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Molt Il·lustre Senyora, 

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari 
Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del 
Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma 
oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix 
Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència. 

Pregunta que es formula en relació al complement d’informació sol·licitat en relació 
a l’informe relatiu a la interrupció voluntària de l’embaràs i el Coprincipat. 

VISTES les declaracions efectuades pel cap de Govern als mitjans de comunicació el 
passat 8 de novembre, on s’especificava que s’havia demanat tres complements 
d’informació en relació a l’informe relatiu a la interrupció voluntària de l'embaràs i el 
Coprincipat,  que fou adjudicat en data 27 de setembre del 2019, per un import de 
23.592,50€, pel Ministeri de Finances i, més concretament, per la Secretaria d’Estat d’Afers 
Financers Internacionals. 

Es demana: 

Quin va ser l’objecte concret de cada complement d’informació sol·licitat pel Govern, per 
quin motiu es van demanar i quin va ser el procés d’adjudicació d’aquests en relació a 
l’informe principal? 

Consell General, 17 de novembre del 2021 

Judith Salazar Álvarez  
Presidenta Suplent  
Grup Parlamentari Socialdemòcrata 

4.8 Propostes d'acord, propostes de resolució i mocions 

Edicte 

La Sindicatura, en la seva reunió del dia 17 de novembre del 2021, ha examinat la Proposta 
d'acord per a la creació d'una Comissió especial de seguiment de la CASS i per a la 
sostenibilitat de les pensions, que li han tramès els M. I. Srs. Carles Enseñat Reig, 
president del Grup Parlamentari Demòcrata; Pere López Agràs, president del Grup 
Parlamentari Socialdemòcrata; Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari 
Terceravia + Unió Laurediana + Independents; Ferran Costa Marimon, president del Grup 
Parlamentari Liberal i Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, president del Grup 
Parlamentari Ciutadans Compromesos, i exercint les competències que li atribueix el 
Reglament del Consell General en els articles que es citaran, ha acordat: 

1- D’acord amb l’article 18.1.d), admetre a tràmit aquest escrit, sota la qualificació de 
Proposta d’acord i procedir a la seva tramitació com a tal. 
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2- D’acord amb l’article 139, ordenar la seva publicació i obrir un període de quinze dies per 
a la presentació d’esmenes. Aquest termini finalitza el dia 9 de desembre del 2021, a les 
13.30h. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 17 de novembre del 2021 

Roser Suñé Pascuet  
Síndica General 

A La Sindicatura 

Els sotasignats, CARLES ENSEÑAT REIG, PERE LOPEZ AGRÀS, FERRAN COSTA MARIMON, JOSEP 

PINTAT FORNÉ I CARLES NAUDI D’ARENY PLANDOLIT BALSELLS, presidents dels Grups 
Parlamentaris Demòcrata, Socialdemòcrata, Liberal, Tercera Via i de Ciutadans 
Compromesos, respectivament, actuant en nom dels Grups Parlamentaris Demòcrata, 
Socialdemòcrata, Liberal, Tercera Via i de Ciutadans Compromesos, i d’acord amb el que 
disposa l’article 48.2 i 139 del Reglament del Consell General, trametem una proposta 
d’acord per a la creació d’una Comissió especial de seguiment de la CASS i per a la 
sostenibilitat de les pensions. 

Sr. Carles Enseñat Reig  
President del Grup Parlamentari Demòcrata 

Sr. Pere Lopez Agràs  
President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata 

Sr. Ferran Costa Marimon  
President del Grup Parlamentari Liberal 

Sr. Josep Pintat Forné  
President del Grup Parlamentari de Tercera Via 

Sr. Carles Naudi d’Areny Plandolit Balsells  
President del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos 

A la Sindicatura 

Els consellers generals Carles Enseñat, president del Grup Parlamentari Demòcrata, Pere 
López, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,  Ferran Costa president del Grup 
Parlamentari Liberal, Josep Pintat, president del Grup Parlamentari Tercera Via-Unió 
Laurediana, i Carles Naudi d’Areny-Plandolit, president del Grup Parlamentari Ciutadans 
Compromesos, compareixem davant la Sindicatura i, com millor escaigui en dret, 
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Diem 

Que, d’acord amb el que disposen els articles 48.2 i 139 del Reglament del Consell General, 
formulem la proposta d’acord següent per a la creació d’una Comissió especial de 
seguiment de la CASS i per a la sostenibilitat de les pensions per tal que, un cop 
admesa per aquesta Sindicatura, segueixi el procediment per tramitar-la i sigui presentada 
al Ple del Consell perquè sigui votada. 

