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Compromís de destinar 250.000 euros per pagar 13
mesos pendents del GAdA
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Comú i treballadors signen el protocol de relació
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DIJOUS, 08 D'ABRIL DE 2010 20:41 - DdA/Agències - Andorra la Vella

El Comú d'Andorra la Vella destinarà entre 225.000 i 250.000 euros per a pagar 13 dels 19 mesos
pendents de la Gestió i Avaluació de l'Acompliment (GAdA). Avui els responsables de la corporació i els
sindicat de treballadors (Sitca) han signat el protocol de relació.

La cònsol major, Rosa Ferrer, ha explicat que la proposta, si és acceptada pels treballadors, es
pagarà a final d'aquest any i en detriment de la partida destinada a les paneres i el sopar de Nadal. A
més, ja s'està treballant per tal d'aplicar a partir d'enguany un sistema més assumible i que tingui una
valoració més objectiva. Ferrer ha fet aquestes declaracions durant l'acte de signatura del protocol. El
president del sindicat, Cristian Asensio, s'ha mostrat satisfet amb la proposta, tot i que lamenta que
els sis mesos pendents no es puguin negociar, i també ha coincidit en afirmar que l'actual sistema és
poc objectiu.
Rosa Ferrer i el cònsol menor, Josep Vila, han recordat aquest dijous que la voluntat de la corporació
"no és no pagar el GAdA" i que Andorra la Vella ha buscat una solució "a diferència d'altres comuns
que han decidit congelar-lo". Per aquest motiu, han presentat una proposta al SITCA que es votarà en
assemblea el proper 14 d'abril. El nou sistema d'avaluació també establirà a partir de quina franja de
salari el GAdA ha de consolidar, i la intenció és que sigui vàlid tant per moments econòmics difícils
com l'actual com per a períodes de més bonança. A partir d'ara, la valoració ja no es farà de juny a
juny sinó per anys naturals, per tant, la previsió és que el nou sistema ja s'apliqui per a la valoració de
l'any 2010.
En virtut del protocol de relació entre comú i sindicat, el Sitca disposarà d'un espai físic per exercir les
seves tasques, i els membres de la junta tindran una disponibilitat horària de 100 hores a l'any.
També s'ha fixat una reunió mensual d'una comissió de treball amb representants del sindicat i del
comú, en la qual assistirà com a mínim un membre polític de la majoria.
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