
Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alime ntació

ABIAN PERRUCA, JUAN LUIS Director/a gerent/a 75.123,17 €HCentre de la Propietat Forestal

ESQUIUS FUENTES, GABRIEL Conseller/a delegat/ada 75.750,00 €HForestal Catalana, SA

RIERA MINGUET, MARC Director/a executiu/va 40.400,00 €HFundació Privada del Món Rural

PUIG RODRÍGUEZ, SALVADOR Director/a 82.209,94 €HInstitut Català de la Vinya i el Vi

MONFORT BOLÍVAR, JOSEP MARIA Director/a general 112.940,21 €HInstitut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA)

SENTMARTÍ CASTAÑE, RAMON Director/a - gerent/a 75.750,00 €HPromotora d'Exportacions Catalanes, SA

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de Cultura

BOYA BUSQUET, JUSÈP MARIA Director/aHAgència Catalana del Patrimoni Cultural Càrrec acumulat (Director/a 
general d’Arxius 

Biblioteques Museus i 

SERRA ARANDA, MARIA EUGÈNIA Director/a 73.012,66 €DBiblioteca de Catalunya

MUÑOZ DE IMBERT, SILVIA Director/a 61.642,00 €DConsell Nacional de la Cultura i de les Arts

FORCANO APARICIO, MANUEL Director/a 91.298,95 €HConsorci de l'Institut Ramon Llull

BOVER SALVADO, JORDI Director/a 63.723,64 €HConsorci del Centre de Terminologia 
TERMCAT

SERRA VILLALBA, JOSE Director/a 101.000,00 €HConsorci Museu Nacional d'Art de Catalunya

MADORELL BONORA, JOSEP Gerent/a 70.952,98 €HConsorci per a la Normalització Lingüística

HINOJO ROJAS, LIDIA Gerent/a 41.745,48 €DFundació Mediterrània, Fira d'Espectacles 
d'Arrel Tradicional

BORRAS CASTANYER, LAURA Director/a 82.209,94 €DInstitució de les Lletres Catalanes

DIAZ VILANOVA, XAVIER Director/a 82.209,94 €HInstitut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC)

COLOMER RIERA, M. ISABEL Administrador/a 79.361,52 €DOficina de Suport a la Iniciativa Cultural

CAMPOS ESTEVEZ, MONICA Director/a executiu/va 82.209,94 €DTeatre Nacional de Catalunya, SA

ALBERTI GALLART, FRANCESC XAVIER Director/a artístic/a 110.759,94 €HTeatre Nacional de Catalunya, SA

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament d'Empresa i Coneixement

ESPASA AÑOVEROS, FRANCISCO JAVIER Director/a general 81.395,44 €HAgència Catalana de Turisme

RIBERA PUIG, MONTSERRAT Director/a 82.209,94 €DAgència Catalana del Consum

MAS CASTELLÀ, JORDI Director/a executiu/va 73.447,20 €HAgència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca (AGAUR)

ROMERO CIRCUNS, JOAN Conseller/a delegat/ada 85.768,48 €HAgència per a la Competitivitat de l’Empresa

CASADESÚS FA, MARTÍ Director/a 81.607,96 €HAgència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya

FONTSERE PUJOL, JOAN Director/a 102.010,00 €HCircuits de Catalunya, SL

VILALTA CAMBRA, MUNTSA Director/a generalDConsorci de Comerç, Artesania i Moda de 
Catalunya

Càrrec acumulat (Director/a 
general de Comerç)

AREGIO NAVARRO, JOAN President/aHConsorci de Formació Professional 
d'Automoció

Càrrec acumulat (Secretaria 
d'Empresa i Competitivitat)

CAMI MORELL, JORDI Director/a general 50.941,58 €HConsorci Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona

TARRADELLAS ESPUNY, JUAN RAMON Director/a general 88.647,48 €HEmpresa de Promoció i Localització Industrial 
de Catalunya, SA (AVANÇSA)

