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La banca digital de MoraBanc 
ha rebut dos premis de la revis-
ta financera internacional World 
Finance.  La publicació, editada a 
Londres, ha fet públics els seus 
guardons d’aquest any i Mora-
Banc ha estat distingit com a 
millor banc digital i millor App 
d’Andorra 2017. El jurat dels pre-
mis de World Finance ha valorat, 
en els dos casos, el salt qualita-
tiu que ha fet l’univers digital de 
MoraBanc amb el llançament de 
MoraBanc Digital, ara fa un any. 
En el cas concret de la banca en 
línia i l’app, destaquen la innova-
ció aplicada als dos canals amb 
noves funcionalitats per facili-

tar l’operativa diària dels clients, 
tot amb un disseny amable i una 
usabilitat ben valorada pels usu-
aris. L’actualització constant de 

les funcionalitats també ha estat 
ben valorada, com ara les dar-
reres novetats en la gestió dels 
productes d’inversió. 

La banca digital de MoraBanc 
rep dos premis internacionals
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David Murias dona 1.500 euros 
a l’escola de Meritxell

l fil so  avid urias va entregar ahir un xec de  euros 
a la directora de l’escola especialit ada ostra Sen ora de 

eritxell  eline andicó  diners que ha anat recollint durant les 
sessions del pro ecte ivendres de canvi  urias ha organit at 
xerrades col lectives per treballar la consciència i tractar sobre 
temes quotidians  mb les aportacions del públic  ha recaptat 

 euros  que ha decidit donar al centre  
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Ignacio Martí, Lluís Alsina i Mireia Maestre van presentar MoraBanc Digital.

Salut

L’Agència nacional per a la 
seguretat dels medicaments i 
productes sanitaris de França 
(ANSM) ha estat informa-
da pel laboratori Johnson & 
Johnson de la presència de 
dos fragments de vidre a l’in-
terior d’un pot del medica-
ment Lansoÿl Framboise, un 
medicament indicat, en adults 
i infants a partir de dos anys, 
en el tractament simptomàtic 
del restrenyiment ocasional.

El medicament es ven sen-
se recepta mèdica. Seguint les 
recomanacions de l’ANSM, 
el ministeri de Salut ha en-
viat una alerta a les oficines 
de farmàcia per retirar els 
lots potencialment afectats: 
Lansoÿl Framboise, gel oral 
en pot de vidre de 225 g, lots 
3802, 3803 i 3804. Si algú té 
un medicament d’aquests lots 
no l’ha de consumir i l’ha de re-
tornar a la farmàcia. Un altre 
lot distribuït només a Bèlgica 
és susceptible d’estar afectat 
pel mateix defecte de quali-
tat: és el lot 3801 de Lansoÿl 
Paraffine, que tampoc s’ha de 
consumir i ha de ser retornat. 
La resta de lots no indicats de 
Lansoÿl Framboise i Lansoÿl 
Paraffine no estan afectats per 
la retirada i es poden continu-
ar utilitzant amb seguretat.

Retirada de 
diversos lots 
de Lansoÿl 
Framboise
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La consellera del Partit Soci-
aldemòcrata + Independents 
(PS+I) del Comú d’Escaldes-
Engordany, Cèlia Vendrell,  ha 
tramitat una pregunta sobre 
els salaris dels càrrecs elec-
tes a la corporació, de cara a 
l’exercici 2018, segons va in-
formar la formació.

La qüestió haurà de ser 
resposta per la majoria du-
rant la sessió que tindrà lloc 
aquesta tarda i que tindrà 
com a eix central l’aprovació 
del pressupost per a l’any 
vinent. Vendrell ha defensat 
que la voluntat d’aquesta ac-
tuació és “de transparència” 
de cara als ciutadans.

