•

Retribucions i indemnitzacions per cessament de càrrecs del President i Vicepresident

La Presidència, la Vicepresidència i els membres del Consell General no son
retribuïts per l'exercici del seu càrrec.
•

Retribucions i indemnitzacions per cessament de càrrec de la Directora

SEGON.- S’estipula un salari anual de 74.000 Euros anuals per a tots els
conceptes, que es distribuiran en dotze mensualitats i amb dues pagues
extraordinàries prorratejades mensualment.
Els increments anuals futurs seran els que determinin les disposicions laborals
vigents, i seran, com a mínim, de l’increment de preus al consum que s’hagin
produït l’any anterior a Catalunya o, en el cas que sigui superior, el que pugui
proposar el Consell General.
TERCER.- El Consorci satisfarà a la Sra. Àngels Margarit totes les despeses de
representació necessàries per al desenvolupament normal de les seves tasques
com a Directora del Consorci.
(...)
SETÈ.- Qualsevol de les parts signants podrà desistir del contracte, preavisant a
l’altra part de forma fefaent amb una antelació mínima de quinze dies. La
inobservança total o parcial dels terminis de preavís generarà, de forma
automàtica, l’abonament a l’altra part d’una quantitat igual als salaris meritats
pel període omès. No serà necessari cap preavís en supòsits d’acomiadament de
la contractada o resolució contractual derivada d’incompliment de caràcter greu.
La pèrdua de confiança del Consell del Consorci tindrà la consideració de
desistiment per part del mateix. En aquest cas o en qualsevol altre de desistiment
que sigui acordat pel Consorci, la contractada tindrà dret a la percepció d’una
indemnització equivalent com a màxim a 7 dies de salari en metàl·lic per cada
anualitat treballada i fins un màxim de 6 mensualitats.
Si el cessament de l’ara contractada, mereixés la qualificació judicial
d’acomiadament improcedent, no serà procedent el dret a readmissió. En tal cas,
la treballadora tindrà dret a la percepció d’una indemnització de vint dies de
salari en metàl·lic per any de servei i fins un màxim de 12 mensualitats.
Dietes:
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