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Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 139 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar l’esmena presentada pel M. I. Sr. Pere López
Agràs i Sra. Judith Salazar Álvarez, president i
presidenta suplent respectivament del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata, i pels M. I. Srs. Jordi
Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny
Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna Vela
Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari
Socialdemòcrata a la Proposta d’acord per al foment
d’un pacte d’estat per a la sostenibilitat de les
pensions de jubilació de la CASS, publicada per
edicte de data 14 d’abril del 2021.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

A la Sindicatura
D'acord amb el que disposa l'article 139 del
Reglament del Consell General, els sotasignats,
conselleres i consellers generals del Grup
Parlamentari Socialdemòcrata presentem, dins el
termini i en la forma escaient, la següent esmena a la
Proposta d’acord per al foment d’un pacte d’estat
per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de
la CASS publicada al Butlletí del Consell General
38/2021 del 14 d’abril del 2021.

Esmena a la Proposta d’acord
Esmena 1
(de modificació)
Es proposa modificar la redacció de la Proposta
d’Acord quedant el text formulat de la manera
següent:
“Proposta d’acord
I. Els antecedents
En la majoria de països occidentals, i Andorra no n’és
l’excepció́, els models de les pensions de jubilació́
estan en tensió́, i manquen de sostenibilitat a mitjà i
llarg termini. Pel que fa a Andorra, tot i que el Fons
de reserva de jubilació́ compta en l’actualitat amb uns
1.400 milions d’euros, aquestes reserves són
completament insuficients per respondre a les
obligacions que estan contretes. De fet, i malgrat que
de moment la recaptació́ de les cotitzacions continua
sent superior al pagament de les jubilacions (amb un
excedent net al 2019 de 40 milions d’euros), aquesta
situació́ es revertirà̀, segons l’estudi actuarial del 2019,
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al 2024 i al cap de pocs anys (al 2038) s’esgotarien
completament les reserves existents. De mitjana, una
persona recupera durant la jubilació́ aproximadament
2,5 vegades l’import cotitzat, i això̀ fa que la
concepció́ actual del sistema sigui completament
insostenible. A conseqüència d’aquest desequilibri, es
constata que el fons de reserva no disposa dels actius
necessaris que permetin donar confiança als
assegurats en relació́ a les expectatives de pensions
futures que van construint al llarg de la seva vida
laboral.
La preocupació́ del Consell General en aquest àmbit
es palesa en les successives modificacions de la
legislació́ que regula el sistema públic de pensions de
jubilació́. Ja en l’exposició́ de motius de la Llei
17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social
s’invoca, com a objectiu del legislador, garantir la
viabilitat de les pensions, en el marc dels deures de
l’Estat que reconeix l’article 30 de la Constitució́. En
execució́ d’aquest mandat, l’article 86 de la Llei
17/2008 imposa mantenir el patrimoni del Fons de
reserva de la branca de jubilació́ quan la relació́ entre
ingressos i prestacions a càrrec d’aquesta branca sigui
deficitària. La preocupació́ del Consell General també́
s’evidencia en l’increment progressiu de les
cotitzacions corresponents a la branca de jubilació́,
del 8% previst inicialment al 1968 al 10% marcat per
la Llei 17/2008 i al 12% amb la seva modificació́ del
24 de juliol del 2014. Tot i aquesta voluntat
manifesta, les modificacions desenvolupades, com ja
s’ha comentat, no aconsegueixen assolir la
sostenibilitat del sistema.
Amb l’objectiu de fer els treballs preparatoris efectiu
del un pacte d’estat per a la sostenibilitat de les
pensions i per donar també́ compliment a la resolució́
del Consell General del 15-12-2017, el Govern, al
principi de la legislatura, va promoure reunions amb
els grups parlamentaris, els actors econòmics, tant
sindicats com associacions empresarials, el Fòrum
Nacional de la Joventut i la Federació́ de la Gent
Gran. s’evidencia la necessitat d’executar el
compliment d’aquesta proposta de resolució a
través de l’assoliment d’un consens ampli i
compartit pel conjunt d’actors de la societat
andorrana.
Així doncs, en vista de l’adveniment de la data
esmentada més amunt, escau sense més dilació́
promoure l’adopció́ per part dels poders públics de les
mesures escaients per poder revertir la problemàtica.
II. El procediment
En aquest context, els grups parlamentaris
Demòcrata, Liberal i Ciutadans Compromesos volen
proposar al Consell General l’impuls d’un pacte
d’estat per a la sostenibilitat de les pensions (PESP),
mitjançant el qual sigui possible consensuar la
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diagnosi de la situació́ i de les seves causes i, vinculant
tant els poders públics com els agents econòmics i
socials, es determinin les mesures que cal
implementar en el sistema i el calendari
d’implementació́.
A l’objecte que compleixi els requeriments ineludibles
d’eficàcia i transversalitat, el PESP s’estructura com
un procés que s’ha d’executar en una doble fase, de
compliment successiu. En primer lloc, es proposa la
creació́ d’una comissió́ d’estudi del Consell General a
l’empara de l’article 48 del Reglament del Consell,
amb el mandat d’elaborar un dictamen en què
s’identifiquin les diverses mesures que han de
permetre garantir la sostenibilitat financera del
sistema públic de pensions de jubilació́. El dictamen
serà̀ debatut pel Consell General, amb la missió́ de
desenvolupar les mesures, concretar-ne el contingut,
el calendari d’implantació́ i promoure’n l’efectivitat,
procurant el consens i la implicació́ dels sectors
econòmics i socials més afectats per aquestes mesures.
El PESP serà̀ el resultat d’aquest procés, i ha de
permetre encarar el repte inexcusable assumit per
l’Estat.
III. El mètode de treball
La comissió́ d’estudi estarà integrada pels consellers i
conselleres generals de la Comissió́ de Finances i
Pressupost. Tal com preveu l’apartat 3.e de l’article
48, també́ s’hi incorporaran en els termes que s’hi
estableixen els ministres del Govern competents en
matèria de treball, afers socials i finances, i
representants de la Caixa Andorrana de Seguretat
Social. La comissió́ d’estudi organitzarà un calendari
de compareixences de les persones o institucions que
consideri d’interès, i determinarà la informació́ que
estimi necessària per a la seva comesa, si escau amb el
suport de la Sindicatura d’acord amb l’article 49 del
Reglament del Consell.
Per la seva banda, el Consell General, amb la
col·laboració́ del Govern, crearà els grups de treball
que siguin convenients per tal de convertir les
mesures que resultin del dictamen aprovat pel Consell
General en un pla d’actuacions concretes d’ordre
normatiu i d’acció́ administrativa que reculli el màxim
nivell possible d’adhesió́ dels agents econòmics i
socials del Principat.
I consegüentment, d’acord amb el que s’ha exposat, el
Consell General
Acorda
-Promoure la subscripció́ d’un pacte d’estat per a la
sostenibilitat de les pensions, amb la participació́ dels
poders de l’Estat i, de la Caixa Andorrana de la
Seguretat Social, dels agents econòmics i socials
(sindicats i associacions empresarials) i la
Federació de la Gent Gran d’Andorra, que permeti

