serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.
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270/2021

20 d’agost
Reconèixer a un agent de la Policia Local el setè trienni a partir del mes de
juny de 2021.

271/2021

20 d’agost
Relació aprovació factures a 20 d’agost de 2021.

272/2021

20 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 33/2021, del dia
23 d’agost.

273/2021

23 d’agost
Relació aprovació factures a 23 d’agost de 2021.

274/2021

24 d’agost
Contractar interinament a temps parcial un professor de música, per
cobrir la vacant temporal d’una professora de trompeta a l’Escola
Municipal de Música a partir de l’1 de setembre de 2021 i fins la
constitució d’una borsa de treball de professors de música o bé fins la
incorporació de la professora substituïda el mes de desembre de 2021.

275/2021

25 d’agost
Relació aprovació factures a 24 d’agost de 2021.

276/2021

26 d’agost
Concedir permís per lactància d'un fill o filla menor de dotze mesos a
una professora de l’Escola Municipal de Música, a partir del 26 de
novembre de 2021 i compactar aquest permís fins el 14 de desembre
de 2021.

277/2021

27 d’agost
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors.

278/2021

27 d’agost
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors.

279/2021

27 d’agost
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors.

280/2021

27 d’agost
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors.

281/2021

27 d’agost
Relació aprovació factures a 26 d’agost de 2021.
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282/2021

27 d’agost
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors.

283/2021

27 d’agost
Relació aprovació factures a 27 d’agost de 2021 (1).

284/2021

27 d’agost
Relació aprovació factures a 27 d’agost de 2021 (2).

285/2021

27 d’agost
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 34/2021, del dia
30 d’agost.

286/2021

30 d’agost
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i dur a terme
activitats amb soroll.

287/2021

3 de setembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 35/2021, del dia
6 de setembre.

288/2021

7 de setembre
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 15
de setembre de 2021.

289/2021

7 de setembre
Indemnitzar a la secretària actal. per realitzar, de forma provisional, les
tasques de Tresoreria de l'Ajuntament de Solsona.

290/2021

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

291/2021

13 de setembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 36/2021, del dia
13 de setembre.

292/2021

14 de setembre
Desestimar el recurs de reposició interposat contra el decret d'Alcaldia
248/2021, de 6 d'agost.

293/2021

15 de setembre
Relació aprovació factures a 15 de setembre de 2021.

294/2021

15 de setembre
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 18
de setembre de 2021.
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295/2021

17 de setembre
Mantenir, amb afectes a partir del dia 16 de setembre de 2021 i fins el dia
en què s’aprovi el cartipàs municipal d’aquest legislatura, el nombre, les
característiques i les retribucions del personal eventual d'aquest
Ajuntament que hi havia fins el dia 15 de setembre de 2021.

296/2021

20 de setembre
Relació aprovació factures a 20 de setembre de 2021.

297/2021

21 de setembre
Relació aprovació factures a 21 de setembre de 2021.

298/2021

21 de setembre
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2021/7, del dia 24 de setembre.

299/2021

21 de setembre
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2021/7, del dia 24 de setembre.

300/2021

22 de setembre
Relació aprovació factures a 22 de setembre de 2021.

301/2021

23 de setembre
Reconèixer a una professora de música el segon trienni a partir del mes
de setembre de 2021.

302/2021

23 de setembre
Reconèixer a un professor de música el quant trienni a partir del mes de
setembre de 2021.

303/2021

23 de setembre
Reconèixer a un professor de música el quant trienni a partir del mes de
setembre de 2021.

304/2021

23 de setembre
Reconèixer a un professor de música el cinquè trienni a partir del mes de
setembre de 2021.

305/2021

24 de setembre
Reconèixer a un agent de la Policia Local el primer trienni a partir del mes
de setembre de 2021.

306/2021

27 de setembre
Relació pagaments mensuals a 27 de setembre de 2021.

307/2021

27 de setembre
Relació aprovació factures a 27 de setembre de 2021.
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308/2021

27 de setembre
Reconèixer a un treballador municipal el segon trienni a partir del mes de
setembre de 2021.

