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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 2 de juliol del
2021, exercint les atribucions que li confereix l’article
80 del Reglament del Consell General, ha acordat a
demanda de la M. I. Sra. Sandra Codina Tort,
consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes al
Projecte de llei d’accés electrònic de
l’Administració de justícia. El nou termini finalitza
el dia 9 de setembre del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 2 de juliol del 2021
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 2 de juliol del
2021, exercint les atribucions que li confereix l’article
80 del Reglament del Consell General, ha acordat a
demanda de la M. I. Sra. Bernadeta Coma González,
consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata
i del M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del
Grup Parlamentari Socialdemòcrata, prorrogar el
termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de
llei de contractació pública. El nou termini finalitza
el dia 9 de setembre del 2021, a les 13.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 2 de juliol del 2021
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General

financer del pressupost extraordinari, destinat al
finançament de les despeses i als menyscaptes
derivats de la situació d’emergència sanitària
causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 2 de juliol del 2021
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General

A la M. I. Sindicatura
Els sotasignats, Josep Pintat Forné, Joan Carles Camp
Areny i Oliver Alís Salguero, consellers generals del
Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana +
Independents, d'acord amb el que disposen els articles
92 i 93 del Reglament del Consell General,
compareixem davant la Sindicatura i, en temps i,
Diem
Que per la present, dins el termini establert en
l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm.
66/2021 de data 11 de juny del 2021, passem a
formular al “Projecte de llei d’aprovació d’un pressupost
extraordinari i d’actualització del Pla d’equilibri financer
del pressupost extraordinari, destinat al finançament de les
despeses i als menyscaptes derivats de la situació
d’emergència sanitària causada pe nou coronavirus
SARS-CoV-2”, la següent:
Esmena a la totalitat amb retorn al Govern
En els termes precedents queda formulada l'esmena a
la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei
d’aprovació d’un pressupost extraordinari i
d’actualització del Pla d’equilibri financer del
pressupost extraordinari, destinat al finançament de
les despeses i als menyscaptes derivats de la situació
d’emergència sanitària causada pe nou coronavirus
SARS-CoV-2”.
Consell General, 1 de juliol del 2021.
M. I. Sr. Josep Pintat Forné

Edicte

M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny

La Sindicatura, en la seva reunió del dia 2 de juliol del
2021, ha acordat:

M. I. Sr. Oliver Alís Salguero

Admetre a tràmit i publicar l’esmena a la totalitat
presentada pels M. I. Srs. Josep Pintat Forné, Joan
Carles Camp Areny i Oliver Alís Salguero, president
i consellers generals del Grup Parlamentari
Terveravia + Unió Laurediana + Independents, al
Projecte de llei d’aprovació d’un pressupost
extraordinari i d’actualització del Pla d’equilibri

2.2 Proposicions de llei
Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 2 de juliol del
2021, exercint les atribucions que li confereix l’article
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80 del Reglament del Consell General, ha acordat a
demanda de la M. I. Sra. Sandra Codina Tort,
consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata,
prorrogar el termini per a la presentació d’esmenes a
la Proposició de llei de la representació digital
d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la
tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain.
El nou termini finalitza el dia 10 de setembre del 2021,
a les 13.30h.

Criteri del Govern relatiu a la Proposició de
llei de taxes de l’Agència de Qualitat de
l’Ensenyament Superior d’Andorra

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

D’acord amb el que disposa l’article 103.2 del
Reglament del Consell General, manifesta el seu
criteri sobre la Proposició de llei esmentada.

Casa de la Vall, 2 de juliol del 2021
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General

Edicte
La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 2 de juliol del
2021, exercint les atribucions que li confereix l’article
80 del Reglament del Consell General, ha acordat, a
demanda de la M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset,
presidenta de la Comissió Legislativa d’Economia,
prorrogar el termini per a la presentació de l’informe
en relació a la Proposició de llei qualificada de
transparència i accés a la informació pública. El nou
termini finalitza el dia 29 d’octubre del 2021, a les
17.30h.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 2 de juliol del 2021
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General

Edicte
La subsíndica general, d’acord amb les previsions de
l’article 90 del Reglament del Consell General,
Disposa
Publicar el criteri del Govern relatiu a la Proposició
de llei de taxes de l'Agència de Qualitat de
l'Ensenyament Superior d'Andorra.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 2 de juliol del 2021
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General

El Govern ha examinat la Proposició de llei de taxes
de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior
d’Andorra (AQUA) presentada pel M. I. Sr. Ferran
Costa Marimon, president del Grup Parlamentari
Liberal, i la M. I. Sra. Sandra Codina Tort, consellera
general del Grup Parlamentari Demòcrata.

