
 

 

 
 
 
Molt Il·lustre Sra. Roser Suñer Pascuet 
Síndica general 
 

 

           Andorra la Vella, 7 de juliol del 2020 

 

Molt Il·lustre Senyora Síndica, 

 

Els integrants del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, atenent les circumstàncies que 

estan marcant el present i el futur del nostre país i la situació complexa produïda per la 

crisi sanitària conseqüència de la Covid-19, d’acord amb l’article 48.2 del Reglament de 

Consell General, proposem la creació d’una comissió especial per a la reconstrucció i 

l’impuls econòmic i social d’Andorra.  

L'objecte de la comissió és d’esdevenir un espai ampli de debat entre els representants 
electes al Consell General, el Govern d’Andorra, els comuns i especialistes i tècnics 
representatius del teixit econòmic i social per tal d’elaborar un document de 
conclusions sobre sobre les mesures a adoptar per a la reconstrucció i l’impuls 
econòmic i social, a conseqüència de la crisi de la Covid-19. 
 
La proposta concreta per a la constitució de la comissió especial, en els termes que 
s’estableix en el Reglament del Consell General, es detallen en el document annex a 
aquesta carta.  
 
Aprofitem l’avinentesa per a saludar-la ben atentament, 
 
 
 
Pere López Agràs     Judith Salazar Álvarez 
President      Presidenta suplent 
 
 
 
Jordi Font Mariné     Joaquim Miró Castillo 
Conseller general      Conseller general  
 
 
 
 
Roger Padreny Carmona    Carles Sánchez Rodríguez 
Conseller general      Conseller general  
 

 
Susanna Vela Palomares 
Consellera general 
 
 



 

 

COMISSIÓ ESPECIAL PER A LA RECONSTRUCCIÓ I L’IMPULS 
ECONÒMIC I SOCIAL D’ANDORRA 
 
 
Antecedents i motius de la proposta. 
 
La pandèmia ocasionada per la Covid-19, està ocasionant una greu crisi de dimensions 

extraordinàries a la societat andorrana. Les seves conseqüències estan sent molt grans 

tant en l'àmbit sanitari, com en l’econòmic i social, sense aparentment encara veure la 

llum al final del túnel. Les repercussions que la pandèmia està tenint a escala mundial 

tenen i tindran greus repercussions en el nostre país. 
 
Els reptes que la societat andorrana ha d'afrontar en el present més immediat 

requereixen la participació i la implicació de tots els actors polítics i socials: grups 

parlamentaris, administracions públiques (general i comunal), agents socials i 

empresarials i membres representatius de la societat civil andorrana. 
 

El Consell General representa el poble andorrà, tal com estableix l'article 50 de la 

nostra Constitució. És per aquest motiu que no existeix una institució més 

representativa i més legitimada per constituir i acollir una comissió que reculli 

propostes, que generi debat i que elabori les conclusions pertinents per afrontar els 

reptes que Andorra ha d'encarar en el present immediat, amb una mirada a mitjà i a 

llarg termini per poder garantir el futur de les noves generacions. 
 

L’article 48 del Reglament del Consell General (RCG) estableix, en el seu apartat 1, que 

“El Consell General podrà crear en cada legislatura Comissions d'estudi o d'enquesta 

sobrequalsevol qüestió d'interès públic, a proposta del Síndic General, de dos Grups 

Parlamentaris od'una tercera part dels consellers.”; i en el seu apartat 2 que “Pel 

mateix procediment podrancrear-se Comissions de Legislatura de caràcter legislatiu 

o de tipus especial”. 
 

Per tant, es proposa la creació d'una comissió especial per a la reconstrucció i l’impuls 

econòmic i social en els termes següents d’acord a l’article 48.3 del reglament: 
 

a) Tipus de comissió i composició  
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, tenint en compte l’actual context i vist el 

reglament del consell general proposem la creació d’una comissió de tipus especial. 
 

Tots els membres del Consell General formaran part d’aquesta comissió. Als efectes 

d’organització dels debats i de les reunions a cada una de les sessions de treball podran 

assistir un màxim de 5 membres del Grup Parlamentari Demòcrata (GPD), de 4 

membres del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), de 2 membres del Grup 

Parlamentari Liberal (GPL), de 2 membres del Grup Parlamentari Tercera Via +  Unió 

Laurediana + Independents (GPTV) i de 2 membres del Grup Parlamentari de 

Ciutadans Compromesos (GPCC). 

 

A més dels membres del Consell General, la comissió també es considerarà integrada 

per les persones que es detallen en l’apartat e).  

