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Informe modificacions pressupost ajuntament d’Alcúdia 2.022

Quant al pressupost per a 2.022 de l’ajuntament d’Alcúdia, s’han efectuat 
les següents accions al capítol I, de personal:

1. Aplicació increment salarial del 2%, segons el projecte de llei dels 
Pressupostos Generals de l'Estat que projecta per a 2022.

2. Increment bases màximes de cotització del 9%, segons el projecte de 
llei dels Pressupostos Generals de l'Estat que projecta per a 2022.

3. Dotació dels premis per 15 i 25 anys de serveis prestats com a empleat 
a l’Ajuntament d’Alcúdia.

4. Dotació de la plaça creada a l’any 2021 de Vice Secretari.
5. Dotació de la plaça creada a l’any 2021 de Vice interventora.
6. Dotació de 2 places de TAG de Contractació creades a l’any 2021. 
7. Dotació de la plaça creada a l’any 2021 de Coordinador-responsable de 

l’àrea de Contractació administrativa.
8. Dotació de la vacant d’auxiliar turisme passant de 10 mesos a 8 mesos.
9. Reclassificació plaça inspector (C1) de llicències a Arquitecte Tècnic 

(A2) al servei d’Urbanisme.
10. Actualitzada la productivitat del Peó de brigada del mercat municipal, 

passant a ser de 900.-eur a 300.-eur mensuals
11. Dotació de reconeixement de venciment de triennis d’ofici als empleats 

que reportaran un trienni al llarg de 2022.
12. Dotació de reconeixement de canvis de nivell de carrera professional 

d’ofici als empleats que reportaran un nou nivell al llarg de 2022.
13. Dotació per la incorporació a la carrera professional dels empleats que 

no formaven part de la mateixa.
14. Actualització de les ajudes familiar dels empleats.
15. Actualització de tots el nomenaments interins per l’execució de 

programes de caràcter temporal.
16. Actualització de totes les contractacions temporals del personal laboral.
17. Llevar dotació plaça Enginyer Informàtic.
18. Actualització de les places vacants en motiu de les baixes produïdes al 

llarg de l’any 2021.   

S’informa que totes les modificacions acordades, així com les 
previsions d’increments retributius (segons el Projecte de llei dels 
Pressupostos Generals de l'Estat que projecta per a 2022), s’ajusten a la 
normativa aplicable corresponent i a l’espera de l’aprovació definitiva dels 
Pressupostos Generals.

Alcúdia, a la data de la signatura.

El Graduat Social

Joan Miquel Pons López

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d2ab7867c701464ba38291b424399adc001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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