Consideracions
L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior
d’Andorra va ser creada pel Govern el 22 de
novembre del 2006, mitjançant el Decret d’aprovació
del Reglament pel qual es regula la creació i el
funcionament de l’Agència de Qualitat de
l’Ensenyament Superior d’Andorra, modificat pel
Decret del 14 de juliol del 2009.
L’any 2016 el Consell General va aprovar la Llei
9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de
Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra
(AQUA), a fi d’assegurar la independència, la
transparència i la professionalitat de l’AQUA, i
possibilitar-ne el reconeixement internacional.
L’any 2020 es va comprovar un augment significatiu
de les demandes d’aprovació i renovació dels plans
d’estudi estatals i, amb la previsió que aquesta
tendència continués, es va fer necessari adequar el
funcionament de l’AQUA per dotar-la de les eines
necessàries per donar una resposta a aquest increment
en la demanda i garantir el compliment dels
estàndards de qualitat europeus (Standards and
guidelines for quality assurance in the European Higher
Education Area –ESG–), sense descuidar l’estabilitat
pressupostària i la sostenibilitat de les finances
públiques. A aquest efecte, la modificació de la Llei
9/2016, de creació de l’Agència de Qualitat de
l’Ensenyament Superior, aprovada mitjançant la Llei
14/2020, del 12 de novembre, permet a l’AQUA crear
taxes per gravar la prestació de serveis que duu a
terme i, amb voluntat de transparència i coherència,
es va deixar que el desplegament legislatiu de les taxes
es fes en un text independent.
Aquest text és la Proposició de llei que avui se sotmet
al criteri de Govern. Consta de set articles. Crea les
taxes pels serveis prestats per l’AQUA, determina a
qui correspon la gestió, defineix els fets generadors de
les taxes regulades, determina l’obligat pagament,
relaciona les diferents taxes, i en preveu els casos de
retorn.
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També inclou una disposició addicional, una
disposició transitòria i dos disposicions finals: la
primera encomana al Govern el desplegament
reglamentari de la norma i la segona estableix la data
de l’entrada en vigor de la Llei.

presentar la memòria del Ministeri d’Afers Exteriors
per l’any 2020.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 2 de juliol del 2021

Per tot el que s’ha exposat, el criteri del Govern
respecte a la Proposició de llei de taxes de l’Agència
de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra és
favorable.

Meritxell Palmitjavila Naudi
Súbsíndica General

Andorra la Vella, 30 de juny del 2021

Avís

5- ALTRA INFORMACIÓ

El proper dia 8 de juliol del 2021, dijous, a les 16.00h,
se celebrarà una sessió ordinària del Consell General,
amb l’ordre del dia següent:

5.2 Convocatòries
Avís
El proper dia 13 de juliol del 2021, dimarts, a les
11.00h, se celebrarà a la sala de reunions públiques de
la planta -3 del nou edifici del Consell General, una
sessió informativa pública de la Comissió d’estudi per
a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la
CASS, amb l’ordre del dia següent:
1. Aprovació, si escau, de les Actes 03/21 i 04/21.
2. Compareixença del Sr. Albert Font Massip,
president del Consell d'Administració de la Caixa
Andorrana de la Seguretat Social, i del Sr. Jordi Cinca
Mateos, president de la Comissió Gestora del Fons de
reserva de jubilació.
3. Compareixença del Sr. José Antonio Herce, tècnic
designat pels representants de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social i de la Comissió Gestora del Fons de
reserva de jubilació.
4. Altres qüestions d’interès per a la Comissió.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 1 de juliol del 2021
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Avís
El proper dia 15 de juliol del 2021, dijous, a les 12.00h,
se celebrarà a la sala de reunions públiques de la
planta -3 del nou edifici del Consell General, una
sessió informativa pública de la M. I. Sra. Maria
Ubach Font, ministra d’Afers Exteriors, davant de la
Comissió Legislativa de Política Exterior, amb l’ordre
del dia següent:
PUNT ÚNIC: Compareixença, a iniciativa pròpia, de
la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach Font, per

