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33 Víctor Naudi en una anterior roda de premsa. 
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SENTÈNCIES

E l secretari d’organització 
d’SDP, Joan Carles Mira-
lles, va qualificar ahir «d’ir-
responsable» la gestió del 

Govern en l’elaboració de l’edicte 
que va consolidar el 2016 una vin-
tena de places eventuals de profes-
sors. El progressista va fer referència 
a la decisió del Superior d’anul·lar el 
concurs i convocar-ne un altre pel 
fet que el procés de selecció va anar 
a càrrec de persones alienes al desig-
nat comitè tècnic de selecció. 

«Aquestes situacions obren la 
porta a una inseguretat total i posen 
en risc la vida professional i perso-
nal de moltes persones», va explicar 
Miralles. Per la seva banda, el conse-
ller general, Víctor Naudi, va consi-
derar que la resolució del Tribunal 
hauria de servir al Govern com un 
«toc d’alerta per fer les coses bé». 

D’altra banda, Naudi va consi-
derar que la sentència de la Bat-
llia que defensa l’interès nacional 
de la plataforma esquiable de Sol-

SDP critica el Govern pels 
errors en l’edicte dels mestres
El grup es refereix a la 
decisió del Superior 
d’anul·lar el concurs
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deu i, per tant, desestima el recurs 
dels germans Viladomat, és un es-
crit que «bandeja la legislació exis-
tent». «S’està fent una interpretació 
de la llei que no correspon», va afegir 
Naudi. El conseller va dir que la sen-
tència s’ha d’acatar, però que «obre 
molts interrogants».  «Hi ha un crite-

ri d’interès públic bastant subjectiu 
per declarar-la d’interès nacional». 

Sobre les mesures que va presen-
tar el ministre d’Afers Socials, Xavi-
er Espot, per pal·liar els problemes 
de l’habitatge, Miralles va titllar-les 
de «figuratives» perquè «no consten 
en cap partida pressupostària».  H

SERGI PÉREZ

33 Gabriel Ubach, portaveu de l’USdA, en una reunió amb el Govern. 

L ’USdA insta el Govern a 
augmentar un 10% els 
sous i pensions dels treba-
lladors del sector privat, 

tal com van explicar els represen-
tants del sindicat ahir a través d’un 
comunicat. Els dirigents de l’orga-
nització, que van agrair les «mos-
tres de suport» que reben del sector 
privat, també demanen a l’Execu-
tiu que el conjunt de treballadors 
de l’empresa privada pugui gaudir 

CONDICIONS LABORALS

L’USdA vol que els sous del 
sector privat apugin un 10%
El sindicat també vol 
obligar les empreses a 
instaurar la tretzena paga

de «dos merescuts dies de descans 
setmanal» i l’obligatorietat d’ins-
taurar una tretzena paga a totes les 
empreses del país. 

 Els dirigents de la Unió Sindical 
d’Andorra volem agrair totes les 
mostres de suport i ànims que es-
tem rebent de totes les treballado-
res i treballadors del sector privat. 
«La conciliació entre la vida priva-
da i professional ha de deixar de 
ser una utopia. Per aquest motiu 
hem demanat als nostres gover-
nants que legislin perquè els treba-
lladors del comerç, l’hostaleria o 
altres sectors on s’exigeix el treball 
en cap de setmana, puguin gaudir 
d’almenys un cap de setmana al 
mes». H
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