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El mes de setembre s’ha tan-
cat amb 394 persones inscrites 
al Servei d’Ocupació, xifra que 
suposa un increment del 4,2% 
respecte a les dades del mes 
d’agost, quan hi havia inscrits 
378 aturats en recerca de feina, 
segons les dades fetes públi-

ques ahir pel ministre porta-
veu. No obstant, Jordi Cinca, 
que va atribuir l’increment re-
gistrat a l’acabament de la tem-
porada d’estiu, va remarcar que 
el nombre de persones sense 
feina inscrites al Servei d’Ocu-
pació al setembre és un 20,1% 
inferior al que es va registrar 
el mateix mes de l’any passat, 

quan es va comptabilitzar 493 
inscrits. En aquest sentit, el mi-
nistre va destacar que es tracta 
de les millors dades d’ocupació 
dels últims nou anys i que “con-
firmen” la tendència a la baixa 
que ja s’ha anat observant en 
els darrers mesos.

D’altra banda, pel que fa al 
nombre de persones assalari-

ades registrades a la Caixa An-
dorrana de Seguretat Social, 
Cinca va explicar que a finals de 
juliol la CASS en tenia 36.761, 
xifra que suposa un increment 
del 2,8% respecte als assalari-
ats registrats el mateix mes de 
l’any passat, que eren  35.771. 

Cinca va emfatitzar el fet 
que la mitjana d’assalariats 
en els darrers dotze mesos és 
de 37.224, amb una variació 
positiva del 2,6% respecte a 
les dades del període anteri-
or. També va posar en relleu la 
tendència positiva del nombre 
d’assalariats, que ja està per 

sobre de la xifra registrada el 
2011, 36.457, i molt per da-
munt dels mesos de juliol del 
període comprès entre el 2012 
i el 2016. 

Pel que fa als salaris, el mi-
nistre portaveu va remarcar 
que el salari mitjà declarat a 
la CASS el mes de juliol es va 
situar en 1.985,24 euros, amb 
una variació positiva del 0,5% 
respecte del 2016, quan va ser 
de 1.976,19 euros. A més, tam-
bé augmenta, en aquest cas un 
3,2%, la massa salarial global,  
que el juliol passat es va situar 
en 72,98 milions d’euros.

Els inscrits al Servei d’Ocupació 

pugen un 4,2% al setembre

Mercat de treball
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El Govern va aprovar un crèdit 
horari extraordinari de vint ho-
res per als representants dels 
sindicats que estiguin desenvo-
lupant els treballs de la reforma 
de la Llei de la funció pública, 
segons va informar el ministre 
portaveu, Jordi Cinca. Aquest 

atorgament del crèdit horari és 
per preparar els temes a tractar 
i mantenir les reunions corres-
ponents amb la comissió consul-
tiva, fins que els presenti el pro-
jecte de llei previst per al mes de 
novembre vinent. Quan es van 
iniciar els treballs ja es va donar 
un crèdit de vint hores mensuals 
als representants sindicals.

Crèdit de vint hores pels 

treballs de funció pública

Sindicats
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L’executiu ha acordat un con-
curs públic nacional per al 
desenvolupament d’un siste-
ma d’informació per gestio-
nar i controlar el registre i la 
classificació dels allotjaments 
turístics d’Andorra. Segons va 
explicar el ministre portaveu, 

Jordi Cinca, aquesta licitació 
permetrà disposar d’un nou 
programa informàtic que ac-
tualitzarà i unificarà els dos 
programes que funcionen ac-
tualment i que ja han quedat 
obsolets: el d’allotjament tu-
rístics, datat de l’any 2000, i el 
d’apartaments moblats per a 
vacances, datat de l’any 2008.

Nova eina per gestionar la 

classificació d’allotjaments

licitacions
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Després de rebre l’informe 
favorable de la Comissió Tèc-
nica d’Urbanisme (CTU), el 
Govern va donar ahir, en la 
sessió del consell de minis-
tres, el vistiplau a la revisió 
del pla d’urbanisme d’Andor-
ra la Vella, que ara retornarà 
al Comú per a l’aprovació de-
finitiva, segons va explicar 
el ministre portaveu, Jordi 
Cinca.

