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MEMÒRIA DE LA REGIDORIA DE PERSONAL, COMPRES I 
CONTRACTACIÓ I REGIM JURÍDIC 

 
PERSONAL 
 
Es manté el pressupost respecte de l'any anterior. De fet, malgrat haver-se produït tres 
amortitzacions relatives al personal de confiança, la despesa de la partida global no ha 
disminuït, i això a causa de les modificacions de plantilla aprovades l'any anterior 
l'extrapolació anual de la qual ve a compensar-se amb l'estalvi produït per la reducció en 
personal de confiança. 
 
 
COMPRES 
 
S'ha mantingut el mateix pressupost que l'any anterior en tractar-se de partides 
destinades en gran mesura a despesa en material fungible, publicacions en diaris oficials 
i altres serveis de caràcter necessari per a la gestió. 
 
 
SEGURS 
 
No s'altera el pressupost respecte del passat any i això ve determinat perquè es basa en 
el cost de les pòlisses d'assegurances, encara que la previsió és que aquestes partides 
es vegin reduïdes al llarg de l'any sobre la base de l'oferta guanyadora de la licitació en 
curs. 
 
 
PATRIMONI i VIVENDA 
 
S'incrementa la partida destinada al manteniment i millora d'immobles municipals, i això 
dins de la política d'ajuda en matèria d'habitatge dut a terme pel govern municipal. 
 
Segur d'impagament de quotes, es destina un pressupost de 5.000.-€ a fi de poder 
contractar aquest tipus d'assegurances i propiciar d'aquesta manera una borsa 
d'habitatges de lloguer social al preus reduïts, que possibiliti l'accés a persones amb 
recursos limitats.  
 
Conveni amb el ICA-ALCOI a l'efecte de crear l'Oficina d'intermediació, per informar i 
assessorar a persones afectades per desnonaments hipotecaris. 
 
S'incrementa també la partida d'adquisició d'immobles amb la voluntat de consolidar 
zones i poder actuar urbanísticament sobre elles, com en el cas entre uns altres del 
Partidor. 
 
 
REGIM JURÍDIC 
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La partida es veu reduïda respecte de l'any anterior en un 48%. No obstant això cal 
advertir que la partida ha canviat de denominació incloent-se també en ella estudis 
tècnics. El desglossament de la partida per conceptes seria el següent; per a despesa 
jurídica en sentit estricte s'han pressupostat 90.000.-€, que suposa una reducció real 
respecte de la despesa del 2012 del 64% per aquest concepte. La resta fins als 120.000.-
€, és a dir, 30.000.-€ és el que es consigna en previsió de futurs informes pericials que 
poguessin sorgir. 

 


