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Reglament d’Aplicació n. 4
Designació d’administradors

Vist el Reglament General.

Vist el Reglament Administratiu, especialment en el seu article 3.

R E G L A M E NTS
D’APLICACIÓ

M O D I F I C AT

D E C R E TATS P E L



veure BOPA núm. 4, any 1998

“Llei reguladora de la gestió i l’organització admnistrativa de
la Caixa Andorrana de la Seguretat Social” Annex pàg. 152.



veure BOPA núm. 7, any 1998

“Reglament de les eleccions al Consell d’Administració de la
CASS” Annex pàg. 158.

M.I.

CONSELL

GEN E R A L
LE S

D E

V A L LS
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Article 1. La designació dels administradors representants dels assegurats, excepció
feta dels membres del Consell Executiu i del representant de la professió mèdica, serà
efectuada com segueix:

III
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OR
G
I
V
E Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany es reuniran per
E NlaSVella,
La Massana, S
Andorra
Article 2. Tots els assegurats cotitzants de les Parròquies de Canillo, Encamp, Ordino,
convocatòria del Cònsol.

Les reunions es convocaran en diversos grups, els quals inclouran:
- Un grup pels assalariats actius.
- Un grup pels patrons de personal.
- Un grup pels no assalariats agrícoles.
- Un grup pels no assalariats no agrícoles.
- Un grup pels titulars de pensions de vellesa o d’invalidesa.

Per poder participar a l’elecció, els components de cada grup hauran de:

a) Presentar la seva tarja de la Caixa Andorrana de Seguretat Social o un document d’identitat.

b) Esser inscrits a les llistes que seran exposades al públic a cada Casa Comuna i a les
oficines de la Seguretat Social el dia 1er. d’octubre de l’any electoral.

Aquestes llistes comprendran:
- Pel grup dels assalariats, tots els assalariats en situació d’alta el dia 30 de
setembre de l’any electoral.
- Pel grup dels patrons, una de les persones físiques figurant en els registres
de la Caixa com a responsable de les empreses que tindran almenys un assalariat en situació d’alta el dia 30 de setembre de l’any electoral.
- Pels grups dels no assalariats agrícoles o no agrícoles, aquells actius que
estiguin en situació d’alta i tinguin al dia el pagament de les cotitzacions, el dia
R E G L A M E NTS

30 de setembre de l’any electoral.

D’APLICACIÓ

- Pel grup dels titulars de pensions de vellesa o d’invalidesa, aquells que estiD E C R E TATS P E L
M.I.

CONSELL

GEN E R A L
LE S

guin en situació d’alta el dia 30 de setembre de l’any electoral.

D E

V A L LS

c) Presentar-se a la Casa Comuna, del seu domicili habitual, menys en el cas dels treballadors fronterers, els quals votaran a la Casa Comuna del seu lloc de treball.
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GOR
I
V
E
per mitjà d’elecció,
S E Na Sla designació de tants representants com es precisi per a com-

Article 3. A cada Casa Comuna, tots els grups procediran, ja sigui de comú acord o
pletar el nombre de places previstes al Consell d’Administració de la Caixa, es a dir:
- Dos administradors titulars i llurs suplents pel grup dels assalariats actius.
- Un administrador titular i el seu suplent pel grup dels patrons.
- Un administrador titular i el seu suplent pel grup dels no assalariats agrícoles.
- Un administrador titular i el seu suplent pel grup dels no assalariats no agrícoles.
- Un administrador titular i el seu suplent pel grup dels titulars de pensions de
vellesa o d’invalidesa.

GOR
I
V
E
S que:
l’article anterior
S ElesNpersones

Article 4. Podran ésser vàlidament elegides per cada una de les places previstes en

a) figurin en les llistes definides en l’article precedent,
b) siguin posseïdors del passaport andorrà,
c) siguin majors de 21 anys,
d) hagin presentat entre els dies 2 i 17 d’octubre de l’any electoral la seva
candidatura a la Casa Comuna del seu domicili habitual.

OR
G
I
V
S E del Comú, un administrador de la Caixa Andorrana de
E Nmembre
prendrà un S
Hble.

Article 5. La Mesa electoral estarà presidida per l’Hble. Cònsol de la Parròquia i comSeguretat Social, un interventor designat per cada un dels candidats. El Secretari del Comú
i un empleat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social faran funcions de secretari.

OR
G
I
V
SE
i 31 d’octubre
l’any electoral, segons un calendari publicat pel Govern a proposta
S deE N
Article 6. Els Cònsols de cada Parròquia convocaran els diversos grups entre el dia 20
del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

En cada grup serà elegit el candidat que hagi obtingut més vots, excepte per al grup
dels assalariats actius en què s’elegiran els dos més votats.

En el cas de no haver-hi cap candidat en un o varis grups, el Comú nomenarà els representants.

III
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OR
G
I
V
SENSE

Article 7. Als vuit dies desprès d’haver-se efectuat la primera designació, els delegats
elegits o nomenats de cada Parròquia es reuniran a Casa de la Vall per a procedir a l’elecció definitiva entre els representants, titulars i suplents, de les diferents categories
indicades a l’Article 3 del present Reglament.

OR
G
I
V
SENSE

Article 8. El representant de la professió mèdica, que haurà d’ésser titular d’un passaport andorrà, serà designat de comú acord entre els membres d’aquesta professió resident i exercint a les Valls d’Andorra.

OR
G
I
V
SENSE

Article 9. El Consell d’Administració es reunirà els 15 dies que segueixen a la segona
elecció, procedirà a la verificació del poder dels seus membres i designarà el President
i Vice-president.

OR
G
I
V
SENSE

Article 10. Els administradors que formin part del Consell d’Administració de la Caixa,
siguin del grup que siguin, seran designats per quatre (4) anys.

Aquesta periodicitat no pot influir en cap manera en la seva nominació particular dels
membres del Consell Executiu designats per a formar part del Consell d’Administració
de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

GOR
I
V
E
SENS

Article 11. Per tot el que no està previst en el present Reglament, es farà referència al
Reglament Electoral vigent establert pel M.I. Consell General.
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