Retribucions anuals per a l'any 2015 dels alts càrrecs i directius de les
entitats del sector públic

Territori i Sostenibilitat
Alt càrrec / directiu
Entitat

Cognoms i nom

Sexe Càrrec

Inici període

Retribució

Aeroports Públics de Catalunya, SL

CANDELA GARRIGA, JORDI

H

Director/a

99.000,00 €

Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

AGUSTI VERGES, JORDI

H

Director/a

113.737,12 €

Agència de l'Habitatge de Catalunya

FORNT PARADELL, JAUME

H

Director/a

80.590,00 €

Agència de Residus de Catalunya (ARC)

TOST BORRAS, JOSEP MARIA

H

Director/a

109.285,39 €

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i
les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)

GAVIN VALLS, ISIDRE

H

Director/a general

88.651,96 €

Consorci Autoritat del Transport Metropolità
(ATM)

GRAU REINES, JOSEP ANTON

H

Director/a general

137.637,76 €

Consorci Port de Mataró

BELLAVISTA SOLA, JOAN

H

Gerent/a

131.065,69 €

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

TICO BUXADOS, ENRIC

H

President/a

127.097,72 €

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

MIRANDA CANALS, JAUME

H

Director/a

108.576,84 €

Institut Català del Sòl (INCASÒL)

CALVET VALERA, FRANCESC DAMIA

H

Director/a

114.053,10 €

Ports de la Generalitat

RODRIGUEZ MUÑOZ, M. DOLORES

D

Gerent/a

83.081,18 €

Els directius poden tenir reconeguda en el seu contracte una retribució variable d'un màxim del 15% del sou fix. No obstant això, per a l’any 2015, la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2015 estableix que com a màxim es pot percebre el 25% d’aquesta retribució variable. Aquesta limitació no aplica als directius de les entitats de salut que tenen règim
d'autonomia de gestió.
Nota metodològica:
A efectes de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern, es considera alt càrrec i directiu el personal de les entitats que està, sotmès a la Llei
13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat (directius amb retribució superior a la de director general).
Figura la data d’inici de període en el cas que la persona hagi estat nomenada durant l’any.

Retribucions anuals per a l'any 2015 dels alts càrrecs i directius de les
entitats del sector públic

Territori i Sostenibilitat
Alt càrrec / directiu
Entitat

Cognoms i nom

Servei Meteorològic de Catalunya

PUIG GODES, ORIOL

Sexe Càrrec
H

Director/a

Inici període

Retribució
80.590,00 €

Els directius poden tenir reconeguda en el seu contracte una retribució variable d'un màxim del 15% del sou fix. No obstant això, per a l’any 2015, la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2015 estableix que com a màxim es pot percebre el 25% d’aquesta retribució variable. Aquesta limitació no aplica als directius de les entitats de salut que tenen règim
d'autonomia de gestió.
Nota metodològica:
A efectes de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència accés a la informació pública i bon govern, es considera alt càrrec i directiu el personal de les entitats que està, sotmès a la Llei
13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat (directius amb retribució superior a la de director general).
Figura la data d’inici de període en el cas que la persona hagi estat nomenada durant l’any.