PROPOSTA D’ACORD 

Antecedents 

Primer. El dia 20 de maig del 2021, el Consell General va aprovar -per unanimitat- l’Acord 
per al foment d'un pacte d'estat per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la 
CASS. El text constava de dos acords que es materialitzarien de forma successiva en el 
temps. 

D’una banda, i en un primer moment, la creació d’una comissió d’estudi formada per 
consellers generals, tres ministres designats pel cap de Govern, els presidents del consell 
d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i de la Comissió Gestora del 
Fons de Reserva de Jubilació, els membres del Consell Econòmic i Social que no 
representen el Govern, el president de la Federació de la Gent Gran d’Andorra i un 
representant designat entre totes les associacions de persones amb discapacitat. 

La seva missió era la d’elaborar un dictamen fonamentat en els resums executius i les actes 
de les diferents compareixences dels especialistes i tècnics proposats pels diferents grups 
parlamentaris, pel Govern, per la CASS i per les altres persones que en formaven part. 

D’altra banda, i un cop acabats aquests treballs, l’Acord del 20 de maig establia la creació 
d’un pacte d’estat per a la sostenibilitat de les pensions amb la participació dels mateixos 
integrants de la comissió d’estudi, tot i limitant la presència dels consellers generals a un 
únic membre per cada grup parlamentari. 

Els integrants d’aquesta taula de treball sense determinar havien de debatre i deliberar 
sobre la informació i el dictamen sorgits de la comissió d’estudi, i sobre qualsevol altra 
informació que fos escaient per tal d’assolir un ampli consens nacional sobre les mesures i 
els canvis, si s’esqueien, en el model que s’hauria d’implementar en el sistema públic de 
les pensions de jubilació. 

A la vegada, els treballs en el marc de la segona taula havien de cloure no més tard de l’1 
de desembre del 2021 amb un informe que contingués un pla d’actuacions concretes 
d’ordre normatiu i d’acció administrativa que recollís el màxim nivell d’adhesió per part dels 
seus integrants. 

Segon. Durant els treballs de la comissió d’estudi, i partint de l’experiència parlamentària 
internacional, els consellers generals que vam formar part de la comissió vam concloure 
que seria necessari la creació d’una comissió especial que fes seguiment de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social, així com dels reptes futurs per garantir la sostenibilitat de 
les pensions públiques. 
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Al nostre criteri, l’esmentada comissió especial s’hauria d’acabar creant a l’inici de cada 
legislatura i -si el Consell General ho creu escaient- acabar esdevenint una comissió 
permanent, com ho és en molts països del nostre entorn polític. 

A l’hora, aquesta comissió especial hauria de ser el vehicle per formalitzar l’acord segon del 
pacte d’estat per a la sostenibilitat de les pensions (Acord del Consell General del 20 de 
maig del 2021) que havia quedat, fins ara, sense un model definit per a la seva 
implementació i continuïtat. 

Tercer. Pel que fa el calendari establert per la segona fase de l’Acord del Consell General 
del 20 de maig, és a dir, cloure no més tard de l’1 de desembre del 2021 amb un informe 
que contingués un pla d’actuacions concretes d’ordre normatiu i d’acció administrativa que 
recollís el màxim nivell d’adhesió per part dels seus integrants, els consellers generals que 
vam formar part de la comissió d’estudi entenem que seria un error intentar condensar en 
un termini massa breu i sense poder comptar amb tota la documentació o informació 
necessària una reflexió vital pel futur de les pensions públiques. 

I consegüentment, d’acord amb el que s’ha exposat, el Consell General: 

Acorda 

Primer. En aplicació de l’article 48.3 del Reglament del Consell General, la creació d'una 
Comissió especial de seguiment de la CASS i per a la sostenibilitat de les pensions 
en els termes següents: 

a) Tipus de comissió i composició 

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment proposem la creació d’una comissió de tipus 
especial. 

L’esmentada comissió estarà composada per les conselleres i els consellers generals que 
manifestin voler formar-ne part per escrit a través del seu grup parlamentari. 

