DECRET 170/2016
“Vist que mitjançant Decret 162/2016, de 28 de juliol, es va acceptar la subvenció de la
Diputació de Barcelona per un import de 258.650,00 euros per a la realització del projecte
“Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat – 2a. Fase”, amb número d’expedient
2016/1841, així com incoar l’expedient de modificació de crèdit per tal d’habilitar les partides
pressupostàries necessàries per al desenvolupament del projecte.
Vist que en l’informe de data 28 de juliol el Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament
Estratègic va emetre informe sol·licitant entre d’altres aspectes la pròrroga del nomenament pel
nou període de la treballadora actual del projecte, atès que la 2ª fase és una continuïtat de
l’anterior.
Atès que la Sra. Laura Barrufet, actualment nomenada des del dia 6 de juliol de 2015
després del corresponent procés selectiu, es troba en disponibilitat de continuar en el projecte,
que requereix el mateix perfil professional i on s’executaran les mateixes tasques
desenvolupades fins la data.
Vist que per Junta de Govern del Consell Comarcal del dia 15 de febrer de 2016, es va
aprovar la declaració dels serveis prioritaris i essencials pel Consell Comarcal a efectes de poder
cobrir les necessitats de contractació temporal d’ambdues entitats durant el període de vigència
de la limitació de contractació continguda al RDL 20/2011 inicialment, i a la Llei 48/2015, de 29
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, sent un dels serveis declarats
com essencial el que presta el personal de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic.
Vist l’informe emès per la Coordinadora de Serveis Centrals en data 28 de juliol, així com
la sol·licitud efectuada pel coordinador de l’àrea de prorrogar a la Sra. Barrufet a partir del dia 1
de setembre de 2016 i fins la data màxima prevista del projecte, el dia 31 d’agost de 2017, i que
el nomenament de la Sra. Barrufet està dins dels terminis legalment establerts per aquesta
modalitat de nomenaments, atès l’art. 10.3 c) del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el
Text Refós de la Ley del Estatuto Bàsico del Empleado Público,
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.Aprovar la pròrroga del nomenament de la Sra. Laura Barrufet i Miró amb
efectes des del dia 1 de setembre de 2016 fins el dia 31 d’agost de 2017 per tal d’assumir les
tasques del projecte Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat, subvencionat per
la Diputació de Barcelona.
Lloc de treball: Tècnica superior, Grup A. Subgrup A1, Escala d’Administració Especial,
subescala tècnica. Salari base: 1.120,15 euros. Complement de destí: 478,09 euros (nivell 21),
Complement específic: 468,97 euros. El salari brut mensual total és de 2.067,12 € per catorze
mensualitats segons la normativa d’aplicació vigent. Jornada: Completa 100%.
La durada prevista és des del dia 1 de setembre de 2016 fins el 31 d’agost de 2017. Vinculada a
la pròrroga del projecte: “Promoure l’ocupació a la indústria local al Baix Llobregat”, subvencionat
per la Diputació de Barcelona, adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Estratègic d’aquest Consell
Comarcal.
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El nomenament tindrà vigència durant l’execució del projecte esmentat, no obstant si el Consell
Comarcal del Baix Llobregat veiés reduït o suprimit el finançament extern d'aquest programa
d'actuació, es produiria el cessament per desaparició de causa, segons preveu l'art. 10.3. del
TREBEP.
SEGON.- Les despeses d’aquesta pròrroga de aniran a càrrec de les partides pressupostàries
habilitades a l’efecte:
Partida número 241.13107 “Ret. Personal – Ocupació Industrial local”
Partida número 241.16007 “Quotes socials – Ocupació Industrial local”
TERCER.- Comunicar el present acord a la treballadora, perquè en tingui coneixements i als
efectes
QUART.- Publicar la pròrroga del nomenament abans detallat al BOPB i informar a la
representació del personal funcionari d’aquest Consell Comarcal.”
Ho mana i ho signa l’Il.lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat a 5 de setembre de 2016.

