DIRECTOR GENERAL
JOSÉ ALBERTO CARBONELL
BARCELONA, 1964

CURRICULUM VITAE A
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 PROFESIONAL L
Comença a treballar a l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) l’any 1991 amb les
següents responsabilitats:
Director general, des del 2009 fins a l’actualitat.
Director general adjunt, del 2007 fins el 2009.
Màxim responsable d’Explotació i Planificació Portuària, del 1997 fins el 2007.
Cap de Concessions, del 1991 fins el 1997.

RETRIBUCIÓ Ó
En compliment de les Instruccions remeses per la Comissió Executiva de la
Comissió Interministerialde Retribucions (CECIR), sobre les "Condicions i
procediments per a la modificació durant l'any 2020 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 i tot en tant no disposi de Resolució
diferenciada) segons es recull en la Llei 6/2018, de 3 de julio de Pressupostos
Generals de l'Estat (LPGE) per a l'any 2018 les mateixes es podran incrementar
amb efectes econòmics d’1 de gener de 2020, finas al 2% els mòduls salarials fixats
per l’any 2019. Addicionalment, i de conformitat amb la Resolució de 22/3/2018,
per la qual es publica el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l’ocupació
pública i les condicions de treball, amb efectes 1 de gener de 2020, s’afegirà un
altre increment del 0,3%. En conseqüència, les retribucions s’incrementaran
respecte de l’aplicada en l’últim semestre de 2019 un 2,3% de gener a desembre
de 2020.
La retribució total del director general serà de 145.293,21€, estant conformada pels
següents conceptes: Retribució bàsica anual de 89.289,35€; Retribució variable fixa
de 16.964,98€; Retribució variable addicional de 2.678,68€; Retribució variable
addicional Llei 5/2006 de 36.360,20€.
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.3. Tres del Reial Decret-llei 2/2020, que estableix
que per a 2020 es podran realitzar aportacions a plans de pensions, sempre que no
es produeixi increment de massa salarial.
Quant als complements anuals d'Antiguitat per 2020, 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 juny de 2021.
(Expte. nº 281/21; 54/20)