ROVIRA PATO, LLUIS Director/a 74.998,92 €HFundació Institució dels Centres de Recerca 
de Catalunya (Fundació I-CERCA)

FARRAN POCA, MARIA ASSUMPTA Director/a 82.209,94 €DInstitut Català d'Energia (ICAEN)

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament d'Ensenyament

MASSA RINCON, MERCÉ Gerent/a 80.255,84 €DConsorci d'Educació de Barcelona

PALLES RIERA, ANTONI Gerent/a 30.237,12 €HFundació Jove Orquestra Nacional de 
Catalunya

BORRAS ROCA, JOSEP     Director/a 69.641,47 €HFundació per a l'Escola Superior de Música 
de Catalunya

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Ex teriors i Transparència

GUAL VIA, CARME Director/a general 72.289,49 €DAgència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament

FONT AGULLO, JORDI    Director/a 46.782,92 €HConsorci del Museu Memorial de l'Exili

GARCIA-PLANAS MARCET, PLÀCID Director/a 82.209,94 €HMemorial Democràtic

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de Governació, Administracions Públique s i Habitatge

FORNT PARADELL, JAUME Director/a 82.209,94 €HAgència de l'Habitatge de Catalunya

SANROMÀ LUCIA, MANUEL Director/a gerent/a 85.769,10 €HConsorci Administració Oberta de Catalunya

BURON CUADRADO, JAVIER Gerent/aHConsorci de l'Habitatge de Barcelona Sense retribucions

ARTIMEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO   Director/a general 79.338,83 €HConsorci de l'Habitatge de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona

COLOMINES COMPANYS, AGUSTÍ Director/a general 82.209,94 €HEscola d'Administració Pública de Catalunya

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament d'Interior

DELORT MENAL, JOAN Director/aCentre d'Atenció i Gestió de Trucades 
d'Urgència 112 Catalunya

Càrrec acumulat (Director/a 
general de Protecció Civil)

MARCOS VILAR, ANABEL Director/a 82.209,94 €DInstitut de Seguretat Pública de Catalunya

DOMENECH MORAL, MARIA EUGENIA Director/a 82.209,94 €DServei Català de Trànsit

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de Justícia

CORTADELLES BACARIA, ÀNGEL Director/aHCentre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada

Càrrec acumulat (Director/a 
de Serveis de Justícia)

TORRES LOPEZ, JUAN JOSÉ Director/a 82.209,94 €HCentre d'Iniciatives per a la Reinserció

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de la Presidència

TERRASSÀ CUSÍ, RAMON Director/a 82.209,94 €HCentre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)

ANGULO ARRESE, JOAN Director/a gerent/a 90.968,84 €HCentre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya (CTTI)

ARGELAGUET ARGEMI, JORDI Director/a 82.209,94 €HCentre d'Estudis d'Opinió

REIG CASASSAS, ANTONI Director/a 82.209,94 €HConsell Català de l'Esport

LLORACH I BOLADERAS, NÚRIA Vicepresident/a i President/a en 
funcions

109.837,50 €DCorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA)

SANCHIS LLACER, VICENT Director/a de Televisió 109.080,00 €HCorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA)

GORDILLO BERNARDEZ, SAÜL Director/a de Ràdio 109.080,00 €HCorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA)

MARTINEZ HERNANDEZ, ANDREU J. Director/a d'Estratègia i Recursos 
Humans

109.080,00 €HCorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA)

GASSÓ GIMENO, AMADEU Director/a d'Explotació i Enginyeria 109.080,00 €HCorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA)

PATXOT CARDONER, MARTÍ Director/a Corporatiu Comercial i de 
Màrqueting

96.654,45 €HCorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA)

FARRÉ LLADÓ, TERESA Director/a de Gestió i Recursos 96.654,45 €DCorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA)

