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LEGISLACIÓ

El conseller, Víctor Naudi, va 
entrar ahir a la Sindicaturia 
quatre esmenes a la proposi-
ció de llei qualificada de rela-

cions laborals i la proposició de llei 
qualificada de conflicte col·lectiu pre-
sentades pel Grup parlamentari de 
Demòcrates per Andorra, segons un 
comunicat. 

Naudi es mostra partidari de su-
primir l’article 19 que fa referència 
als treballs de curta durada, ja que 
creu que això no queda justificat en 
aquest article perquè el seu objecte ja 
està perfectament cobert pel contrac-
te per durada determinada. A més, va-
lora que aquest contracte ja preveu 
adequadament els sistemes contra 
el frau i l’abús (límits temporals, con-
versió en indefinit, etc.) i que el con-
tracte de temporada ja queda definit 
en l’article 15. 

D’altra banda, Naudi també pro-
posa modificar la disposició per a do-
nar mandat al Govern per a regular 
reglamentàriament les empreses de 
treball temporal. Els progressistes 

SDP esmena les propostes de 
lleis laborals dels demòcrates
Naudi diu que el text de 
les empreses de treball 
temporal  és força breu
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consideren que la regulació pel que 
fa a les empreses de treball temporal 
és força breu i que l’Executiu hauria 
de regular, en el termini de sis mesos 
i per via reglamentària aquestes en-
titats.

ALTRES ESMENES / Quant a la proposició 
de llei qualificada de mesures de con-
flicte col·lectiu, Naudi va presentar 
tres esmenes, dues d’elles busquen 
afavorir la regulació mitjançant con-
veni col·lectiu. Naudi considera que 
facilitaria molt la pau laboral la previ-

sió d’un conveni col·lectiu o acord es-
pecífic dels serveis i treballs de mante-
niment que l’empresari i els treballa-
dors considerin pertinents.

Naudi també proposa modificar 
l’article 21, que fa referència als ser-
veis considerats essencials que es pu-
guin veure afectats per una vaga, afe-
gint-hi el text següent: «En aquest àm-
bit, el Govern ha d’adoptar els acords 
necessaris per conciliar en cada cas 
l’exercici del dret de vaga amb la ga-
rantia del funcionament bàsic dels 
indicats serveis». H

Un total de 2.506 catalans van vo-
tar des de diumenge fins dimarts 
per escollir els seus representants. 
A Catalunya avui se celebren elec-
cions per poder elegir la configu-
ració del nou Govern d’aquesta co-
munitat autònoma. En el cas dels 
catalans que resideixen a Andor-
ra podien votar per correu o bé pre-
sencialment a l’Ambaixada, una 
opció que ha escollit una àmplia 

ELECCIONS CATALUNYA

Més de 2.500 catalans voten 
a Andorra en tres dies 

majoria, 1.624 dels electors. La ma-
joria dels catalans que van votar 
són de la província de Barcelona 
(1.327), seguits de Lleida (862), Tar-
ragona (216) i Girona (101).

Aquests residents van acudir a 
les urnes dins del període ordinari, 
però per la particularitat d’aques-
tes eleccions el Govern espanyol ha 
obert un període de votació extra-
ordinari a través del qual els elec-
tors estrangers també van poder 
acudir ahir i avui a les urnes. H 
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El PS demana pels sous 
dels càrrecs escaldencs

Cèlia Vendrell, conseller de la mi-
noria del Partit Socialdemòcrata 
(PS) d’Escaldes-Engordany, va en-
trar ahir una pregunta sobre els sa-
laris dels càrrecs electes a la corpo-

ració de cara a l’exercici 2018, se-
gons un comunicat de la formació. 
En aquest context, la majoria del 
partit demòcrata haurà de respon-
dre avui a aquesta qüestió en el ple 
de comú, que tindrà com a eix cen-
tral l’aprovació dels pressupostos 
de l’any vinent. 

Vendrell va destacar que cada 
any en el ple del comú en el qual  es 
voten els pressupostos pregunta so-
bre aquesta qüestió. Això, va dir, ho 

fa per «un afany de transparència». 
En aquest sentit, va ressaltar que 
«els ciutadans sabran què cobren 
els càrrecs electes de la parròquia». 

A més, va recordar que en el pri-
mer mandat de la cònsol, Trini Ma-
rin, i del menor, Marc Calvet, va ha-
ver-hi «la polèmica dels sous». El 
2012, el ple de comú va aprovar una 
mesura per apujar un 16% el sou 
dels càrrecs electes, però finalment 
els cònsols van rectificar i la van dei-
xar sense efecte. 

«No s’ha tornat a repetir i la ma-
joria ha conservat els mateixos sala-
ris», va assegurar ahir Vendrell, se-
gons destaca el comunicat de la for-
mació socialdemòcrata. H

La majoria haurà de 
respondre avui en el ple 
de comú
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Inscripcions pels 
exàmens de català

Aprovat un protocol de 
rescats de muntanyes

El vehicle elèctric es carregarà gratis una hora

Un estudi valorarà el 
patrimoni gastronòmic

La vacuna de l’hepatitis 
es donarà en tres dosis

LLENGUA 3Les inscripcions pels exà-
mens de català dels nivells A1, A2, 
B1, B2 i C1 es podran realitzar del 
2 al 19 de gener. Les inscripcions, 
que tenen un preu de 17,15 euros, 
es podran fer en el Servei de Trà-
mits de Govern i en la web www.e-
tramits.ad. 

SALVAMENT 3El Govern va aprovar 
ahir un protocol d’acció en rescats 
de muntanya en el qual s’estableix 
com han d’actuar el SUM i el Grup 
de Rescat de Muntanya (GRM) dels 
Bombers. Això vol millorar la coor-
dinació entre els dos departaments. 

SOSTENIBILITAT 3El vehicle elèctric es carregarà dues hores gratis en els carre-
gadors lents o accelerats i després costarà de cinc euros l’hora. En els carre-
gadors ràpids la primera hora serà gratis i després costarà 10 euros l’hora. 

CUINA 3El Consell de Ministres va 
aprovar ahir realitzar un estudi del 
patrimoni gastronòmic andorrà. Es 
tracta d’un projecte liderat pels mi-
nisteris d’Educació i Ensenyament 
Superior i el de Turisme a proposta 
del Centre de Recerca Sociològica de 
l’Institut d’Estudis Andorrans.

SANITAT 3La vacuna contra l’hepati-
tis B se subministrarà en tres dosis 
a partir de l’1 de gener, segons va 
un comunicat de Govern. A més, 
aquesta vacuna ja no es donarà als 
nounats i se subministrarà als dos, 
quatre i 12 mesos. 
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