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La corporació de la capital ha formulat una proposta al Sindicat de Treballadors del Comú d'Andorra la Vella (Sitca), segons la
qual els funcionaris cobrarien dotze dels divuit mesos de l'acompliment 2008-2009. Els treballadors hauran de decidir si
accepten l'oferta en una assemblea convocada pel 12 d'abril. El president del Sitca, Cristian Asensio, ha reconegut que la
proposta és 'molt bona', tenint en compte que estaven en la 'incertesa' de si cobrarien. En contrapartida, durant aquest 2010,
no tindran sopar ni panera de Nadal.
En principi, l'avaluació 2008-2009 és d'un any, però com que no s'ha fet, al final s'avaluaran divuit mesos, tot i que el Comú
només es compromet a pagar-ne dotze. Així ho va fer saber el cònsol menor, Josep Vila, l'actual interlocutor de la corporació
amb el sindicat. Segons la proposta, una part dels treballadors ho cobraran al juny i la resta, al desembre. Asensio ha destacat
el 'gran esforç per part de la corporació per poder pagar els treballadors' i s'ha mostrat satisfet per la voluntat de consultar les
decisions amb els funcionaris. El president del Sitca també ha apuntat que, de cara al 2010, el format del Gada canviarà i, en
principi, es pagarà bianualment, però 'encara s'ha d'afinar'.
En la reunió amb Vila es van exposar altres punts. El cònsol menor es va comprometre a signar en quinze dies el protocol de
relacions entre els funcionaris i la corporació. Entre les qüestions ja decidides en aquest àmbit, s'ha consensuat una reunió cada
primer dijous de mes. Vila serà el representant del Comú, i el seu suplent serà el conseller de Social, Quim Valera. També es va
parlar del reglament de compensacions, per 'donar equitativitat a totes les conselleries', que es tirarà endavant en dos mesos; i
es va explicar al sindicat que des de la reunió de cònsols s'està impulsant un reglament de permisos que s'instaurarà en tots els
comuns i que suposarà una millora pels drets dels treballadors.
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