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

L'objecte de la comissió és esdevenir un espai plural de debat i seguiment de l’actualitat en 
torn la Caixa Andorrana de Seguretat Social així com pel que fa la sostenibilitat d’un sistema 
de pensions digne, tenint en compte el nostre model econòmic i les implicacions de cada 
una de les possibles mesures a implementar. 

Així, la comissió començarà els seus treballs amb la deliberació sobre la informació i el 
dictamen sorgits de la comissió d’estudi segons Acord del Consell del 20 de maig del 2021, 
i sobre qualsevol altra informació que sigui escaient per tal d’assolir un ampli consens 
nacional sobre les mesures i els canvis en el model, si escau, que cal implementar en el 
sistema públic de les pensions de jubilació, essent la finalitat de la comissió la coordinació 
i anàlisis de les diferents propostes de reforma, esmena, modificació o millora de les lleis 
que se’n deriven del primer apartat. 

Alhora, i sense perjudici de la iniciativa legislativa pròpia dels grups parlamentaris, 
la comissió podrà elevar al ple -de forma permanent i en qualsevol moment de la seva 
durada- les conclusions i reflexions en relació a les modificacions del sistema públic de 
pensions, de tal forma que el Consell General s’hi pugui pronunciar i es faciliti d’aquesta 
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manera l’eventual presa dels acords que siguin necessaris per a garantir la sostenibilitat del 
sistema. 

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

La comissió podrà sol·licitar la documentació que consideri necessària a les administracions 
públiques competents, les quals l’hauran de facilitar amb caràcter prioritari amb l’objectiu 
d’agilitzar al màxim els treballs de la comissió. 

S’establirà -com a mínim- una reunió cada dos mesos durant els períodes de sessions, que 
quedaran determinades en el calendari que fixarà la comissió un cop creada. La 
comunicació i distribució de documentació entre els membres de la comissió es realitzarà 
segons el règim ordinari que preveu el Reglament del Consell General. 

La comissió adoptarà tots els seus acords per vot ponderat, segons el nombre de consellers 
integrats a cada grup parlamentari. 

d) Caràcter no públic de les reunions de la comissió 

Les deliberacions en el si de la comissió no tindran caràcter públic en aplicació de l’article 
53.2 del Reglament del Consell General. De cada una de les sessions s’elaborarà una acta 
amb els acords i les consideracions que cada participant vulgui fer constar la qual serà 
aprovada a l’inici de la següent reunió. 

L’esmentat caràcter podrà ser modificat en el decurs dels treballs de la comissió. 

e) Altres participants 

En les reunions de treball podran participar, amb veu però sense vot; tres ministres 
designats pel cap de Govern, els presidents del consell d’administració de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social i de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació, 
els membres del Consell Econòmic i Social que no representen el Govern, el president de 
la Federació de la Gent Gran d’Andorra, un representant designat d’entre totes les 
associacions de persones amb discapacitat i els especialistes o tècnics que la comissió 
especial consideri convenients. 

A la vegada, la comissió estarà facultada per demanar i rebre la compareixença dels 
membres de l’Administració pública, autoritats i funcionaris públics i de tots els agents 
públics i privats afectats per la matèria, que permetin a la comissió  obtenir la informació 
necessària. 

f) 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 la 
finalització de la present legislatura. 

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. 

g) 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. 
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Segon. Deixar sense efecte l’acord segon de l’Acord per al foment d'un pacte d'estat per a 
la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS votat pel Consell General el 20 de 
maig del 2021. 

5. ALTRA INFORMACIÓ 

5.3 Altres 

1. Objecte: Adjudicació definitiva dels treballs de condicionament d’un traster al local de la 
plaça de la Casa de la Vall. 

2. Òrgan contractant: 

. Sindicatura 

. Data de l’acord: 17 de novembre de 2021 

3. Dades de l’adjudicació: 

. Identitat adjudicatari: COSOFRE 

. Import adjudicat: 10.436,51€ IGI Inclòs 

. Imputació pressupostària: 61200 

. Termini: 2021 

. Forma d’adjudicació: Contractació directa 

. Modalitat de la contractació: Ordinària 

4. Legislació aplicable: article 22.c de la Llei de la contractació pública del 9/11/2000 i article 
6 de la Llei 18/2020 de pressupost 2021. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes. 

Casa de la Vall, 17 de novembre del 2021 

Roser Suñé Pascuet  
Síndica General 

 

 

 

 