309/2021

27 de setembre
Variacions de les retribucions del mes de setembre de 2021 per serveis
extraordinaris de varis agents de la Policia Local.

310/2021

27 de setembre
Reconèixer a una professora de música el cinquè trienni a partir del mes
de setembre de 2021.

311/2021

27 de setembre
Reconèixer a un professor de música el cinquè trienni a partir del mes de
setembre de 2021.

312/2021

27 de setembre
Reconèixer a un professor de música el quart trienni a partir del mes de
setembre de 2021.

313/2021

27 de setembre
Reconèixer a una professora de música el cinquè trienni a partir del mes
de setembre de 2021.

314/2021

27 de setembre
Reconèixer a una professora de música el cinquè trienni a partir del mes
de setembre de 2021.

315/2021

27 de setembre
Reconèixer a una professora de música el cinquè trienni a partir del mes
de setembre de 2021.

316/2021

27 de setembre
Reconèixer a una professora de música el quart trienni a partir del mes
de setembre de 2021.

317/2021

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

318/2021

27 de setembre
Variacions de les jornades i retribucions del mes de setembre de 2021
amb motiu de l’inici del nou curs 2021-20221 a l’Escola Municipal de
Música de Solsona.

319/2021

27 de setembre
Variacions de les retribucions del mes de setembre de 2021 per les
guàrdies i serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.
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320/2021

27 de setembre
Variacions de les retribucions del mes de setembre de 2021 per
desplaçaments i despeses de formació de varis treballadors municipals.

321/2021

27 de setembre
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 30 de
setembre de 2021.

322/2021

28 de setembre
Relació aprovació factures a 28 de setembre de 2021.

323/2021

28 de setembre
Resolució de diferents expedients: Acció social, Aigües, Cementiri,
Convenis, Cultura, Esports, Governació, Hisenda, Medi ambient, Mercat,
Personal, Salut, Subvencions i Urbanisme.

324/2021

28 de setembre
Nomenament dels tinents d’alcalde: 1r tinent d’alcaldia, Ramon Montaner
i Viladrich, 2n tinent d’alcaldia, Ramon Xandri i Solé, 3r tinenta d’alcaldia,
Rosó Barrera i Call i 4t tinent d’alcaldia, David Rodríguez i González.

325/2021

28 de setembre
Nomenar la persona per cobrir el lloc de treball eventual pel lloc de treball
de secretaria particular de l’alcalde amb les retribucions acordades pel Ple de
l’Ajuntament el dia 26 de novembre de 2020.

326/2021

28 de setembre
Nomenar els membres de la Junta de Govern Local: Ramon Montaner i
Viladrich, Ramon Xandri i Solé, Rosó Barrera i Call i David Rodríguez i
González 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.

327/2021

28 de setembre
Delegacions als regidors: Ramon Montaner i Viladrich, delegat de
Desenvolupament local, Medi ambient i Parcs i jardins; Ramon Xandi i
Solé, delegat d’Hisenda, Administració, Serveis funeraris, Nucli antic i
Habitatge; Rosó Barrera i Call, delegada d’Urbanisme, Obres Públiques i
Serveis municipals; Joan Parcerisa i Albacete, delegat de Comunicació i
Noves tecnologies, Transparència i Participació, Esports, Joventut i Afers
socials, David Rodríguez i González, delegat de Governació, Sara Alarcón
i Postils, delegada del Vinyet.

328/2021

29 de setembre
Procedir a la crida de la segona aspirant de la borsa de treball per proveir
amb caràcter temporal, places d’administratiu/va i autoritzar la seva
contractació per ocupar el lloc de tècnica auxiliar de biblioteca a partir del
dia 4 d’octubre de 2021 i fins la incorporació de la treballadora
substituïda.
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329/2021

29 de setembre
Contractar a dues persones joves, des de l’1 d’octubre de 2021 al 31 de
març de 2022, mitjançant un contracte de treball en pràctiques a temps
complet, per executar dos dels projectes inclosos a la subvenció del
Programa de Garantia Juvenil, segons resolució del SOC de data 29 de
juliol de 2021.