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de la Presidència

LLORACH I BOLADERAS, NÚRIA President/a i Administrador únicDCorporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
SA

Càrrec acumulat 
(President/a CCMA)

DOMINGO PLANAS, JAUME Director/a general 82.209,94 €HEntitat Autònoma del Diari Oficial i de 
Publicacions de la Generalitat de Catalunya

DA PALMA GOMEZ, ARSENI Director/a 65.724,96 €HEquacat, SA

GATIUS GARRIGA, XAVIER Director/a 75.750,00 €HFundació Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya

BERNABE VALERA, LLUIS  Director/a gerent/a 84.714,39 €HFundació La Marató de TV3

PARADELL ASPAS, JOSEP Director/aHFundació Privada I2CAT, Internet i Innovació 
Digital a Catalunya

Càrrec acumulat (No percep 
retribucions de l'entitat)

BALADA CARDONA, NURIA President/a de la Junta de Govern 85.769,10 €DInstitut Català de les Dones

RAMON PEREZ, NÚRIA Director/a Executiu/iva 82.209,94 €DInstitut Català de les Dones

SOLÀ GRANCHA, JORDI Director 82.209,94 €HInstitut Nacional d'Educació Física de 
Catalunya

COLOMÉ I FLORES, MARC Director/a 74.336,00 €HIntracatalònia, SA

APARICIO TORRENS, XAVIER Gerent/a 73.166,21 €HPatronat de la Muntanya de Montserrat

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de Salut

DEDEU BARALDÉS, ANTONI Director/a 84.078,54 €HAgència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya

BONET PEDROL, FRANCESC Director/a general 82.156,48 €HAgrupació Europea de Cooperació Territorial 
Hospital de la Cerdanya (AECT HC)

ARGELAGUES VIDAL, ENRIC Director/a gerent/a 103.963,96 €HBanc de Sang i Teixits

CABRER BARBOSA, CATALINA ANA Director/a 126.249,48 €DBarnaclínic, SA

MARTI LOPEZ, JOAN Director/a general 108.000,00 €HConsorci Corporació Sanitària Parc Taulí de 
Sabadell

BENAVENT AREU, JAUME     Gerent/a 66.958,50 €HConsorci d'Atenció Primària de Salut 
Barcelona Esquerra

PERIS GRAO, ANTONI Director/a gerent/a 67.419,94 €HConsorci de Castelldefels Agents de Salut

VACANT Gerent/aHConsorci de Gestió Corporació Sanitària No disponible

VACANT Gerent/aConsorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt 
Penedès, l'Anoia i el Garraf

No disponible

SOLEY BACH, PERE Director/a general 105.000,00 €HConsorci Hospitalari de Vic

PANE MENA, OLGA Gerent/a 126.270,78 €DConsorci Mar Parc de Salut de Barcelona

ESTANY RICART, JAUME Gerent/a 97.929,72 €HConsorci Sanitari de Barcelona

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de Salut

IBÁÑEZ PARDOS, JOSEP LLUÍS  Gerent/aHConsorci Sanitari de l'Alt Penedès Càrrec acumulat (Exerceix la 
funció des del Consorci 

Sanitari del Garraf)

GARCIA CARDONA, FERNANDO Gerent/a 99.000,00 €HConsorci Sanitari de l'Anoia

GARCIA DÍAZ, ALFREDO Director/a gerent/a 108.576,00 €HConsorci Sanitari de Terrassa

CUNILLERA GRAÑO, RAMON Gerent/a 108.000,00 €HConsorci Sanitari del Maresme

CONSTANTE BEITIA, CARLES Director/a general 108.000,00 €HConsorci Sanitari Integral (CSI)

MARTI LOPEZ, JOAN Director/aHCoordinació Logística Sanitària, AIE Càrrec acumulat (Director/a 
general de la Corporació 

Sanitària Parc Taulí de 
Sabadell)

