
CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA

ACTA 1/21

COMISSIÓ D'ESTUDI PER A LA SOSTENIBILITAT DE LES
PENSIONS DEJUBILACIÓ DE LA CASS

SESSIÓ DEL DÍA 8 DEJUNY DEL 2021

El dia 8 de juny, dimarts, a les 12HOO, la Comissió d'estudi peí: a la sostenibüitat

de les pensions de jubüació de la CASS es reunebc a la sala de reunions publiques

del Consell General, en sessió ordinaria, sota la presidencia de la M.I. Sra. Roser

Suñé Pascuet, Sindica General, i amb 1'assisténcia deis M.I. Srs. ConseUers

Generáis que es relacionen a continuado:

- Sr. OUver AUs Salguero (GPTULI)

- Sf. Joan Caries Camp Areny (GPTULI)

- Sra. Alexandra Codina Tort (GPD)

- Sra. Berna Coma González (GPD)

- Sr. Ferran Costa Marmion (GPL)

- Sf. Caries Enseñat Reig (GPD)

Sf. Raúl Ferré Bonet (GPCC)

- Sra. Eva López Herrero (GPL)

- Sr. Caries Naudi cTAreny-Plandolit BalseUs (GPCC)

- Sr. Joan Caries Ramos Reboredo (GPD)

- Sf. Pere López Agrás (GPS)

- Sr. Josep Pintat Forné (GPTULI)

- Sira. Susanna Vela Palomares (GPS)

S'excusa Fabséncia de la Sra. Süvia Ferrer GhiringheUi (GPL), del Sr. Marc

MagaUón Font (GPL), del Sr. David Montané Amador (GPD) i del St-Jordi
Font Mariné (GPS).

També son presents a la reunió el Sr. Josep Hinojosa Besolí, Secretan General,

i els Secretaris de comissions, Sra. MeritxeU Carbó Nogués, Sr. Erick Garasa

Mingorance, Sra. Eulalia Rich Mairtell i Sra. Arantxa Rodríguez Mairtínez.
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Ordre del día

1. Nomenament del president i del vicepresident de la Comissió d?estudi

2. Análisi del régim de funcionament intet-n de la Comissió d'estudi

3. Altres qüestions d:'interés per a la Comissió d:'estudi

Desenvolupament de la sessíó

S'obre la sessió a les 12H10.

/. Nomenament delpresident i del vicepresident de la Comissió destudi

La Sindica General obre la sessió, dona la benvinguda ais membres de la

Comissió, i els informa de la composició ¿'aquesta, en aplicado de Pacord

adoptat en el sessió plenária del proppassat 13 de maig de 2021. Acte seguit,

sol-licita per part deis membres, les candidatures per a cobrir els cáirrecs de

Presidencia i Vicepresidéncia de la Comissió d'esmdi.

El Sr. Caries Enseñat Reig es propasa com a candidat a la Presidencia de la

Comissió d'estudi i propasa a la Sra. Susanna Vela Palomares, com a candidata

a. la Vicepresidéncia de la Comissió d'estudi.

Els membres de la Comissió no formulen cap observado al respecte i queden

elegits per assenüment, el Sr. Caries Enseñat Reig com a President de la

Comissió d'estudi i la Sra. Susanna Vela Palomares com a Vicepresidenta de la

Comissió d'estudi.

2. Analisi del régim de fundonament intern de la Comissió d'estudi

La Sindica General recorda que Pobjecte de la Comissió d:'estudi consistebí en

elaborar un dictamen que es fonamenü en els resums execuúus i en les actes de

les diferents compareixences deis especialistes i técnics que consideri la

Comissió per tal de servir com a base de trebaU per al debat i les decisions que

s'hagin d'adoptar en el marc del Pacte d'Estat per a la sostenibiütat de les

pensions de jubüació de la CASS.
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Així mateix, la Sindica General informa que les properes sessions de la Comissió

d'estudi serán publiques, retfansmeses en directe via streaming\ que se n?aixecará

una acta succinta a la qual s'annexará la gravado de l'eni:egisti-ament de la

mateixa.

D'altra banda, la Sindica General sol-lidta per part deis membres de la Comissió

d'estudi el temps suficient per poder tractar els pressupostos vinculáis a les

compareixences deis especialistes o técnics que la Comissió d'estudi consideri

convenients, així com per garantir el servei de la posada a disposició de sales de

reunions en fundó del nombre d'assistents.

En aquest punt de Fordre del dia, la Sindica General cedeix la presidencia de la

Comissió cFestudi al Sr. Caries Enseñat Reig, comunica que des del Consell

General es publicará una nota de premsa on s'mfomti de la celebrado d'aquesta

reunió constitutiva de la Comissió d'estudi i abandona la sala.

Seguidament, el President de la Conússió d'estudi proposa que s'establebdn els

dimarts, a les 12HOO, com a dia de reunió de la Comissió d estudi, amb una
periodicitat de 15 dies. Tots els membres hi están d'acord. Així mateix, s'acorda

celebrar les properes reunions de ürebaU, els dies 15, 29 de juny i 13 de juliol del

2021 a les 12HOO amb el prec que els grups parlamentaris elaborin peí proper

dia 29 de juny del 2021, un llistat cTespecialistes o técnics que considerin

convenient pels ti-ebaUs de la Comissió d'estudi.

3. A.ltres qüestions d'interésper a la Comissió d'estudi

Abans de fmalitzar la reunió, els membres de la Comissió acorden crear un gi'up

de whatsapp, que será administi-at pels Secretaris de comissions.

No havent-hi mes qüestions a tcactaf, a les 12H20 s'aixeca la sessió i, perqué

quedi constancia del que s'ha U-actat i deis acords que s'han pres, s'estén aquesta

acta succmta.

ELPRESIÜENT LA SINDI ERAL