330/2021

30 de setembre
Relació aprovació factures a 30 de setembre de 2021.

331/2021

1 d’octubre
Procedir a la crida de la tercera aspirant de la borsa de treball per proveir
amb caràcter temporal, places d’administratiu/va i autoritzar la seva
contractació per ocupar el lloc de tècnica auxiliar de biblioteca a partir del
dia 11 d’octubre de 2021 i fins la incorporació de la treballadora
substituïda.

332/2021

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

333/2021

1 d’octubre
Relació aprovació factures a 1 d’octubre de 2021.

334/2021

1 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 37/2021, del dia
4 d’octubre.

335/2021

1 d’octubre
Correcció error decret d'Alcaldia 329/2021, de 30 de setembre, en relació
a un dels projectes a executar.

336/2021

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

337/2021

4 d’octubre
Convocatòria extraordinària de la Junta de Govern Local núm. 38/2021,
del dia 4 d’octubre.

338/2021

4 d’octubre
Assignació de l’arma reglamentària a un agent de la Policia Local.

339/2021

4 d’octubre
Delegació de competències de l’Alcaldia a favor de la Junta de
Govern Local.

340/2021

5 d’octubre
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.
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341/2021

5 d’octubre
Relació aprovació factures a 5 d’octubre de 2021.

342/2021

5 d’octubre
Finalitzar l’excedència i reincorporar la treballadora municipal, que
exerceix el lloc de treball de gestora administrativa de la borsa
d’habitatge, a partir del dia 17 de gener de 2022.

343/2021

6 d’octubre
Relació aprovació factures a 6 d’octubre de 2021.

344/2021

8 d’octubre
Relació aprovació factures a 8 d’octubre de 2021.

345/2021

13 d’octubre
Contractar a una persona jove, des del 19 d'octubre de 2021 al 18 d'abril
de 2022, mitjançant un contracte de treball en pràctiques a temps
complet, per executar el projecte “Actualització del portal de
transparència de l’Ajuntament de Solsona i del web municipal i redacció
d’un Pla municipal de cultura”, inclòs a la subvenció del Programa de
Garantia Juvenil, segons resolució del SOC de data 29 de juliol de 2021.

346/2021

13 d’octubre
Relació aprovació factures a 13 d’octubre de 2021.

347/2021

15 d’octubre
Relació aprovació factures a 15 d’octubre de 2021.

348/2021

15 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 39/2021, del dia
18 d’octubre.

349/2021

19 d’octubre
Procedir a la crida del primer aspirant amb major puntuació de la borsa
de treball constituïda el dia 17 de desembre de 2018 per proveir,
mitjançant un contracte d'interinitat a temps complert, una plaça d'oficial
per al Servei Municipal d'Aigües a partir del dia 25 d’octubre de 2021 i fins
la incorporació del treballador substituït.

350/2021

19 d’octubre
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2021/8, del dia 22 d’octubre.

351/2021

20 d’octubre
Relació aprovació factures a 20 d’octubre de 2021.

352/2021

20 d’octubre
Procedir a la crida del segon aspirant integrant de la borsa de treball
d’agents de Policia Local constituïda el dia 26 de juliol de 2021, i
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autoritzar el seu nomenament com a funcionari interí per cobrir
temporalment una vacant d’agent de Policia Local a partir del dia 1 de
novembre de 2021 i fins la incorporació de l’agent substituït.
353/2021

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

354/2021

22 d’octubre
Relació aprovació factures a 22 d’octubre de 2021.

355/2021

22 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 40/2021, del dia
25 d’octubre.

356/2021

22 d’octubre
Incoar expedient sancionador per l'abocament il·legal de material residual
fora dels contenidors.

357/2021

25 d’octubre
Relació pagaments mensuals a 25 d’octubre de 2021.

358/2021

25 d’octubre
Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del
dia 28 d’octubre de 2021.

359/2021

25 d’octubre
Reconèixer a una treballadora el primer trienni a partir del mes d’octubre
de 2021.

360/2021

25 d’octubre
Reconèixer a una treballadora el primer trienni a partir del mes d’octubre
de 2021.

361/2021

25 d’octubre
Variacions de les retribucions del mes d’octubre de 2021 per les guàrdies
i serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

362/2021

25 d’octubre
Variacions de les retribucions del mes d’octubre de 2021 per
desplaçaments, dietes i despeses de formació de varis treballadors
municipals.

363/2021

25 d’octubre
Reconèixer a una treballadora el cinquè trienni a partir del mes d’octubre
de 2021.

364/2021

25 d’octubre
Reconèixer a una treballadora el quart trienni a partir del mes d’octubre
de 2021.
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365/2021

25 d’octubre
Reconèixer a una treballadora l'onzè trienni a partir del mes d’octubre
de 2021.

366/2021

25 d’octubre
Variacions de les retribucions del mes d’octubre de 2021 per l’assistència
a un judici d’un agent de la Policia Local.

367/2021

26 d’octubre
Relació aprovació factures a 26 d’octubre de 2021.

368/2021

26 d’octubre
Variacions de les jornades i retribucions del mes d'octubre de 2021 amb
motiu de les variacions de jornada respecte del mes de setembre de 2021
amb motiu de l’inici del nou curs 2021-20221 a l’Escola Municipal de
Música de Solsona.

369/2021

29 d’octubre
Pròrroga del contracte de treball de tècnic dinamitzador del nucli antic, a
partir del 30 d'octubre de 2021 i fins el 29 d'octubre de 2022, per executar
el projecte inclòs a l'expedient CTB-020/21.

370/2021

29 d’octubre
Contractació d’una tècnica d’inserció laboral, a partir de l‘1 de novembre
de 2021 i fins el 31 d'octubre de 2022, per executar el projecte inclòs a
l’expedient CTB-020/21.

371/2021

29 d’octubre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 41/2021, del dia
2 de novembre.

372/2021

2 de novembre
Finalització del contracte de treball d’oficial de brigada, resolt per decret
d’Alcaldia 196/2021, de 21 de juny, amb motiu de la incorporació del
treballador substituït, amb data 7 de novembre de 2021.

373/2021

3 de novembre
Relació aprovació factures a 2 de novembre de 2021.

374/2021

3 de novembre
Nomenar els membres de la Junta de Govern Local: Ramon Montaner i
Viladrich, Ramon Xandri i Solé, Rosó Barrera i Call i M. Isabel Roca i
Guitart 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.

375/2021

3 de novembre
Nomenament dels tinents d’alcalde: 1r tinent d’alcaldia, Ramon Montaner
i Viladrich, 2n tinent d’alcaldia, Ramon Xandri i Solé, 3a tinenta d’alcaldia,
Rosó Barrera i Call i 4a tinenta d’alcaldia, M. Isabel Roca i Guitart.
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376/2021

3 de novembre
Delegacions als regidors: Ramon Montaner i Viladrich, delegat de
Desenvolupament local, Medi ambient i Parcs i jardins; Ramon Xandi i
Solé, delegat d’Hisenda, Administració, Serveis funeraris, Nucli antic i
Habitatge; Rosó Barrera i Call, delegada d’Urbanisme, Obres Públiques i
Serveis municipals; Joan Parcerisa i Albacete, delegat de Comunicació i
Noves tecnologies, Transparència i Participació, Esports, Joventut i Afers
socials, M. Isabel Roca i Guitart, delegada de Governació i Educació; Sara
Alarcón i Postils, delegada del Vinyet.

377/2021

4 de novembre
Incorporació de l’oficial de brigada, que causà baixa per incapacitat
temporal el dia 25 d’abril de 2020, i concedir-li la distribució de les
vacances dels exercicis 2020 i 2021 en hores i combinar-les amb temps
de treball, estimant la seva sol·licitud per afavorir la reincorporació al seu
lloc de treball després d’un llarg període d’incapacitat temporal.

378/2021

4 de novembre
Incoar expedient sancionador per ocasionar molèsties i dur a terme
activitats amb soroll.