 
  



 

 

 
b) Objecte, finalitat i directrius per als treballs de la comissió 

 
L'objecte de la comissió és d’esdevenir un espai ampli de debat entre els representants 
electes al Consell General, el Govern d’Andorra, els comuns i especialistes i tècnics 
representatius del teixit econòmic i social per tal d’elaborar un document de 
conclusions sobre sobre les mesures a adoptar per a la reconstrucció i l’impuls 
econòmic i social, a conseqüència de la crisi de la Covid-19. 
 

La finalitat de la comissió serà la d’organitzar els debats per tal de canalitzar la recepció 

de propostes per poder elaborar el document de conclusions resultant dels treballs. Així 

mateix, també en serà finalitat establir els mecanismes per tal d’assolir la més àmplia 

participació dels agents econòmics i socials, així com de tota la societat civil andorrana. 

 

Als efectes d’organitzar de forma eficient els diferents treballs, es proposa la seva 

divisió en els següents grups: 
 

• Diversificació del model econòmic i actualització del model turístic i comercial  

• Transició ecològica i energètica 

• Transició digital  

• Sistema sanitari, assistencial i de salut pública  

• Polítiques de benestar i atenció a la gent gran i col·lectius en situació de 

vulnerabilitat 

• Multilateralisme i relacions internacionals, Unió Europea i Consell d’Europa 

• Modernització i optimització de l’administració i del model territorial 

• Marc fiscal i finançament de l’Estat  

 
 

c) Normes específiques de funcionament i règim d’adopció d’acords. 

Els grups parlamentaris podran sol·licitar la documentació que considerin necessària a 

les administracions públiques competents. Atesa la importància econòmica i social dels 

treballs de la comissió, les administracions facilitaran amb caràcter prioritari la 

informació que hagi estat requerida pels grups parlamentaris amb l’objecte d’agilitzar 

al màxim els treballs de la comissió. 
 

S’establiran dues reunions amb caràcter setmanal que quedaran determinades en el 

reglament de funcionament intern que s’elaborarà un cop creada la comissió. La 

comunicació i distribució de documentació entre els membres i els especialistes i 

tècnics que prenen part a les reunions es realitza a l’adreça de correu electrònic que 

cada un dels participants notifiqui a la secretaria del Consell General. 
 
La comissió adoptarà tots els seus acords preferentment per consens i, 
subsidiàriament, segons el vot ponderat de cada un dels grups parlamentaris. 
 

d) El caràcter secret o públic de la comissió 



 

 

Les deliberacions en el si de la comissió no tindran caràcter públic; tanmateix, de cada 

una de les sessions s’elaborarà una acta amb els acords i les consideracions que cada 

participant vulgui fer constar que serà aprovada a l’inici de la següent reunió. 

Amb una periodicitat mensual se celebrarà una reunió de compilació dels acords presos  

amb caràcter públic. 

e) Especialistes o tècnics que participin en els treballs i assisteixin a les 
reunions 

El Govern i els comuns participaran en les reunions de treball amb la voluntat de que la 

Comissió especial per a la reconstrucció i l’impuls econòmic i social d’Andorra 

esdevingui l’ample espai de debat que conforma el seu objecte. En funció de l’Ordre del 

dia de la reunió el Govern i els comuns designaran les persones, sense cap mena de 

limitació, que prendran part en cada una de les reunions. 

Així mateix, i sense perjudici de la possibilitat de demanar compareixences de caire 

més concret, com es descriu posteriorment, cada grup parlamentari podrà designar 

membres de caràcter permanent per a què participin en les reunions amb continuïtat 

en la mateixa proporció cada un d’ells que s’estableix en l’apartat a) d’aquest reglament. 

Cada grup designarà lliurement les persones que cregui que són més escaients per 

assolir l’objecte i la finalitat de la comissió atenent a la seva significació, trajectòria o 

activitat dins els àmbits econòmic, turístic i comercial, social, de l’ecologia, tecnològic, 

de l’administració i la gestió pública, de relacions internacionals així com per la seva 

pertinença a organitzacions de caràcter econòmic, social o al món associatiu. La 

designació de membres pot ser efectuada amb total independència de la nacionalitat i 

del lloc de residència dels especialistes o tècnics designats per part de cada un dels 

grups parlamentaris. 

f) El termini per a cloure els treballs de la comissió. 

La durada de la Comissió s'estableix des de la data de la seva constitució i fins a un 

període màxim de tres mesos prorrogables, si escau, per acord de la Junta de 

Presidents. 

La comissió elaborarà i aprovarà, amb posterioritat a la seva creació, un pla de treball i 

el llistat de les compareixences que es preveuen. Tanmateix, tant el pla de treball com el 

llistat de compareixences es podran modificar en la mesura que les noves necessitats 

sobrevingudes durant les seves actuacions així ho justifiquin. 

 
Finalització dels treballs i conclusions 

Les conclusions de les comissió quedaran reflectides en un dictamen que ha de ser 

publicat en el Butlletí del Consell General i debatut pel Consell General. 