assolir un ampli consens nacional sobre les mesures
que cal implementar en el sistema públic de pensions
de jubilació́ per garantir el compliment dels seus
compromisos i el calendari de la seva entrada en vigor.
Segon. Crear una comissió́ d’estudi del Consell
General, amb la missió́ d’elaborar un dictamen en què
s’analitzin els factors que afecten la sostenibilitat
financera del sistema públic de pensions de jubilació́,
i s’identifiqui un conjunt de propostes d’actuació́,
entre les quals s’inclouran específicament les
principals reformes que s’hagin de portar a terme per
donar compliment efectiu a la finalitat del pacte
d’estat.
Sense perjudici de les regles de funcionament que
acordi una vegada constituïda, la comissió́ d’estudi
estarà subjecta als requeriments que s’indiquen a
continuació́:
1r) La comissió́ d’estudi estarà composta pels
membres següents:
- Les conselleres i els consellers generals membres de
la Comissió́ Legislativa de Finances i Pressupost.
- Segons el que preveu l’apartat 3.e de l’article 48, s’hi
incorporaran en els termes que s’hi estableixen els
ministres del Govern competents en matèria de
treball, afers socials i finances, i representants de la
Caixa Andorrana de Seguretat Social.
- Els especialistes o tècnics que la comissió́ especial
consideri convenients.
Els grups parlamentaris podran designar suplents dels
consellers generals membres de la comissió́ d’estudi.
2n) Per a la realització́ del dictamen, la comissió́
d’estudi estarà facultada per obtenir tota la informació́
i documentació́ que requereixi de la Administració́
pública, així com per rebre la compareixença dels
membres de la Administració́ pública, autoritats i
funcionaris públics i de tots els agents públics i privats
afectats per la matèria, que permetin a la comissió́
d’estudi avaluar globalment les possibles mesures que
s’han de plantejar al dictamen.
3r) Sense perjudici del que disposa l’article 53.2 del
Reglament del Consell, la comissió́ d’estudi tindrà
caràcter públic.
4t) El dictamen de la comissió́ d’estudi s’haurà de
presentar a la Sindicatura, per tramitar-ne l’aprovació́
en el Consell General, no més tard del 15 de juliol.
Tercer. Crear, amb la col·laboració́ del Govern, els
grups de treball que siguin convenients per tal de
convertir les mesures que resultin del dictamen
aprovat pel Consell General en un pla d’actuacions
concretes d’ordre normatiu i d’acció́ administrativa
que reculli el màxim nivell possible d’adhesió́ dels
agents econòmics i socials del Principat.
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El pla d’actuacions haurà̀ d’estar conclòs no mes tard
de l’octubre del 2021.”
Andorra la Vella, 5 de maig del 2021.
Pere López Agràs
President
Judith Salazar Álvarez
Presidenta suplent
Jordi Font Mariné
Conseller General
Joaquim Miró Castillo
Conseller General
Roger Padreny Carmona
Conseller General
Carles Sánchez Rodríguez
Conseller General
Susanna Vela Palomares
Consellera General