SALAZAR SOLER, ALBERT Director/a gerent/a 120.003,10 €HFundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau

COMELLA CARNICE, JOAN XAVIER Director/a 110.000,00 €HFundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-
Institut de Recerca (HUVH IR)

BARRETINA GINESTA, JORDI Director/a 80.000,00 €HFundació Institut d’Investigació Biomèdica de 
Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)

PUIG DOMINGO, MANEL Director/a 68.178,84 €HFundació Institut d’Investigació en Ciències 
de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)

REVENTOS PUIGJANER, JAUME Director/a 80.000,00 €HFundació Institut d'Investigació Biomèdica de 
Bellvitge (IDIBELL)

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de Salut

VENDRELL ORTEGA, JOAN Director/aHFundació Institut d'Investigació Sanitària Pere 
Virgili (IISPV)

Càrrec acumulat (Cap de 
Secció d'Endocrinología i 

Nutrició Hospital Univ. Joan 
XXIII)

FORT ROBERT, ANDREU Gerent/a 81.530,54 €HFundació Institut Mar d’Investigacions 
Mèdiques (IMIM)

VIOLAN FORS, CONCEPCIO Gerent/a 95.436,28 €DFundació Institut Universitari per a la Recerca 
a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina

VACANT President/a del PatronatFundació Joan Costa Roma No disponible

MARTI LOPEZ, JOAN Director/aHFundació Parc Taulí Càrrec acumulat (Director/a 
general Corporació Sanitària 

Parc Taulí de Sabadell)

CUNILLERA GRAÑO, RAMON Director/a gerent/aHFundació Privada Salut del Consorci Sanitari 
del Maresme

Càrrec acumulat (Gerent/a 
del Consorci Sanitari del 

Maresme)

GARCIA CUYAS, FRANCESC Director/a 84.919,56 €HFundació TICSALUT

HUGUET RECASENS, MATEU Gerent/aHGestió de Serveis Sanitaris Càrrec acumulat (Gerent/a 
Territorial de l’ICS a Lleida i 

l’Alt Pirineu i Aran)

GRACIA ESCORIZA, RAFAEL Gerent/aHGestió i Prestació de Serveis de Salut Càrrec acumulat (Gerent/a 
Territorial de Camp de 

Tarragona de l'ICS)

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de Salut

CAMPISTOL PLANA, JOSEP M Director/a general 109.663,00 €HHospital Clínic de Barcelona (HCB)

CALLE RODRIGUEZ, CANDELA Director/a gerent/a 109.663,00 €DInstitut Català de la Salut (ICS)

CALLE RODRIGUEZ, CANDELA Director/a generalDInstitut Català d'Oncologia Càrrec acumulat (Director/a 
gerent/a Institut Català de la 

Salut (ICS))

CASANOVAS LAX, JOAQUIM Gerent/aHInstitut d'Assistència Sanitària (IAS) Càrrec acumulat (Gerent/a 
Territorial de Girona de l'ICS)

GÓMEZ CLARÉS, MIQUEL Gerent/a 83.000,00 €HInstitut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)

FERNANDEZ GIRALDEZ, ELVIRA Director/aDInstitut de Recerca Biomèdica de Lleida, 
Fundació Dr. Pifarré

Càrrec acumulat (Adjunt 
Servei Nefrologia Hospital 

Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida)

CARDONER FALGUERAS, ENRIC Administrador/a 88.170,66 €HLogaritme Serveis Logístics, AIE

MIGUEZ REY, JOSE ARTURO Gerent/a 81.395,43 €HParc Sanitari Pere Virgili

MARTI LOPEZ, JOAN Director/a executiu/vaHSabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA Càrrec acumulat (Director/a 
general Corporació Sanitària 

Parc Taulí de Sabadell)

ELVIRA MARTÍNEZ, DAVID Director/a 106.972,86 €HServei Català de la Salut

SALA SANJAUME, JOAN Gerent/a 83.232,83 €HSistema d'Emergències Mèdiques, SA

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de Territori i Sostenibilitat

