CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA

ACTA 2/21
COMISSIÓ D'ESTUDI PER A LA SOSTENIBILITAT DE LES
PENSIONS DEJUBILACIÓ DE LA CASS
SESSIÓ DEL DÍA 15 DEJUNY DEL 2021

El dia 15 de juny, dimarts, a les 12HOO, la Comissió d'estudi per a la
sostenibilitat de les pensions de jubüació de la CASS es reuneix a la sala de
reunions publiques del Consell General, en sessió ordinaria, sota la presidencia
del M.I. Sr. Caries Enseñat Reig (GPD), i amb Passisténcia deis membres que
es relacionen a continuado:

En representado del Consell General:
- M.I. Sr. Caries Enseñat Reig (GPD), President
- M.I. Sra. Susanna Vela Palomares (GPS), Vicepresidenta

- M.I. Sr. Oliver AUs Salguero (GPTULI)
- M.I. Sr. Joan Caries Camp Areny (GPTULI)
- M.I. Sra. Alexandra Codina Tort (GPD)
- M.I. Sra. Berna Coma González (GPD)
- M.I. Sr. Ferran Costa Marimon (GPL)

- M.I. Sr. Jordi Font Mariné (GPS)
- M.I. Sr. David Montano Amador (GPD)
- M.I. Sr. Cades Naudi d'Areny-PlandoUt BalseUs (GPCC)
^ - M.I. Sr. Joan Caries Ramos Reboredo (GPD)

Q^ - M.I. Sr. Josep Pintat Forné (GPTULI)
S'excusa Pabséncia de les M.I. Sres. Silvia Ferrer Ghiringhelli (GPL) i Eva López

\ Herrero (GPL) i deis M.I. Srs. Raúl Ferré Bonet (GPCC), Pere López Agrás

! (GPS) i Marc MagaUón Font (GPL).
En representado del Govem:
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- M.I. Sf. Jordi GaUardo Fernández, Ministre de Presidencia, Economía i

Empresa
- M.I. Sr. Eric Jover Comas, Ministre de Finances i Portaveu

- M.I. Sra. Judith Pallares Cortés, Ministra dAfers Saciáis, Joventut i
Igualtat
En representado de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS):
- Sr. Albert Font Massip, President del ConseU d'Administració de la

CASS
- Sr. Jordi Cinca Mateos, President de la Comissió Gestora del Fons de
reserva de jubilado
En representado de la Federado de la gent gran ¿'Andorra:
- Sf. Félix Zapatero Aftadi, President de la Federado de la gent gran
d'Andorra
En representado de les associacions de les persones amb discapacitat:

- Sr. Roger Lorente, de 1'associació de Malalties Minoritáries d?Andorra

(AMMA)
En representado del Consell Económic i Social (CES):
- Sr. Gabriel Ubach Valdivia, membre del CES
- Sr. Gerard Cadena Turiella, membre del CES

^

- Sra. Sónia Yebra, membre del CES
- Sr. Jordi Fernández Pájaro, membre del CES
El Sr. Daniel Pérez Pérez, membre del CES, excusa la seva abséncia
També son presents a la reunió els Secretaris de comissions, Sra. Eulalia Rich
Maftell i Sr. Erick Garasa Mingorance.
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Ordre del día
1. Aprovació, si escau, del Projecte d'Acta 01/21.
2. AnáUsi de Pestcuctuira i del funcionament de la Comissió.
3. Altres qüestions d'interés per a la Comissió.
Desenvolupament de la sessió
S aixeca una acta sucánta de la sessió, la qual es pot visualit^ar mtegrament en el següent
enllaf:
http://www.conseUseneral.ad/ca/videos/comissio-d20jl9estudi-pef-a-ia-sostenibilitatde-les-pensions-de-jubilacio-de-la-cass/l 5-06-202 l-comissio-d2019esttidi-de-lespensions-de-iubilacio-de-la-cass

(S'obre la sessió a les 12H05)
/. Aprovació, si escau, delProjecte d'Acta 01/21:
S'aprova Pacta per unanimitat.

