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En matèria de personal, el total del Pressupost destinat per a 2022, en capítol 1, és de 27 milions
d'euros.

Cal tindre en compte que s'ha previst un increment per la pujada salarial del 2%, que és la previsió
per al 2022 per part dels Pressupostos de l'Estat.

També hi ha una pujada per la creació de nous llocs de treball.

Durant  l'any  2021  s'han  realitzat  diversos  processos  selectius:  una  plaça  de  Tècnic  d'Inserció
Sociolaboral,  dues  places  d'Educador  Social,  una plaça de Tècnic  d'Administració  General…, i
d'altra banda els corresponents a diversos processos d'estabilització d'ocupació temporal (Delineant,
Auxiliars  del  Servei  d'Ajuda  a  domicili).  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  de  Delineant,  Oficial  de
Manteniment Informàtic, Encarregat d'Obres, Encarregat de Jardins, Encarregat de Conservatori..., i
diversos processos de concurs i mobilitat.

També s'han realitzat diversos processos externs de creació o ampliació de borses de treball (Tècnic
d'Ocupació i Formació, Monitor Esportiu, TASOC, Auxiliar del Servei d'Ajuda a domicili, Guia
Turístic, Gestor Esportiu...).

En l'última oferta d'ocupació, referida a l'exercici 2021, s'han inclòs diverses places per oposició
lliure d'Administratiu, 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. Aquesta
Oferta ha sigut donada per vàlida per la Subdelegació del Govern a Alacant.

Respecte  a  la  pròxima  Oferta  d'Ocupació,  de  l'exercici  en  curs,  serà  estudiada  i  negociada
pròximament.

Actualment s'ha iniciat la negociació de la modificació de la Relació de Llocs de treball, l'última
modificació dels quals va ser aprovada el mes de desembre de 2020 i aplicada durant el passat
exercici.  A conseqüència  de  la  pròxima modificació  d'aquesta  Relació  de Llocs  de treball,  pot
produir-se  un  increment  dels  costos  salarials,  que  hauran  de  ser  assumits  pels  Pressupostos
Municipals en vigor.

La partida corresponent a personal temporal i substitut està desglossada en dos grups: el personal
corresponent a Benestar Social i la resta. La suma de les dotacions d'ambdues es considera suficient
per a l'abonament de les despeses previstes i ocasionades, tenint en compte la vinculació d'aquestes,
ja que la majoria del salari del personal substitut prové de l'estalvi salarial que ocasiona el personal
de baixa per malaltia.



Una altra de les tasques a realitzar serà continuar amb la regularització dels llocs 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.

A més, s'ha inclòs en la proposta de Pressupostos les quantitats a assumir per aquest Ajuntament per
a l'abonament dels salaris corresponents a les subvencions sol·licitades (EMPUJU, ECOVID, Taller
d'Ocupació…). 
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