“
Vista la resolució d’alcaldia 2021DECR000057, de 22 de gener de 2021, en la qual es va fer
una modificació de les delegacions a la Junta de Govern Local (resolució d’alcaldia
2019DECR000281).
Atès que en la resolució d’alcaldia es van delegar diversos aspectes en matèria de personal.
De conformitat amb allò establert a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladorade les
Bases del Règim Local, amb relació a la potestat autoorganitzativa de les Corporacions Locals.
Vista la necessitat de revocar la delegació a la Junta de Govern en matèria de personal amb
relació a la distribució de les retribucions complementàriesque no siguin fixes i periòdiques
atesa la voluntat d’agilitzar els corresponents expedients de personal.
En ús de les facultats conferides pels articles 21.1.g) de la Llei 7/1985 Reguladorade les Bases
de Règim Local, 53.1.h) del decret del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003)i article 41 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
RESOLC:
Primer.- MODIFICAR el decret 2021DECR000057, de 22 de gener de 2021, de les delegacions
a la Junta de Govern Local.
Segon.- REVOCAR la delegació a la Junta de Govern en matèria de personal amb relació a la
distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, a la pàgina web
municipal i seu electrònica.
Quart.- DONAR COMPTE al Ple de la present resolució en compliment d'allò que disposa
l’article 44.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
”
La qual cosa es publica als efectes de l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, per a general coneixement.
Natàlia Figueras Pagès
Alcaldessa

Document signat per Natàlia Figueras Pagès - DNI (TCAT)
en data 21/05/2021

Signat per:
Diputació de Girona

Núm. BOP 103 · Núm. edicte 4495 · Data 31-05-2021 · CVE BOP-2021_0_103_4495 · Pàg. 1-1 · https://ddgi.cat/bop

Mitjançant Decret d’alcaldia número 2021DECR000615, de data 20 de maig de 2021, s’ha
resolt la modificació de la resolució 2021DECR000057, de 22 de gener de 2021, de les
delegacions a la Junta de Govern Local que transcriu literalment:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

ANUNCI DE LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE DELEGACIONS A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL

