
Relació del personal directiu de les entitats del sector públic i les seves 

retribucions previstes per l’any 2019

Data d'actualització: 21 de Gener de 2019

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)

GIFREU I FONT, JUDITH Director/a 94.145,95 €DAgència de l'Habitatge de Catalunya

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

FONT I HEREU, RICARD President/aDAutometro, SA Càrrec acumulat ()

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

FONT I HEREU, RICARD President/aHCargometro Rail Transport, SA Càrrec acumulat ()

TICO BUXADOS, ENRIC Director/a general 77.531,95 €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)

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

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

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.
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