‘Sí’ al POUP 

de la capital

El president, Josep Pintat, i el 
president suplent del grup par-
lamentari liberal, Jordi Gallardo, 
es van reunir dimarts amb el cap 
de Govern, Antoni Martí, a qui 
van lliurar un document en què 
es concreta la proposta de ser 
“observadors actius” en les nego-
ciacions amb la UE per a l’establi-
ment d’un acord d’associació que 
Pintat va fer en el debat d’orien-
tació política.

Així ho van explicar ahir els 
dos parlamentaris de Liberals 
d’Andorra en la reunió que va ce-
lebrar la formació per coordinar 
les línies de cara a la “recta final” 
de la legislatura, que va aplegar 
els càrrecs electes, consellers ge-
nerals i comunals i l’executiva del 
partit.

Pintat i Gallardo, que estan a 
l’espera “de la resposta del cap de 
Govern a l’oferiment que li hem 
fet”, van lliurar a Martí un docu-

ment de sis pàgines en què defi-
neixen la proposta per participar 
com a “observadors actius” en les 
taules de negociació de l’acord 
d’associació, i que recull tota una 
sèrie  de “principis d’ètica i trans-
parència” sobre com ha de ser la 
coordinació entre les dues parts.

D’altra banda, segons va in-
formar la formació en un comu-

nicat, la reunió de treball, que 
va aplegar una trentena de per-
sones, va servir per “aconseguir 
una major coordinació entre els 
òrgans del partit i els càrrecs 
electes”, una acció que es consi-
dera “imprescindible de cara a 
vertebrar una alternativa de Go-
vern” en les pròximes eleccions 
generals.

Els temes que van centrar la 
trobada van ser la reforma de les 
competències i transferències i 
l’acord d’associació amb Europa. 
Respecte al primer es va debatre 
a l’entorn dels informes sobre la 
constitucionalitat dels projec-
tes de llei, els dos encarregats 
per l’executiu i l’encomanat pel 
Comú de Sant Julià, i es va abor-
dar també quin ha de ser el sen-
tit del vot el dia que es debatin 
els dos textos.

pRegunta uRgent
D’altra banda, LdA va informar 
que Gallardo va presentar a Sin-
dicatura una pregunta urgent 
perquè el Govern respongui si 
era coneixedor de la gravació que 
provaria l’extorsió i la coacció als 
màxims accionistes de BPA per-
què facilitessin informació ban-
cària a les autoritats espanyoles, 
un fet que en cas confirmar-se 
seria “molt greu” perquè suposa-
ria un atac a la sobirania.

LdA fa arribar a Martí la proposta 

per esdevenir “observadors actius”
L’executiva reuneix els càrrecs electes de la formació per “vertebrar una alternativa de Govern”
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Un moment de la reunió de treball de Liberals d’Andorra d’ahir a Escaldes-Engordany.

liberalS d’andorra

Consell General

El conseller general de Soci-
aldemocràcia i Progrés, Víc-
tor Naudi, ha presentat dues 
preguntes al Govern sobre 
les hores extres pagades pel 
SAAS i la despesa salarial en 
l’hospital. Les preguntes par-
teixen d’unes declaracions fe-
tes l’estiu passat per la direc-
ció general del SAAS en què 
es deia que s’havia reduït a la 
meitat la despesa en hores ex-
tres. Per aquest motiu, Naudi 
vol saber el cost del conjunt 
de les hores extres abonades 
mensualment, per a cada àrea 
i departament dels serveis 
de l’hospital i de la Clínica 
Nostra Senyora de Meritxell 
durant els anys 2015, 2016 i 
2017. Naudi també demana 
una resposta per esbrinar qui-
na ha estat la despesa salarial, 
excloent-ne les hores extres, 
pagada en el mateix període 
per a cada àrea i departament 
dels serveis hospitalaris.

SDP pregunta 

pel cost de les 

hores extres de 

l’hospital
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