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Memòria Regidoria Personal, Compres i Contractació,  Patrimoni i Vivenda  
i Règim Jurídic 2014  

 
 
 
1.- PERSONAL 

 
En  matèria de personal la disminució que experimenta el pressupost en 

relació a l'any 2013 ha sigut de l'1% motivada bàsicament per la reducció en 
matèria de personal eventual i dedicacions exclusives dels càrrecs públics, tot 
això en aplicació del que disposa la Llei de Sostenibilitat i Racionalització.  

 
És important destacar que s'ha elaborat un nou Organigrama Municipal i 

de la reorganització que comportarà el mateix, amb la incorporació de llocs de 
nova creació, no es va a generar un major cost per a les arques municipals, ja 
que es manté pràcticament respecte de l'any anterior la massa salarial i els 
costos socials.  

 
El nou Organigrama Municipal pretén adaptar l'estructura 

interdepartamental existent a la realitat de la gestió. Tenint en compte la 
impossibilitat legal d'incrementar en efectius la plantilla s'ha buscat amb 
aquesta iniciativa optimitzar al màxim els recursos personals actuals. S'han 
creant àrees de gestió per competències que a la seua vegada deuen 
possibilitar la polivalència funcional de grup, tot això a la fi d’oferir un servei 
més eficient al ciutadà.  

 
L'Organigrama que es proposa s'allunya de filosofies anteriors basades en 

la configuració per regidories, en definitiva atenent a criteris polítics, per una 
essència orientada a una millora en la gestió i l'atenció al ciutadà.   

 
 De la Negociació Col·lectiva s'han arreplegat un considerable nombre de 

propostes de millora de la Plantilla, que reivindicaven des de fa anys, i que 
passen en tot cas pel reconeixement de situacions preexistents o la valoració 
equitativa de determinats llocs.  

 
Amb més motiu cal destacar també la incorporació en aquest exercici de 

l'import corresponent al 25% de la paga extraordinària que es va eliminar en 
2012 i la consignació de 25.000.-€ per a la creació d'una BRIGADA LOCAL DE 
PREVENCIÓ D'INCENDIS. 
 
 
2.- COMPRES 
 
Es reduïxen les despeses pressupostades en un 32%. Tenint en compte la 
dificultat que travessen les arques municipals, és època de constricció de les 
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despeses. Així ho venim fent des de l'inici de la legislatura i una mostra més 
d'eixe compromís, ho demostra la reducció en compres, on la responsabilitat 
dels treballadors en el bon ús del material es fa patent a la vista dels resultats 
dels dos exercicis anteriors. 
 
 
3.- SEGURS 
 
S'altera el pressupost respecte del passat any per l'increment en la partida 
d'indemnitzacions per responsabilitat patrimonial.  
 
 
4.- PATRIMONI I VIVENDA 
 
S'incrementa la partida destinada al manteniment ordinari i millora d'immobles 
municipals, seguint amb la política d'ajuda en matèria de vivenda portada a 
terme pel govern municipal.  
 
Es manté el programa de bonificacions en matèria de lloguer, oscil·lant entre el 
30% -85% del cost de la mensualitat. 
 
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 altres de la partida reservada per a la regularització del sòl de la zona 
Plaça les Xiques, l’ inversió dels quals està prevista en 50.000.-€ 
 
Finalment, i a la vista de les sentències recaigudes en matèria d'expropiacions, 
s'ha previst la creació de dos partides diferenciades per a fer front al pagament 
de les mateixes als seus propietaris. Una relativa al les expropiacions del 
Bulevard i una altra referent al Barranc de Benissaidó. 
 
 
5.- RÈGIM JURÍDIC 
 
La partida s'incrementa respecte de l'any anterior en un 40%, per a incorporar 
la despesa de diverses pericials judicials que s'han dut a terme, en la defensa 
dels contenciosos que actualment defèn l'Ajuntament com el Bulevard, Serelles 
i el Calderón, entre altres que ascendeixen a la quantia de 48.674’00 €. 
 


