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FORMACIÓ ACADÈMICAA  

 

Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Màster en Direcció i Administració d’Empreses (MBA) per EADA Business School 

Barcelona. 

Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE) per l’IESE Business School. 

  

EXPERIÈNCIA PROFESSIONALL  

 

Comença a treballar a l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) l’any 1991, i, 

després de diferents responsabilitats, va ser nomenat director general pel 

Consell d’Administració celebrat el mes de gener de l’any 2009. 

 

RECONEIXEMENTSL  

 

Medalla al Mèrit Professional 2022, atorgada pel Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 

  



 

 

 

 

RETRIBUCIÓÓ  

 

En compliment de les Instruccions remeses per la Comissió Executiva de 

la Comissió Interministerial de Retribucions (CECIR), sobre les 

"Condicions i procediments per a la modificació durant l'any 2022 de les 

retribucions del personal laboral i no funcionari de les Entitats Públiques 

Empresarials i la resta dels Organismes i Ens Públics", s'estableix que les 

retribucions relatives al Director de l'Autoritat Portuària de Barcelona (fins 

que no disposin de Resolució diferenciada) segons es recull en la Llei 

22/2021, de 28 de diciembre de Pressupostos Generals de l'Estat (LPGE) 

per a l'any 2022 les mateixes es podran incrementar amb efectes 

econòmics d’1 de gener de 2022, fins al 2,0% els mòduls salarials fixats 

per l’any 2021. Així mateix, en compliment del Reial Decret-Llei 18/2022, 

de 18 d’octubre, s’estableix un increment retributiu addicional del 

personal al servei del sector públic per a l’any 2022, que amb efectes d’1 

de gener de 2022, les retribucions del personal al servei del sector públic 

experimentaran un increment addicional del 1,5% respecte les vigents a 

31/12/2021. 

Considerant que aquest últim increment addicional ha de realitzar-se en 

els mateixos termes al disposat a la LPGE 22, i s’aplicarà sobre les 

retribucions vigents el 31/12/2021, ambdós percentatges se sumaran i 

consolidarà, per tant, un increment retributiu global màxim per a 

l’exercici 2022 del 3,5%. 

La retribució total del Director General serà de 151.731,88€, estant conformada 

pels següents conceptes: Retribució bàsica anual de 93.246,21€; Retribució 

variable fixa de 17.716,78€; Retribució variable addicional de 2.797,39€; Retribució 

variable addicional Llei 5/2006 de 37.971,50€.  

Aquestes retribucions bàsiques (14 pagues) es refereixen a un règim de jornada 

partida de matí i tarda de 37,5 hores setmanals i comprenen tots els conceptes 

retributius, en diners o en espècie, amb les úniques excepcions de l'antiguitat, la 

retribució variable, i, si escau, les aportacions a plans de pensions si aquestes 

fossin autoritzades. Al marge de tot l'anterior, en matèria d'aportacions a Plans de 

Pensions de conformitat amb l’art.23 del R.D-Ll s’estableix que per a 2022 es 

podran realitzar aportacions a plans de pensions, sempre que no es produeixi 

increment de massa salarial.  

Quant als complements anuals d'Antiguitat per 2022, seran abonables en catorze 

pagues.  

Finalment, els conceptes retributius variables (variable fixa, variable addicional i 

variable addicional Llei 5/2006) seran abonats en 12 pagues. 

 

Puertos del Estado.- Madrid, 21 de novembre de 2022.  

(Expte. nº 350/22;332/22) 

 