CANDELA GARRIGA, JORDI Director/a corporatiu 100.989,90 €HAeroports Públics de Catalunya, SL

AGUSTI VERGES, JORDI Director/a 114.874,49 €HAgència Catalana de l'Aigua (ACA)

TOST BORRAS, JOSEP MARIA Director/a 111.482,02 €HAgència de Residus de Catalunya (ARC)

TICO BUXADOS, ENRIC President/aHAutometro, SA Càrrec acumulat 
(President/a Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya)

TORRES GRAU, PERE Director/a general 110.759,63 €HAutoritat del transport metropolità, Consorci 
per a la coordinació del sistema metropolità 
del transport públic de l'àre

TICO BUXADOS, ENRIC President/aHCargometro Rail Transport, SA Càrrec acumulat 
(President/a Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya)

GAVIN VALLS, ISIDRE Director/a general 90.433,84 €HCentrals i Infraestructures per a la Mobilitat i 
les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)

RETANA ALUMBREROS, JAVIER Director/aHConsorci Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF)

Càrrec acumulat (Sense 
retribucions de la Generalitat)

SALA MARTI, PERE Director/a 48.000,00 €Consorci de l'Observatori del Paisatge

SAFONT ARTAL GEMMA  Gerent/a 53.851,63 €DConsorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural 
de Gallecs

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de Territori i Sostenibilitat

SALÓ MANERA, PERE Director/aHConsorci del Transport Públic de l'Àrea de 
Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat

Càrrec acumulat (Director/a 
dels Serveis Territorials de 

Territori i Sostenibilitat a 
Girona)

TELLA ALBAREDA, MARIA DOLORS Director/aDConsorci del Transport Públic de l'Àrea de 
Lleida, Autoritat Territorial de la Mobilitat

Càrrec acumulat (Director/a 
dels Serveis Territorials de 

Territori i Sostenibilitat a 
Lleida)

MANRUBIA GIBERT, JOAN Gerent/a 57.075,12 €HConsorci del Transport Públic del Camp de 
Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat

ALINS ABAD, ALBERT President/a de la Comissió de 
Direcció

HConsorci Patronat de la Vall de Núria Càrrec acumulat (Director/a 
General de Polítiques de 

Muntanya)

BELLAVISTA SOLA, JOAN Gerent/a 106.050,00 €HConsorci Port de Mataró

BELLAVISTA SOLA, JOAN Gerent/aHConsorci Port de Portbou Càrrec acumulat (Gerent/a 
del Consorci Port de Mataró)

SOLÀ BUSQUETS, PERE Director/a 83.648,20 €HConsorci Urbanístic per al Desenvolupament 
del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès

TICO BUXADOS, ENRIC President/a 129.652,39 €HFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya

CALVET TORDERA, PERE Director/a general 138.893,64 €HFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de Territori i Sostenibilitat

FONT HEREU, RICARD President/aHInfraestructures Ferroviàries de Catalunya 
(IFERCAT)

Càrrec acumulat (Secretari/a 
d'Infraestructures i Mobilitat)

MASSO CARTAGENA, JAUME Director/a 110.759,24 €HInstitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

CALVET VALERA, FRANCESC DAMIA Director/a 115.193,61 €HInstitut Català del Sòl (INCASÒL)

MARTIN MASDEU, JUAN MANUEL Director/a 75.123,88 €HInstitut per al Desenvolupament de les 
Comarques de l'Ebre (IDECE)

PORTA COLOM, PERE JOSEP Director/a 75.123,13 €HInstitut per al Desenvolupament i la Promoció 
de l'Alt Pirineu i Aran

GÓMEZ COMES, JOAN PERE Gerent/a 82.209,82 €HPorts de la Generalitat

PUIG GODES, ORIOL Director/a 82.944,53 €HServei Meteorològic de Catalunya

GAVIN VALLS, ISIDRE President/aHTerminal Intermodal de l'Empordà, SL Càrrec acumulat (Director/a 
General de CIMALSA)

