Óscar González Ballesteros, Secretari de l’Ajuntament de Terrassa, emeto el següent

INFORME

1. Objecte: Expedient del Pressupost General de 2021 (Aprovació inicial).

2. Respecte al Pressupost estrictament, la seva emissió es fa a l’empara de l’article 3.3 g) del
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. L’expedient s’ajusta a efectes de
procediment i formals a la normativa identificada en el dictamen i en l’altra documentació del
mateix expedient. Adoptat l’acord, caldrà també fer els tràmits corresponents dels articles 169 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos.

2. Pel que fa a la Relació de Llocs de Treball (RLT), la seva emissió es fa a l’empara de l’article 3.3
d), punt 6, del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

La RLT haurà de ser completada en un futur d’acord amb el que exigeixen els articles 74 del Text
refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de
octubre, 29, 30, 32 i 33 de la Refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, i 29, 30, 31 i 32 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol (Decret 214/1990), o les normes sobre ocupació pública que les
substitueixi en el seu cas en un futur i que vigeixin aleshores. Sens perjudici d’això, el contingut de
què disposa la RLT en la data d’emissió de l’informe present s’ajusta a aquesta normativa
concreta. Aprovada la plantilla i la RLT, caldrà fer els tràmits dels articles 283.4 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i
28.1 del Decret 214/1990.

Terrassa, 17 de desembre de 2020