379/2021

4 de novembre
Incoar expedient sancionador per la venda de begudes alcohòliques a
menors d’edat.

380/2021

4 de novembre
Relació aprovació factures a 4 de novembre de 2021.

381/2021

5 de novembre
Procedir a la crida del tercer aspirant amb major puntuació de la borsa de
treball d’oficial de brigada i autoritzar la seva contractació per ocupar
aquest lloc de treball a partir del dia 8 de novembre de 2021 i fins la
incorporació del treballador substituït.

382/2021

5 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 42/2021, del
dia 8 de novembre.

383/2021

10 de novembre
Relació aprovació factures a 10 de novembre de 2021.

384/2021

12 de novembre
Contractar un operari de brigada d’obres i serveis, com una mesura
urgent i excepcional, mitjançant un contracte eventual per acumulació de
tasques, a temps complet.

385/2021

12 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 43/2021, del
dia 15 de novembre.
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386/2021

15 de novembre
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 procés de
selecció per constituir una borsa de treball de professors/es per a l’Escola
Municipal de Música de Solsona.

387/2021

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

388/2021

16 de novembre
Relació aprovació factures a 16 de novembre de 2021.

389/2021

16 de novembre
Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Informativa núm.
CI/2021/9, del dia 19 de novembre.

390/2021

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

391/2021

17 de novembre
Reconèixer a un treballador el primer trienni a partir del mes de novembre
de 2021.

392/2021

17 de novembre
Reconèixer a un treballador el primer trienni a partir del mes de novembre
de 2021.

393/2021

17 de novembre
Reconèixer a un treballador el sisè trienni a partir del mes de novembre de
2021.

394/2021

18 de novembre
Variacions de les retribucions del mes de novembre de 2021 per
desplaçaments de varis treballadors municipals.

395/2021

18 de novembre
Variacions de les retribucions del mes de novembre de 2021 de varis
agents de la Policia Local.

396/2021

18 de novembre
Reconèixer a una treballadora el quart trienni a partir del mes de
novembre de 2021.

397/2021

19 de novembre
Relació aprovació factures a 19 de novembre de 2021.
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398/2021

19 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 44/2021, del
dia 22 de novembre.

399/2021

22 de novembre
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 25 de
novembre de 2021.

400/2021

24 de novembre
Relació aprovació factures a 24 de novembre de 2021.

401/2021

26 de novembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 45/2021, del
dia 29 de novembre.

402/2021

26 de novembre
Relació aprovació factures a 26 de novembre de 2021.

403/2021

29 de novembre
Variacions de les retribucions del mes de novembre de 2021 per les
guàrdies i serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

404/2021

29 de novembre
Relació pagaments mensuals a 29 de novembre de 2021.

405/2021

30 de novembre
Relació aprovació factures a 30 de novembre de 2021.

406/2021

1 de desembre
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés de
selecció per constituir una borsa de treball de professors/es per a l’Escola
Municipal de Música de Solsona.

407/2021

2 de desembre
Ampliar la jornada d'un conserge de les instal·lacions esportives durant el
mesos de desembre de 2021 i de gener de 2022, fins a la jornada
completa, per poder atendre el servei al camp de futbol municipal i tancar
el còmput horari del treballador amb la jornada anual que li correspon.

408/2021

3 de desembre
Relació aprovació factures a 3 de desembre de 2021.

409/2021

3 de desembre
Diligència d’embargament de sous i salaris núm. 19/00001133, de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, d’una
treballadora municipal.
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410/2021

9 de desembre
Procedir a la crida de l’aspirant amb major puntuació de la borsa de
treball d’arqueòleg/a i autoritzar la seva contractació per ocupar aquest
lloc de treball del 20 de desembre de 2021 al 13 de febrer de 2022.

411/2021

9 de desembre
Relació aprovació factures a 9 de desembre de 2021.

412/2021

10 de desembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 46/2021, del
dia 13 de desembre.

413/2021

13 de desembre
Procedir a la crida del segon aspirant amb major puntuació de la borsa de
treball d’arqueòleg/a i autoritzar la seva contractació per ocupar aquest
lloc de treball del 20 de desembre de 2021 al 13 de febrer de 2022.

