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Una delegació del Consell Gene-
ral, formada pel vicepresident de 
la comissió legislativa de Política 
Exterior, Carles Naudi d’Areny-
Plandolit, i el conseller general 
del Partit Socialdemòcrata, tam-
bé membre de l’esmentada co-
missió, Pere López, assisteixen 
aquests dies com a observadors 
en la 58a Assemblea plenària de 
la Cosac, que té lloc a Tallinn (Es-
tònia).

Es tracta de la quarta vegada 
que el Consell General participa 
com a observador en aquesta 

Conferència, un fòrum parla-
mentari que, des del 1989, tre-
balla per reforçar la legitimitat 
democràtica en el si de la Unió 
Europea, promoure un paper ac-
tiu dels parlaments nacionals en 
els processos de presa de decisi-
ons de la UE, i fomentar la coo-
peració entre els parlaments na-
cionals i el Parlament Europeu.

En aquest plenari de la Cosac 
es debatran diverses qüestions 
d’actualitat que s’han estruc-
turat en fins a cinc sessions de 
treball. Així, la primera, està 
dedicada al futur de la Unió Eu-
ropea i en analitzar les reformes 

necessàries perquè pugui afron-
tar els diferents reptes que hi ha 
damunt la taula. En una segona 
sessió, es treballarà sobre quines 
són les millors pràctiques dels 
parlaments nacionals per poder 
acostar la UE als ciutadans.

En la resta de taules s’abor-
darà el mercat únic numèric, la 
construcció d’una unió de la se-
guretat efectiva i durable i, final-
ment, la dimensió exterior de la 
migració.

La Cosac és la conferència 
parlamentària més antiga reco-
neguda en els tractats de la UE, 
que agrupa tant representants 

dels parlaments nacionals mem-
bres de la Unió, com represen-
tants del Parlament Europeu i 
on, a més de ser convidats els 
parlaments dels països candi-
dats a adherir-se a la UE, poden 

ser convidats a participar-hi, a 
iniciativa de la presidència de la 
UE de torn, altres parlaments 
nacionals tercers en qualitat 
d’observadors, especialistes o 
convidats especials.
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Carles Naudi i Pere López en una moment de la sessió de la Cosac.
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Després d’haver analitzat la 
resposta del ministeri de Salut 
a la pregunta sobre el pagament 
d’hores extres per part del Ser-
vei Andorrà d’Atenció Sanitària 
(SAAS), Socialdemocràcia i Pro-
grés va denunciar ahir la realit-
zació d’una “astúcia legal” per 
part del SAAS per tal d’amagar 
les hores extraordinàries que es 
porten a terme i fer veure que 
disminueixen tal com s’havia 
anunciat des de la direcció de la 
parapública.

Així ho van posar de manifest 
ahir el conseller general d’SDP, 
Víctor Naudi, i el secretari d’or-
ganització de la formació, Joan 
Marc Miralles, que van precisar 
que amb les dades facilitades en 
la resposta es pot veure com, 
des del maig del 2016, el SAAS 
va decidir que les hores extres 
s’incloïen al concepte de guàrdi-
es, de manera que s’observa una 
reducció de la despesa salarial 
en concepte d’hores extraordi-
nàries, però, en canvi, un incre-
ment de la despesa per guàrdi-
es, de tal manera que “s’acaba 
pagant el mateix”. 

“No s’han adoptat mesures 
concretes per controlar i reduir 
les hores extraordinàries, sinó 
que simplement s’han fet me-
sures de maquillatge” per ta-
par un problema que “continua 
existint”, va assegurar Miralles, 

que va recordar que la despesa 
salarial del 2016, en relació amb 
l’exercici anterior, havia crescut 
un 6,5%, i que en els nou pri-
mers mesos d’aquest any, perí-
ode que cobreixen les dades fa-
cilitades, se segueix també una 
tendència de creixement de la 
despesa salarial, si bé se situa-
ria a l’entorn del 3%.

Des de la formació es va atri-
buir l’elevada realització d’hores 
extraordinàries, amb la corres-
ponent despesa, a l’existència 
d’un “dèficit d’organització en 
les tasques de l’hospital, que se-

gurament es podria fer millor”.
En aquest sentit, Naudi i 

Miralles, que va deixar clar que 
donen per fet que en el centre 
hospitalari “sempre hi hau-
rà hores extraordinàries”, van 
posar d’exemple les hores su-
plementàries que es porten a 
terme i, per tant, es paguen en 
departaments com la mateixa 
direcció general, el de recursos 
humans, administració i, fins i 
tot, bugaderia, unes àrees que 
consideren que “no haurien de 
generar hores extraordinàries”.

Per tot plegat, el parlamen-

tari i el secretari d’organització 
de Socialdemocràcia i Progrés 
van insistir en la necessitat de 
“reformar de forma urgent el 
SAAS”, una qüestió que, des de 
l’executiu, “no s’ha volgut assu-
mir en aquesta reforma sanità-
ria que es diu que està fent”.

Així mateix, Naudi va inci-
dir en la necessitat de “clarificar 
conceptes” i que qüestions com 
les hores extraordinàries, les 
guàrdies o les guàrdies perma-
nents “s’entenguin i s’apliquin de 
la mateixa manera a tots els de-
partaments de l’Administració”.

SDP denuncia una “astúcia legal” del 
SAAS per amagar les hores extres 
Naudi i Miralles asseguren que es compten com a guàrdies per fer veure que disminueixen
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El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, i el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, en una compareixença anterior.
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El president del grup parla-
mentari liberal, Josep Pintat, 
ha presentat una esmena a la 
totalitat al marc pressupos-
tari de l’Administració gene-
ral de l’Estat corresponent 
al mandat 2016-2019, actu-
alitzat l’11 d’octubre passat, 
segons recollia ahir el Butlletí 
del Consell General. L’esmena 
a la totalitat va ser admesa a 
tràmit en la darrera reunió de 
Sindicatura. 

D’altra banda, el butlletí 
recollia també la convocatò-
ria d’una sessió ordinària del 
Consell General per demà, en 
la qual es debatrà i votarà el 
projecte de llei de mesures 
urgents per a l’aplicació del 
Conveni relatiu als drets de 
les persones amb discapaci-
tat, amb les quatre reserves 
d’esmena que hi han presen-
tat els tres consellers generals 
del el Partit Socialdemòcrata. 
Així mateix, la sessió servirà 
també per donar llum verda 
al projecte de llei del Pla d’es-
tadística 2017-2020, al pro-
jecte de llei de modificació de 
la Llei d’intercanvi automàtic 
d’informació en matèria fis-
cal, així com també al projecte 
de llei de crèdit extraordinari 
destinat a finançar la redac-
ció del projecte i la direcció 
d’obra d’una passarel·la entre 
la plaça del Poble i el carrer de 
la Vall.
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