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Informe modificacions pressupost personal EMSA SAU 2022

Quant al pressupost de personal per a 2.022 de l’Empresa Municipal de 
Serveis d’Alcúdia SAU, s’han efectuat les següents accions:

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

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

3. Actualització del concepte de tornicitat segons el que disposa l’article 
69 del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament 
d’Alcúdia, al qual estan adherits els treballadors de l’EMSA i per tant 
els és d’aplicació, que diu literalment:

     “Complement per realització de torns:
Quant el treballadors, per necessitat del servei o per la naturalesa de la 
tasca que despleguin, hagin de treballar habitualment per torns rotatius 
durant les 24 hores del dia, els festius i diumenges inclosos, s’ha de 
donar un complement mensual, que s’haurà de pactar amb el comitè 
d’empresa, que en cap cas serà inferior al 20% del sou base del 
treballador.”
Aquest increment no supera en cap cas el límits establerts per 
l’increment de la massa salarial estipulat a la Llei de Pressupostos 
Generals.

4. Actualització imports dels conceptes variables (nocturnitat, festius, 
reten dia lliure i reten dia festiu)  del personal de l’EDAR, que no 
figurava actualitzat al pressupost de 2018, 2019, 2020 i 2021, encara 
que es retribuïa a les nòmines corresponents.

5. Actualització imports dels conceptes variables (menyscapte de diners i 
plus transport)  del personal de PLATGES, que no figurava actualitzat 
al pressupost de 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, encara que es retribuïa 
a les nòmines corresponents.

6. Dotació dels premis per 15 i 25 anys de serveis prestats com a empleat 
a l’Empresa Municipal.

7. Dotació de reconeixement de venciment de triennis d’ofici als empleats 
que reportaran un trienni al llarg de 2022.

8. Actualització de les places vacants alliberades.
9. Actualització de la productivitat de l’auxiliar administrativa 

d’administració general que no figurava actualitzat al pressupost de 
2021, passant a ser de 150.-eur a 300.-eur mensuals, encara que es 
retribuïa a les nòmines corresponents.

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 2e9234771d3743b6807fbca92c18ac7b001

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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