Data actualització:

RETRIBUCIONS CÀRRECS DE L'IBSALUT PER 2022
Ens

Organisme

Servei de Salut de les Illes Balears
(IBSALUT)

IBSALUT

Retribucions vigents (efectes des de l'1 de
gener de 2022) aprovades en Consell de
Direcció del Servei de Salut (sessió 26-012022), per al personal directiu, llevat del
Director gral que te les seves retribucions
fixades per la RLT de la CAIB

No s'inclouen els llocs de personal directiu
professional, atès que no són càrrecs
polítics, sinó llocs de treball

Càrrec

Nom del Càrrec

Retribució
fixa (1)

Retribució
variable (2)

Director general

Juli Fuster Culebras

85.222,44 €

(*)

1

1

Director/a de Gestió i Pressupostos

Manuel Palomino Chacón

57.443,80 €

14.543,28 €

1

1

Director/a d'Àrea de Professionals i Relacions
Laborals

vacant

Director/a d'Àrea de Coordinació
Administrativa

Mª del Mar Rosselló Amengual

57.443,80 €

14.543,28 €

1

1

Director/a d'Asistència Sanitària

Mª Eugenia Carandell Jäger

57.443,80 €

14.543,28 €

1

1

Director/a gerent: Hospital universitari Son
Espases

Josep M. Pomar Reynés

57.443,80 €

14.543,28 €

1

1

Director/a gerent: Hospital Son Llàtzer

Francisco Marí Marí

57.443,80 €

12.394,42 €

1

1

Director/a gerent: Hospital Comarcal d’Inca

Soledad F.Gallardo Bonet

57.443,80 €

12.151,39 €

1

1

Director/a gerent: Hospital de Manacor

Catalina Vadell Nadal

57.443,80 €

12.151,39 €

1

1

Director/a gerent: Atenció Primària Mallorca

Miquel Caldentey Tous

57.443,80 €

12.151,39 €

1

Director/gerent Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera

Carmen Santos Bernabeu

57.443,80 €

12.151,39 €

1

1

Director/a gerent: Àrea de Salut de Menorca

Ana Trenado Andreu

57.443,80 €

12.151,39 €

1

1

Director/a gerent: Gerència del 061

Eloy Villalba Ballesteros

57.443,80 €

12.151,39 €

1

717.104,24 €

143.475,88 €

12

Total Ibsalut

Complement retrib
d'origen (3)

Indemnització per
residència (4)

Ocupat

(1) : Retribucions anuals del lloc independentment de la data d’inici en el càrrec.. No s'inclouen els complements personals (triennis ni carrera professional)

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)Part màxima variable possible de les retribucions segons compliment d'objectius
(*) No percep retribucions variables
(3) 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, junt a la disposició addicional segona del Decret llei 9/2012
de mesures per a la reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears, quant a l'Ib-Salut.
(4) 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.

Dones

Homes

1

1
6

6

