Ref.: 2020/3010/6 - Delegació Funcions i Signatura ISPA 2020

L'Alcalde, en decret
num.
2020/1238
El Alcalde, en Decreto
núm.

de data
de fecha

divendres, 20 de
març de 2020

, ha resolt el següent:
, ha resuelto lo
siguiente:

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 1354/15, de 30 de març de 2015, en virtut del qual es
va aprovar la proposta d’autorització i de delegació de funcions del llavors director de Recursos
Humans, senyor Benjamí García Angosto, per a accedir a l’aplicació ISPA (Informació Salarial de
la Administració Autonòmica i Local) del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, que
s’ha de trametre anualment, així com per a realitzar el treball tècnic que sigui necessari
efectuar, analitzar la informació, realitzar consultes, introduir les dades sol·licitades en els
diferents formularis i validar i enviar les dades.
Atès que el senyor Benjamí Garcia

Angosto està jubilat.

Vista la proposta de l?interventor General d’autorització i delegació de funcions i de
signatura per a la tramesa de la informació ISPA, en favor de la senyora Patricia Schmitt
Iñiguez, cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Humans, de conformitat amb el que disposen els
articles 9 i 12 de la Llei 40/2015.
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,

HA RESOLT

Primer.- Deixar sense efecte la proposta d’autorització i de delegació de funcions del
director de Recursos Humans, elaborada per l’Interventor General en data 23 de març de
2015, en relació amb la informació ISPA o trametre al Ministeri de Política Territorial i Funció
Pública.
Segon.- Aprovar la proposta de delegació de funcions i de signatura, en relació amb
la informació ISPA o trametre al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública relativa a
l’exercici 2019 i les successives, a favor de la Cap d’Àrea de Gestió de Recursos Humans,
senyora Patricia Schmitt Iñiguez.
Tercer.- Aquesta delegació de funcions i de signatura té efectes de forma immediata i
amb caràcter indefinit.

Quart.- Donar publicitat d’aquestes delegacions a traves del Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i del Butlletí Oficial de la Província , en conformitat amb el que disposa l’Article
178 del ROM i demàs legislació concordant
Cinquè.- Notificar el present Decret a la funcionària afectada, així com el Regidor
Delegar d’Economia i Administració i difondre el seu contingut, en conformitat amb el principi
de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica
municipal, en conformitat amb el que disposen els articles 5 i següents de la Llei 9/2013, de
Transparència, accés a la informació i bon govern, i 8i 55 de la Llei 19/2014, de Transparència,
accés a la informació i bon govern de Catalunya.

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.
En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.