TICO BUIXADOS, ENRIC President/aHVallter, SA Càrrec acumulat 
(President/a Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya)

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

POCH ROS, FRANCESC Director/a general 82.209,94 €HAgència Catalana de la Joventut

ROVIRA MARTORELL, ORIOL Gerent/a 31.525,22 €HConsell Nacional de la Joventut de Catalunya

URIBE VILARRODONA, JOAN Gerent/a 75.749,96 €HConsorci de Serveis Socials de Barcelona

RECTORET JORDI, ARIADNA Director/a 76.701,52 €DConsorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya

RUSTULLET TALLAT, JORDI Gerent/a 61.538,33 €HConsorci Sant Gregori de Girona

RUSSIÑOL AMAT, AGNÉS Director/a general 82.209,94 €DInstitut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

GARAU BLANES, MERCÈ ANTÒNIA Director/a 82.209,94 €DServei Públic d'Ocupació de Catalunya

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hi senda

VILÀ MARHUENDA, EDUARD Director/a 85.769,10 €HAgència Tributària de Catalunya

BALAGUER PUIG, MARC Director/a executiu/va 75.122,88 €HConsorci Institut Català d'Avaluació de 
Polítiques Públiques (Ivàlua)

ESPASA QUERALT, MARTA Conseller/a delegat/adaDEntitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat

Càrrec acumulat (Director/a 
general de Tributs i Joc)

SOLÀ BUSQUETS, FRANCESC Director/a general 81.607,82 €HFira 2000, SA

VACANT Director/aFundació Privada Catalana per a 
l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació 
en Anglès

Càrrec acumulat (Els 
membres del Patronat 

executen funcions sense 
percebre retribucions)

JAUME OMS, JOAN President/a i Conseller/a delegat/da 110.758,62 €HInfraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SA

NART ESPINET, JAUME Director/a de Serveis 104.000,00 €HInfraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SA

ROSSELL SELVAS, JORDI JOAN Director/a de Producció 105.040,00 €HInfraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SA

MATESANZ SÁNCHEZ, PILAR Director/a de Contractació 105.040,00 €DInfraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SA

SANROMA CELMA, JOSEP RAMON Conseller/a delegat/ada 119.571,62 €HInstitut Català de Finances (ICF)

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.



Relació del personal directiu de les entitats del s ector públic i les seves 
retribucions previstes per l’any 2017

Data d'actualització: 1 de Desembre de 2017

Entitat Sexe RetribucióCàrrecCognoms i nom

Màxim responsable executiu

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hi senda

SANROMA CELMA, JOSEP RAMON President/aHInstitut Català de Finances Capital, SGEIC, 
SA

Càrrec acumulat 
(Conseller/a delegat/a de 

l'ICF)

UDINA ABELLO, FEDERICO LUIS Director/a general 82.209,94 €HInstitut d'Estadística de Catalunya

SANROMA CELMA, JOSEP RAMON President/aHInstruments Financers per a Empreses 
Innovadores, SL (IFEM)

Càrrec acumulat 
(Conseller/a delegat/da de 

l'ICF)

Nota:
 • La informació continguda en la columna de “Retribució” fa referència a les retribucions fixes contractualment previstes, amb els corresponents increments legalment previstos. El personal directiu pot tenir 

reconeguda en el seus contractes una retribució variable per objectius d'un màxim del 15% del sou fix. El règim aplicable a aquestes retribucions durant l’exercici econòmic en curs és l’establert a l’article 
29.2 i les disposicions addicionals 14 a 18 de la Llei  4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

 • Quan el màxim responsable d’una entitat del sector públic ostenti el càrrec per acumulació i percebi les seves retribucions d’un departament o d’una altra entitat es fa constar.


