
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE GERENT 

 

Retribucions: retribucions brutes anuals 38.603'14€ 

                       Aquestes  retribucions inclouen 2 pagues extraordinàries: juny i 

desembre. 

 

Tipus de contracte: contracte laboral d'alta direcció regulat pèl RD 1382/1985, d'u 

d'agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, i el 

RD-Llei 3/2012, de 10 de febrer,de mesures urgents de reforma del mercat laboral. 

 

Règim jurídic del contracte: el contracte de treball es regularà,  per ordre de prelació: 

- pel disposat en el propi contracte. 

- pel present acord, per la Llei 1382/1985, d'u d'agost, que regula la relació laboral de 

caràcter especial del personal d'alta direcció. 

-  per l'Estatut de Treballadors i demés normativa que li pugui ser d'aplicació. 

 

Duració del contracte: tindrà una duració inicial d'un any, convertint-se amb indefinit, 

per mutu acord de les parts. S'estableix un període de pràctiques de 4 mesos.   

El treballador contractat, mentre sigui vigent el contracte de treball, no podrà celebrar 

contractes amb altres empreses. 

 

Extinció del contracte: se regirà pels articles 10, 11 i 12 del RD 1382/1985, per les 

causes que preveu l'Estatut de Treballadors i la resta de normativa que li sigui 

d'aplicació. 

 

Tipus de jornada:  flexible; 40 hores setmanals de promig en còmput anual. 

 

Vacances, permisos i festes: seran els mateixos que el personal adscrit al servei 

d'aigua. 

 

Funcions generals: 

- Les pròpies de gerent de la Societat Municipal de tots els serveis que presta aquesta 

entitat. 

- Dur a terme la supervisió i control de tot el personal de la Societat Municipal. 

- Organitzar el treball de tots els equips  i treballadors. 

- Redactar i dirigir projectes que hagin de ser executats i que corresponguin a qualsevol 

servei propi de la SAM. 

- Supervisar i gestionar el tractament d'aigües residuals de la Societat Municipal. 

- Qualsevol altre funció pròpia de la plaça de gerent i d'enginyer industrial o de camins. 

 

Manacor, 21 d'octubre de 2015 

 

La presidenta del Consell 

d'Administració. 

Cristina Capó Santandreu 

 

Aprovat per Consell d'Administració 8/2015, de data 21 d'octubre de 2015. 
 

 

 



 

 

 
 