414/2021

13 de desembre
Concedir permís per trasllat de domicili a una professora de l’Escola
Municipal de Música els dies 16 i 17 de desembre de 2021.

415/2021

13 de desembre
Relació aprovació factures a 13 de desembre de 2021.

416/2021

13 de desembre
Prorrogar el contracte d'interinitat a temps parcial d’un professor de
música, per cobrir la vacant temporal d’una professora de trompeta a
l’Escola Municipal de Música del 15 al 18 de desembre de 2021.

417/2021

15 de desembre
Relació aprovació factures a 15 de desembre de 2021 (1).

418/2021

15 de desembre
Reconèixer a un treballador el tercer trienni a partir del mes de desembre
de 2021.

419/2021

15 de desembre
DECRET ANUL·LAT

420/2021

15 de desembre
Reconèixer a un treballador el quart trienni a partir del mes de desembre
de 2021.

421/2021

15 de desembre
Reconèixer a una treballadora el tercer trienni a partir del mes de
desembre de 2021.
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422/2021

15 de desembre
Reconèixer a un treballador el segon trienni a partir del mes de desembre
de 2021.

423/2021

15 de desembre
Relació aprovació factures a 15 de desembre de 2021 (2).

424/2021

15 de desembre
Reconèixer a un treballador el segon trienni a partir del mes de desembre
de 2021.

425/2021

16 de desembre
Nomenament dels membres de l'Assemblea General del Consell de la
Formació Professional del Territori SolCar (Solsonès, Solsona i Cardona).

426/2021

16 de desembre
Variacions de les retribucions del mes de desembre de 2021 de varis
agents de la Policia Local.

427/2021

17 de desembre
Relació aprovació factures a 17 de desembre de 2021 (1).

428/2021

17 de desembre
Incoar expedient per a l'adopció de mesures de restauració de la realitat
física alterada de les actuacions realitzades en una parcel·la i ordenar la
suspensió de les obres que s'estan realitzant.

429/2021

17 de desembre
Relació aprovació factures a 17 de desembre de 2021 (2).

430/2021

17 de desembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 47/2021, del
dia 20 de desembre.

431/2021

20 de desembre
Prorrogar el contracte d’interinitat, a temps parcial, del cap tècnic
d’Esports de l’1 al 16 de gener de 2022.

432/2021

20 de desembre
Variacions de les retribucions del mes de desembre de 2021 per
desplaçaments de varis treballadors municipals.

433/2021

20 de desembre
Variacions de les retribucions del mes de desembre de 2021 per les
guàrdies i serveis extraordinaris de varis treballadors municipals.

434/2021

20 de desembre
Declarar un vehicle abandonat com a bé no utilitzable i procedir al seu
desballestament i posterior baixa.
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435/2021

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

436/2021

20 de desembre
Finalitzar, amb data 16 de gener de 2022, el contracte d'interinitat del
gestor administratiu de la Borsa d'Habitatge, amb motiu de la incorporació
de la persona substituïda.

437/2021

23 de desembre
Procedir a la crida del primer aspirant amb major puntuació de la borsa
de treball d’oficial de serveis funeraris i autoritzar la seva contractació per
ocupar aquest lloc de treball de l’1 de gener de 2022 i fins la incorporació
del treballador substituït.

438/2021

24 de desembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 48/2021, del
dia 27 de desembre.

439/2021

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

440/2021

27 de desembre
Relació aprovació factures a 27 de desembre de 2021.

441/2021

27 de desembre
Oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament de
Solsona.

442/2021

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

443/2021

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

444/2021

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

445/2021

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

446/2021

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

38

447/2021

31 de desembre
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2021 (1).

448/2021

31 de desembre
Relació aprovació factures a 31 de desembre de 2021 (2).

449/2021

31 de desembre
Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local núm. 1/2022, del
dia 3 de gener.

450/2021

31 de desembre
Contractació del subministrament d'energia elèctrica de l'Ajuntament de
Solsona de l'1 de gener al 30 de juny de 2022.
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