En l’escrit, la consellera 
recorda que la pregunta la 
va formulant “any rere any, 
quan es vota el pressupost”. 
En aquest sentit, Vendrell 
remarca que té “un afany de 
transparència”, ja que així 
“els ciutadans sabran quant 
cobren els càrrecs electes de 
la parròquia”. La conselle-
ra incideix en “la polèmica 
dels sous” que es va viure a 
inicis del primer mandat de 
Trini Marín i Marc Calvet, i 
reconeix que, des de llavors, 
“no s’ha tornat a repetir i la 
majoria ha conservat els ma-
teixos salaris”.

Vendrell demana 
pels sous dels 
càrrecs electes 
per al 2018
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El conseller general de Socialde-
mocràcia i Progrés (SDP), Víc-
tor Naudi, ha presentat quatre 
esmenes a la proposició de llei 
qualificada de relacions laborals, 
presentada pel grup demòcrata, 
entre les quals una d’encaminada 
a suprimir el nou contracte que 
es proposa per a treballs de curta 
durada. 

I és que la formació considera 
que l’objecte d’aquest contracte 
que, segons la proposició de llei, 
no pot excedir, en cap cas, trenta 
dies naturals consecutius dins el 
període d’un any, ja està “perfec-
tament cobert” per les disposici-
ons amb relació al contracte per 
durada determinada o per obra o 
servei concret previstes en l’arti-
cle 14 del text.

A més, SDP, que recorda tam-
bé que l’article 15 ja preveu una 
regulació pròpia per al contrac-
te de temporada, destaca que la 
“flexibilitat” i “claredat” de l’arti-
cle 14, que “ja preveu adequada-
ment els sistemes contra el frau i 
l’abús”, fan del tot “innecessària” 
la nova modalitat de contracte 
per a treballs de curta durada 
plantejada.

En una altra esmena, Naudi 
planteja una modificació de la 
disposició final segona del text, 
que preveu que, en un termini 
de sis mesos, l’executiu reguli 

reglamentàriament la figura del 
mediador, en el marc de la nego-
ciació col·lectiva, per tal que el 
Govern tingui també un període 
de sis mesos per regular el règim 
jurídic de les empreses de treball 
temporal. En la motivació de l’es-
mena, el parlamentari assegura 
que la regulació prevista per a 
aquest tipus d’empreses en la 
proposició de llei “és força breu”.

D’altra banda, i en el cas 
de l’acomiadament no causal, 
Naudi planteja que, a part que 
es consideri nul i sense efecte, 
l’acomiadament no causal d’un 
representant dels assalariats no 
acceptat tingui també la matei-
xa consideració que l’“acomi-
adament discriminatori o que 
produeixi violació de drets fona-
mentals i llibertats públiques de 

l’assalariat”.
D’altra banda, SDP, que tam-

bé planteja una esmena per 
clarificar el redactat d’un dels 
apartats de l’article relatiu a les 
indemnitzacions, ha presentat 
tres esmenes a la proposició de 
llei qualificada de mesures de 
conflicte col·lectiu, dues de les 
quals amb la voluntat d’“afavorir 
la regulació mitjançant conveni 
col·lectiu”.

Naudi considera que “faci-
litaria molt la pau laboral” la 
previsió d’un conveni col·lectiu 
o acord específic dels serveis i 
treballs de manteniment i de 
caràcter essencials que l’empre-
sari i els treballadors considerin 
pertinents. Aquest fet, segons 
SDP, no impediria que el Govern 
pogués “dictar un decret amb re-
lació als serveis essencials”, però 
“permetria clarificar quina és la 
situació que empresaris i treba-
lladors han previst”.

Finalment, el conseller ge-
neral d’SDP proposa modificar 
l’article 21, que fa referència als 
serveis considerats essencials 
que es puguin veure afectats per 
una vaga. Naudi proposa afegir 
una frase al redactat de l’apartat 
1 que estipuli que el Govern ha 
d’adoptar els acords necessaris 
per conciliar en cada cas l’exercici 
del dret de vaga, amb la garantia 
del funcionament bàsic dels ser-
veis indicats.

SDP vol eliminar els contractes 
per treballs de curta durada 
Naudi planteja que es reguli el règim jurídic de les empreses de treball temporal

onsell General
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Víctor Naudi.
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