MEMÒRIES PRESSUPOST 2021
PERSONAL
En matèria de personal el total del pressupost destinat per a 2021, en capítol 1, és de quasi 25
Milions d'euros.
Cal tindre en compte que s'ha previst un increment per la pujada salarial d'1%, que és la previsió per
al 2021 per part dels Pressupostos de l'Estat.
També hi ha una pujada per la creació de nous llocs de treball.
Durant l'any 2020 s'han realitzat diversos processos selectius: d'una banda per a la provisió d'una
plaça d'Arquitecte/a i per una altra els corresponents a estabilització d'ocupació temporal de les
Escoles Infantils (Educador/a, Auxiliar de Cuina i Zelador/a). A més s'han aprovat les bases de
diverses places corresponents a ofertes d'ocupació anteriors que en aquests moments estan en
tramitació.
Quant a processos interns, s'ha procedit a la convocatòria de places d'Oficial Electricista (que han
quedat desertes), i a diversos processos de concurs, mobilitat i lliure designació.
També s'han realitzat diversos processos externs de creació o ampliació de borses de treball
(Administratiu, Oficial de Serveis, Professor de Teatre…).
En l'última oferta d'ocupació, referida a l'exercici 2020, s'han inclòs diverses places per oposició
lliure (Agent de Policia, AEDL, Oficial de Manteniment de Centres Educatius, Tècnic Auxiliar
Informàtica i Tècnic Informàtic/ADE), a més d'altres per promoció interna, seguint les instruccions
marcades per les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat quant a la taxa de reposició màxima a
incloure.
Respecte a la pròxima Oferta d'Ocupació, de l'exercici en curs, serà estudiada i negociada
pròximament.
És important destacar que s'ha re- estructurat l'Organigrama Municipal i de la reorganització que
comportarà el mateix, amb la incorporació de llocs de nova creació, no es generarà 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 mes de desembre passat es va aprovar la RPT referida a l'exercici 2020, després de l'oportuna
negociació sindical, sense que cap dels sindicats membres de la Taula General de Negociació votara
en contra d'aquesta.
A conseqüència de la modificació d'aquesta Relació de Llocs de treball, es produirà un increment
dels costos, a causa de l'aplicació de diverses millores negociades i pactades entre el govern i els
sindicats, per a la millora de les condicions salarials d'alguns dels llocs.

A continuació s'indiquen els costos anuals aproximats de les modificacions proposades per a la
Relació de Llocs de treball per a l'exercici 2020.
Per al càlcul d'aquests costos s'han tingut en compte tant les despeses previstes en salaris com els de
les assegurances socials derivades d'aquests, tot això en xifres anuals.
Cost instantani:


Modificacions de jornada 15.940,00



Modificacions de valoració 2.410,00



Correcció posats Oficial Policia Local 46.617,00



Modificacions subgrup de titulació 35.850,00



Eliminació grup E 31.500,00



TOTAL 132.317,00

Cost diferit: Respecte als llocs de nova creació, s'estima un cost anual de 718.507 €, que serà efectiu
gradualment segons la provisió d'aquests llocs. Els llocs amortitzats, entre els quals es troben
diversos que mai havien sigut coberts, no suposen un estalvi per al present exercici, ja que no es
troben pressupostats.
Una de les tasques a realitzar serà continuar amb la regularització de les places que estan en
Atribució Temporal de funcions superiors de manera temporal, per a traure per procediment
definitiu i anar consolidant els diferents llocs de treball.
Una novetat per al pressupost de 2021 en Personal és la creació d'una nova partida “Pla d'ocupació
municipal” amb 500.000€ que podrà donar resposta a necessitats de serveis de l'Ajuntament d'Alcoi,
alhora que servir de pla d'ocupació per als ciutadans de la ciutat, cooperant en la creació d'ocupació
i a donar oportunitats laborals.