2. Análisi de I estructura i del fundonament de la Comissió:
El President, seguint indicacions de la Sindica general, demana:
- confirmar amb antelació Passisténcia deis convocáis per tal de garantir les
mesures Covid;
- que ningú es tregui la mascareta quan intendngui ja que la sala está al límit de
la capacitat; i
- que no es formin gmps ni a 1'inici ni al final de la reunió.
El President proposa que a la pt-opera sessió, que tindrá Uoc el 29 de juny, tots
^ jj\p els grups pariamentaris, entitats i associacions convocats aporün una Uista
d'especialistes o técnics per ser validada per la Comissió i proposar així un
calendan de comparebcences. Les comparebcences s'iniciaden a parür de la la

setmana de juliol i no podrien anar mes enllá de mitjans del mes de setembre, a
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ñ de que el dictamen de la Comissió d'estudi es pugui presentar a la Sindicatura,
per tramitar-ne Paprovació en el Consell General, no mes tard de 1'1 d)octubre.
La Vicepresidenta, Susanna Vela, proposa que 1'expert que ha contactat el seu

gmp padamentari pugui comparéixer el dia 29 de juny per tal de fer una
presentado genérica sobre els diferents rnodels de pensions que funcionen a
1'entom proper, a nivell europeu.

La proposta es acceptada pels membres i resta pendent de saber si será
compareixen^a física o via Zoom.
El Sr. Josep Pintat comenta que seria interessant, primer de tot, saber com está

actualment la CASS ja que aquesta informado condicionará les compareixences
i els experts que es contactaran.

El Sr. Eric Jover, propasa que podrien venir els experts auditors que han
elaborat Festudi actuarial (empresa ACTENSE).
El President propasa que el dia 29 hi hagi dues presentacions: per una banda la
presentado de 1'expert que ha proposat el Gmp parlamentari Socialdemócrata
perqué exposi de manera pedagógica i general els diferents models de pensions
existents. I, d'alü:a banda, que la CASS porti els experts que cregui oportuns per
conéixer en detaU. quina es la situado actual de la CASS.
El Sf. Albert Font demana que es concreti quin tipus d informado es vol ja que
hi ha una informado mes numérica que seria Pactualització de Pestudi actuarial,
i una informado mes jurídica.
El President, escoltades les diferents intervencions, convoca ais membres peí

proper dimarts 29 de juny a les 12h per validar el Uistat d'especialistes o técnics
que aporün els gmps parlamentaris i fixar un calendan de ttebaU. Es confirma
també que, seguidament, escoltaran les exposicions deis experts contactáis peí

f^ Gmp parlamentari Socialdemócrata i per la CASS, respectivament.
3. Altres qüestions d'interésper a la Comissió;
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- El Sr. Jordi Font fa saber que el Grup parlamentari Socialdemócrata demana
d'acceptai: com a nova membre de la Comissió a la conseüera general Judith
Salazar Alvarez (GPS).
La Comissió accepta per unanimitat aquest nomenament.

- El Sf. Gabriel Ubach demana que si en cas de no poder assistir a alguna reunió
de la Comissió, si ho podria fer a través d'alguna via telemáúca.
El President li respon que pot fer-se substituir peí seu suplent en el CES o be
seguir la üransmissió en directe de la Comissió per streaming.
- Abans de finalitzar la reunió, el President propasa d'incloure a aqueUs
membres que encara no formen part del gmp de whatsapp de la Comissó en
aquest.

No havent-hi mes qüestions a tractar, a les 12H20 s'aixeca la sessió i, perqué
quedi constancia del que s'ha tcactat i deis acords que s'han pres, s'estén aquesta
acta succmta.

r

LA VICEPRESIDENTA —-' EL PRESIDENT

