
 

 
 

EDICTE 
 
El personal del Consorci de Turisme estan equiparats salarialment al personal del Consell 
Comarcal i  actualment estan adherits a l’acord regulador de les condicions de treball dels/de les 
empleats/des públics/ques del Consell Comarcal del Baix Llobregat i dels seus organismes 
autònoms per als anys 2015-2019 actualment prorrogat. 
 
El Consorci del Turisme del Baix Llobregat, en sessió ordinària del Consell Plenari celebrada el 
dia 22 de novembre de 2021, va aprovar la plantilla de personal d’aquesta entitat per a l’any 
2022, integrada per la relació detallada de places laborals, així com la relació de llocs de treball i 
la taula salarial del personal d’aquesta entitat. 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de 
desembre de 2021, va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2022, integrat 
pels pressupostos del Consell Comarcal del Baix Llobregat, del Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat i del Consorci de la Colònia  Güell, així com les bases d’execució del pressupost i la 
plantilla de personal. 
 
El Consorci del Turisme del Baix Llobregat, per Decret 1/2022 de 17 de gener , ratificat per acord 
del Consell Plenari celebrat el dia 4 de maig de 2022, va aprovar un increment addicional del 2% 
de les retribucions del personal d’aquesta entitat, amb efectes retroactius de l’1 de gener de 
2022, d’acord amb l’article 19 .2 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el 2022; i que es detallen a continuació: 
 
ANY 2021       
              

Codi Grup Salari Base complement 
comp.Esp. 

Coordinació 
comp. Esp. 
Disponibiliat TOTAL 

A2.1 A2 996,59 € 1.053,48 € 2.041,64 €   4.091,71 € 
A2.2 A2 996,59 € 1.053,48 €   328,49 € 2.378,56 € 
A2.3 A2 996,59 € 1.053,48 €   328,49 € 2.378,56 € 
C1.1 C1 926,11 € 612,70 €     1.538,81 € 

       
       
ANY 2022. increment 2%       
       

Codi Grup Salari Base complement 
comp.Esp. 

Coordinació 
comp. Esp. 
Disponibiliat TOTAL 

A2.1 A2 1.016,52 € 1.074,55 € 2.082,47 €   4.173,54 € 
A2.2 A2 1.016,52 € 1.074,55 €   335,06 € 2.426,13 € 
A2.3 A2 1.016,52 € 1.074,55 €   335,06 € 2.426,13 € 
C1.1 C1 944,63 € 624,95 €     1.569,59 € 
 
 



El que es fa públic de conformitat amb la Llei reguladora de les Bases del Règim Local i el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Sant Feliu de Llobregat, a 27 de maig de 2022. 
 
 
 
 
 
Sra. Eva Martínez Morales  
Presidenta 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
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