Data actualització: 17/3/22

RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS ORGANISMES AUTÒNOMS (EXCEPTE IB-SALUT) 2022

Complement
fins retrib
d'origen (2)

Indemnització
per residència
(3)

Conselleria

Organisme

Càrrec

Nom del Càrrec

Ocupat

Retribució Anual
Bruta 2022 (1)

Institut Balear de la Dona

Director/a

María Durán Febrer

1

57.443,88 €

Conselleria de Presidència,
Funció Pública i Igualtat

Escola Balear d'Administracions Públiques
(EBAP)

Director/a gerent

Maria del Carmen Iglesias Manjón

1
2

57.443,88 €

57.443,88 €

Total Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Conselleria d’Hisenda i
Relacions Exteriors

Agència Tributària de les Illes Balears
(ATIB)

Director/a

Total

Dones Homes

57.443,88 €

1

57.443,88 €

57.443,88 €

1

114.887,76 €

114.887,76 €

2

vacant

Total Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors
Institut d'Estadística de les Illes Balears
(Ibestat)
Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball

Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB)
Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral
(IBASSAL)

Conselleria de Salut i
Consum

Director/a

Assumeix les funcions de director de
l’Ibestat, el director general de
Model Econòmic i Ocupació

Gerent

Pilar Ortiz Vilar

1

Coordinador/a SOIB

vacant

1

Director/a

Ruben Castro Ortega

1

1

57.443,88 €

57.443,88 €

Total Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

3

114.887,76 €

114.887,76 €

1

1

Total general

5

229.775,52 €

229.775,52 €

4

1

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut)

Consulteu l’apartat de l’IbSalut

(1) Retribucions anuals del lloc, exclosos complements personals (triennis i carrera professional), independentment de la data d’inici en el càrrec.
Tampoc no inclou les indemnitzacions per les despeses de desplaçament, transport, manutenció i estada fora del municipi del lloc de treball que realitzin per raó del servei, les quals s'han de rescabalar per la
quantia exacta amb la justificació prèvia de la despesa. Podeu consultar aquestes despeses en la informació de cada càrrec aquí (https://www.caib.es/transparenciafront/ca)
(2) Retribució d’origen (quantia bruta anual) prevista a l’article 12.4 de la Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1998
(3) Part fixa de la indemnització pel cost de residència temporal a l'illa de Mallorca, per residir, en el moment del seu nomenament, a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera. Art 16 de la Llei 3/2020 de
pressuposts per a 2021. Figura en el quadre la quantia fixa de 6.000 euros, que indemnitzarà, a tant alçat i sense necessitat de justificació de despeses de serveis i subministres a l'habitatge, manutenció en cas
d'utilitzar serveis d'hoteleria, i en general les pròpies de l'allotjament temporal a l'illa de Mallorca i viatges interinsulars. La resta, fins a 18.000 €( 12.000 € com a màxim) es paga en concepte de despeses
justificades pel cost de l'arrendament o altres figures anàlogues inherents a la necessitat temporal d'allotjament a l'illa de Mallorca i els desplaçaments aeris o marítims interinsulars derivats del trànsit entre
ambdues illes.

1

