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Escaldes-Engordany, 21 d’Abril del 2020 

 
 

Des del passat 13 de març, el país s’ha vist afectat per la crisi sanitària de la 

COVID19.  

El SAAS com a institució sanitària i per descomptat els seus professionals, han 

estat des del principi i estaran a primera línia d’aquesta alarma sanitària derivada 

per la pandèmia; tot i l’alt risc de contagi al que han estat exposats, moltes 

vegades aïllant-se inclús de la seva família i descansant poques hores, per tal de 

cobrir els serveis assistencials, com no podria ser d’un altra manera. 

 

Això ha requerit que de forma ràpida però amb consciència i professionalitat, 

l’establiment de mesures organitzatives, circuits assistencials així com l’elaboració 

de protocols per tal de donar la millor atenció possible dins d’aquesta nova 

afectació, que repercuteix tant agressivament contra la salut de la gent gran però 

alhora també de la gent jove. 

Des dels inicis del Comitè d’Empresa hem tingut com a objectiu, entre d’altres, 

valorar els reglaments (circuits, normatives existents...), per tal de millorar la 

relació amb el SAAS, contribuint al seu millor funcionament, sempre amb la línea 

de mantenir i millorar en el possible la qualitat assistencial i el servei a la població. 

Paral·lelament, un altre gran objectiu és i serà la defensa dels interessos de tots 

els treballadors del SAAS, que des de fa anys han vist com els seus drets laborals 

han estat cada vegada més minvats.  

Com és conegut, després de diverses negociacions amb la Direcció, es va decidir 

incloure al pressupost 2020 una quantitat econòmica per tal d’iniciar unes millores 

dins del marc del  nou conveni col·lectiu. Un dels objectius reclamat pels 

professionals del SAAS, d’acord amb el votat per unanimitat a la 2a assemblea, 

era sol·licitar cara al 2021  una sèrie de millores per minvar progressivament les 

pèrdues econòmiques en relació a l’anterior crisi econòmica, en la qual encara els 

professionals veuen reflectida la pèrdua del poder adquisitiu en la seva nòmina, ja 

que aquest és entre un 13-22% en els últims 11 anys.  

És conegut que en el moment actual prima la crisi sanitària i per tant la Direcció 

centra la seva atenció en l’establiment de mesures per a la contenció de dita crisi. 

Nosaltres, com a Comitè d’Empresa del SAAS, restem a l’espera d’una reunió 

amb Direcció per definir com afectarà aquesta crisi sanitària i posteriorment 

econòmica als empleats i aplicant el principi de Co-Responsabilitat que el M.I 

Govern d’Andorra promou, hem decidit: 
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• Posposar totes les mesures que requereixin un augment del pressupost, 

renunciant així a la partida pressupostària aprovada pel M.I.Govern 

d’Andorra, per a les millores laborals del conveni col·lectiu. Aquesta 

mesura serà avaluada cada any de forma conjunta amb la Direcció en 

funció de la situació financera del país. 

És per això, que mentre duri aquesta crisi sanitària i posteriorment econòmica, és 

el nostre desig continuar treballant en consonància amb la Direcció per tal de tirar 

endavant les mesures no econòmiques que esdevinguin en el futur conveni 

col·lectiu i normatives respecte a les actuals. 

Això permetrà que M.I Govern d’Andorra tingui també una pressió menor en les 

seves previsions econòmiques pel 2021 i per tant més recursos per a la crisi 

financera que afectarà al nostre país.  

Aprofitem l’ avinentesa per donar les gràcies a les diverses empreses i persones 

que han proporcionat, de diferents formes, suport tant al SAAS com als seus 

professionals;  així com a la població per el seu reconeixement i afecte i com no, 

als nostres companys que mostren la seva professionalitat, la que la població es 

mereix, i la mantenen, malgrat l’esgotament que suposa, sense defallir. 

Per últim, AGRAIR a la població el grau d’acompliment de les normes de 

confinament marcades per les directrius governamentals, que sense dubte ha 

permès que no es col·lapsi el nostre sistema sanitari. Alhora demanem que es 

continuï amb la mateixa línea per part de la població, seguint dites directrius, i així 

poder continuar proporcionant tots els medis sanitaris que la població requereixi.  

Estem segurs que entre tots ens en sortirem. 
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