AECT-Hospital de Cerdanya
Retribucions dels directius

Departament

Entitat

Naturalesa de
l'entitat

Cognoms i Nom

BONET PEDROL, Francesc

Agrupació
Europea de
Departament de cooperació
Salut
territorial
Hospital de la
Cerdanya

AECT

Sexe

H

Denominació del lloc

Retribució integra
del lloc de treball
(Retribucions fixes
+ Variable DPO)

Direcció general

82.156,48

Retribucions
fixes

Retribucions
variables per
objectius
contractualment
previstes. %
Retribució

82.156,48

0%

Retribucions
variables per
objectius
contractualment
previstes. Import
màxim
0,00

Nombre
anualitats

Indemnitzacions
previstes

Lloc del
càrrec
acumulat

Observacions

-

Pendent de
nomenament definitiu

Complements vinculats a la persona
(anual)

Antiguitat/Triennis
Contracte
indefinit

Màxim 6 mensualitat

ESTEVA, Marie José

D

Directora d'Infermeria

46.306,76

43.306,76

3.000,00

-

131,86

GUITART GUIXE, Àngels

D

Directora Economico-Financera

49.613,42

46.613,42

3.000,00

-

252,68

SUBIRATS BAYEGO, Enric

H

Director Mèdic

75.191,16

71.791,16

3.400,00

-

1.153,64

MORA GINÉ, Maria Dolors

D

Directora d'Informàtica

49.613,42

46.613,42

3.000,00

-

262,64

FABRA GRAU, Francesc

H

Director de Serveis Generals

49.613,42

46.613,42

3.000,00

-

324,08

0,00

-

0,00

-

Llista Observacions
0.- Retribució íntegra del lloc de treball
Retribució integra: Suma de les "retribucions fixes" més la "retribució variable per objectiu".
1.- Retribucions fixes:
El import de retribució fixa recull la retribució lligada al càrrec.
No s'incorpora la retribució lligada a la persona que ocupa el càrrec. ( Antiguitat, Carrera, Trienis)
En la columna d' observacions s'especifica la retribució del càrrecs directius en conceptes vinculats a la persona : Antiguitat, Carrera, triennis
2.- Retribucions variables
Tal com s'especifica en la "Llegenda de la informació a publicar" en aquest document es mostra el percentatge contractualment previst
d'import màxim que es pot percebre i la xifra concreta resultant de l'aplicació d'aquest percentatge respecte el sou anualment previst.
3.- Nombre d'anualitats
Indefinits o temporal. En aquest cas cal assenyalar la durada prevista del contracte
4.- Indemnitzacions previstes
El contracte del Director General preveu que en cas d'extinció del contracte per desestiment de l'AECTHC, aquest haurà d'indemnitzar al
senyor Bonet, a raó de 7 dies de salari per any treballat i amb el límit de 6 mensualitat, segons l'article 11 del RD1382/1985
i el Decret 243/2004 sobre determinats aspectes de la contractació laboral a la Generalitat de Catalunya.
La resta de personal directiu es regeix per la normativa de la legislació laboral

informació actualitzada a 05/06/17

Prevista en la
legislació laboral

Carrera

743,96

13.084,26

