
ANDORRA 9Dimarts, 10 D’octubre Del 2017

DIA MUNDIAL DE LA 
SALUT MENTAL

10 D’OCTUBRE  2017
Plaça Coprinceps Escaldes-Engordany a partir de les 18 h

FI DE FESTA AMB XOCOLATADA I COCA PER TOTHOM!!!

Gran cel·lebració a càrrec:

AFMMA

Amb la participació de:

JONHY & AMPARO
COR DE ROCK
CASTELLERS D’ANDORRA

Col�labora:

Consell General

El portaveu d’SDP al Consell 
General, Víctor Naudi, ha 
presentat una bateria de pre-
guntes al Govern per esbrinar 
el procediment d’atribució de 
deu places vacants en el lloc 
de treball de col·laborador 
educatiu. El ministeri d’Edu-
cació i Ensenyament Superior 
va publicar al febrer un edicte 
per cobrir deu places vacants 
de col·laborador educatiu amb 
adscripció al departament 
d’Escola Andorrana i de For-
mació Andorrana, però sense 
diferenciar quantes per a cada 
cas. Ateses les queixes rebudes 
de diferents persones vincu-
lades a la tramitació d’aquella 
convocatòria, SDP vol saber 
quantes places –i on– s’han 
adjudicat. Naudi també pre-
gunta quines són les condici-
ons laborals de les persones 
assignades a l’Escola Andorra-
na o a Formació Andorrana a 
partir d’aquell edicte.

SDP pregunta 
per les places 
de col·laborador  
educatiu

Redacció
andorra la vella

El Comú d’Andorra la Vella s’es-
tà replantejant participar en 
l’Agència Tributària Nacional, 
tot i que en un principi va ex-
posar la voluntat de prendre-hi 
part, tal com es va donar a co-
nèixer la setmana passada en la 
reunió de cònsols. Els motius 
que han portat la corporació 
de la capital a tornar a avalu-
ar la seva participació són dos. 
D’una banda, el fet que sense 
la presència de tots els comuns 
formar part de l’Agència Tribu-
tària Nacional resulta més car. 
De l’altra, i segons va explicar 
la cònsol major d’Andorra la Ve-
lla, Conxita Marsol, també s’ha 
constatat que després d’assumir 
aquesta tasca internament el 
funcionament és correcte. 

“El nou sistema de cobra-
ments ja s’aplica i està funcio-
nant sense la necessitat d’am-
pliar plantilles”, va dir, al mateix 

temps que va remarcar que “ja 
anem al banc a cobrar a la gent 
que ens deu i el sistema funci-
ona”. Marsol va destacar que el 
volum de morosos que té la cor-

poració és molt baix. La decisió 
sobre si Andorra la Vella partici-
pa o no en l’Agència Tributària 
Nacional es preveu prendre en-
tre aquesta setmana i la que ve. 

Els comuns de Canillo i la 
Massana ja van informar que 
no formaran part de l’Agència 
Tributària Nacional. Aquestes 
corporacions argumenten que 
no s’hi incorporaran per motius 
econòmics, i així ho van comu-
nicar al Govern fa uns vuit me-
sos. Les parròquies argumenten 
que la despesa de funcionament 
es veuria incrementada. En el 
cas de la Massana això passa per 
la gran inversió en tecnologia i 
perquè no es pot prescindir de 
l’empleat, que té altres funcions.

Marsol diu que l’Agència Tributària 
surt més cara sense tots els comuns
El bon funcionament després de l’aplicació del nou sistema també fa replantejar la participació

andorra la vella

M.S.C.
andorra la vella

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol.

JonaTHan GIl

Conxita Marsol

el nou sistema 
ja s’aplica i està 
funcionant sense 
ampliar plantilles