Edicte
La síndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 139 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar l’esmena presentada pels M. I. Srs. Carles
Enseñat Reig, president del Grup Parlamentari
Demòcrata, Roger Padreny Carmona, conseller
general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,
Ferran Costa Marimon, president del Grup
Parlamentari Liberal, Oliver Alis Salguero, conseller
general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió
Laurediana + Independents, Carles Naudi d’ArenyPlandolit Balsells, president del Grup Parlamentari
Ciutadans Compromesos, i la M. I. Sra. Carine
Montaner Raynaud, consellera general no adscrita, a
la Proposta d'acord de mesures d'eliminació i
prevenció de l'amiant, publicada per edicte de data
14 d’abril del 2021.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 5 de maig del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica general

A la Sindicatura
D'acord amb el que disposa l'article 139 del Reglament
del Consell General, els sotasignats, presentem, dins el
termini i en la forma escaient, la següent esmena a la
Proposta d'acord de mesures d’eliminació i
prevenció de l’amiant, publicada al Butlletí del
Consell General 38/2021 de 14 d’abril del 2021.
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Casa de la Vall, 4 de maig del 2021.
Carles Enseñat Reig, President GP Demòcrata.
Roger Padreny Carmona, Conseller general GP
Socialdemòcrata.
Ferran Costa Marimon, President GP Liberal.
Oliver Alis Salguero, Conseller general Terceravia +
Unió Laurediana + Independents.
Carles Naudi d'Areny-Plandolit Balsells, President
GP Ciutadans Compromesos.
Carine Montaner Raynaud, Consellera general no
adscrita.
Esmena 1
(de modificació)
Es proposa modificar la redacció de la Proposta
d’Acord quedant el text formulat de la manera
següent:
“(...)
Acorda
1) Encomanar a Govern realitzar, abans de finalitzar
el primer semestre del 2022, l'estudi necessari amb
l'objectiu d'establir una planificació temporal i
econòmica que permeti localitzar i identificar les
diferents situacions de l’amiant a Andorra, per
procedir a la seva retirada dels edificis i equipaments
públics que encara en continguin. En tot cas,
augmentar els recursos destinats a aquest servei,
ampliant la partida pressupostària en l'elaboració dels
futurs projectes del pressupost, si les necessitats ho
requereixen.
2) Presentar Encomanar a Govern la presentació
d’un projecte de llei, abans de finals del 2022, que
estableixi les obligacions i procediments escaients per
notificar i garantir el seguiment del protocol que
s'estableixi pels casos en què durant una demolició,
manteniment, reparació i/o renovació d'edificis o
habitatges o en qualsevol altre supòsit, s'identifiquin
elements d'amiant que puguin representar un risc per
a la salut de les persones. La llei integrarà, modificantles si escau, les disposicions reglamentàries i altres
existents sobre la regulació del tractament de
l'amiant, per tal de complir els objectius d’aquesta
proposta d'acord en matèria d'identificació,
notificació i seguretat.”
Motivació:
Concretar l’encomana al Govern dels acords presos
per part del Consell General.

