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Tretze mesos ha trigat l’acord entre el Sitca (Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella) i la corporació sobre el pagament endarrerit de la
gestió de l’acompliment.
Així ho van donar a conèixer ahir la cònsol major de la capital, Rosa Ferrer, i el president del Sitca, Cristian Asensio, en una compareixença
dedicada a la signatura del protocol de relació entre Comú i sindicat.
En aquest sentit, cal comentar que a finals del present exercici els funcionaris del Comú de la capital rebran la gestió de l’acompliment del 2008 i el
2009, tot i que de manera reduïda donat que, en un principi, es pagaran 13 dels 19 mesos que estan pendents actualment. Aquest pagament, es
finançarà mitjançant diferents retallades, prèviament pactades, com ara no fer el clàssic sopar de Nadal comunal o no obsequiar amb paneres els
treballadors per festes.
D’altra banda, el Comú i el Sitca van signar el protocol de relació entre les dues institucions, que té per objectiu regular i normalitzar les relacions,
així com establir els drets, els deures i els recursos del sindicat. En aquest sentit, 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 que serà el cònsol menor o, en la seva
absència, el conseller de Social. El protocol també garanteix la confidencialitat de les dades quan es tracta de casos concrets de persones.
Tot i que el president del sindicat s’ha mostrat satisfet amb el protocol, va explicar que han hagut de renunciar a participar en la comissió de Gestió
i Desenvolupament de Persones i en la comissió tècnica de selecció. Ferrer va explicar que es va desestimar aquesta petició perquè es tracten
temes de seguiment del dia a dia que no són d’interès del sindicat, encara que s’ha compromès a traslladar-los tot el que sí que els pugui afectar.
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