1. Examen i votació de l’esmena a la totalitat
presentada pels M. I. Srs. Josep Pintat Forné, Joan
Carles Camp Areny i Oliver Alís Salguero, president
i consellers generals del Grup Parlamentari
Terveravia + Unió Laurediana + Independents al
Projecte de llei d’aprovació d’un pressupost
extraordinari i d’actualització del Pla d’equilibri
financer del pressupost extraordinari, destinat al
finançament de les despeses i als menyscaptes derivats
de la situació d’emergència sanitària causada pel nou
coronavirus SARS-CoV-2.
2. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de la
ratificació del Conveni multilateral per a l’aplicació
de les mesures relatives als convenis fiscals per
prevenir l’erosió de la base imposable i el trasllat dels
beneficis, adoptat el 25 de novembre del 2016 a París
i que va entrar en vigor l’1 de juliol del 2018.
3. Examen i votació del Projecte de llei de modificació
de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos
especials.
4. Examen i votació de la Petició d’autorització per
prorrogar la facultat del Govern d'establir les
restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la
Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de
seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del
20 de març de 1989.
5. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de la
ratificació de l’Acord entre el Govern del Principat
d’Andorra i el Govern de la República Francesa
relatiu a l’exercici de les activitats professionals dels
familiars del personal diplomàtic, consular, tècnic i
administratiu de les missions oficials.
6. Examen i votació de la Proposta d’aprovació de
l’adhesió al Conveni sobre el comerç internacional
d’espècies de fauna i flora salvatges amenaçades,
adoptat a Washington, el 3 de març del 1973.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Casa de la Vall, 5 de juliol del 2021
Roser Suñé Pascuet
Sindica General
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5.3 Altres

satisfactori, per a la implantació del centre
d’investigació en immunologia.

Edicte

D’acord amb la Llei 22/2008, del 30 d’octubre, de
creació de la societat pública Andorra
Desenvolupament i Inversió SA, l’ADI es una
societat íntegrament pública, constituïda pel Govern,
la missió de la qual és ser l’agència governamental de
promoció econòmica d’Andorra.

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 2 de juliol del
2021, ha examinat el document que li ha tramès el
M. I. Sr. Cap de Govern en data 2 de juliol del 2021,
sota el títol Petició d’autorització de la cessió
temporal de l’ús del terreny conegut com a “Prat de
la Farga” d’Ordino i, exercint les competències que
li atribueix el Reglament del Consell General en els
articles que es citaran, ha acordat:
1. D’acord amb els articles 18.1.d) i 136.5 del
Reglament, admetre a tràmit aquest escrit i procedir a
la seva tramitació d’acord amb el procediment
legislatiu comú, sota el procediment d’urgència.
2. D’acord amb l’article 136.5, ordenar la seva
publicació i obrir un període de set dies per a la
presentació d’esmenes, que només podran ésser de
devolució. Aquest termini finalitza el dia 13 de juliol
del 2021, a les 10.00h.
3. Publicar, en forma d’annex al present Butlletí del
Consell General la documentació complementària, a
la pàgina web del Consell General.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 2 de juliol del 2021
Meritxell Palmitjavila Naudí
Subsíndica General

Exposició de motius
1.- Antecedents
El M. I. Govern, en la sessió del 8 d’abril del 2021,
aprovà els següents acords:
A.- Ateses les motivacions d’interès públic general,
prendre la decisió de promoure la creació a Andorra
d’un centre d’investigació en immunologia, de nivell
internacional, mitjançant la col·laboració públicprivada.
B.- Encomanar i facultar a l’ADI (Andorra
Desenvolupament i Inversió SA) que piloti el
desenvolupament fàctic de la iniciativa, mitjançant la
participació d’un partner biotecnològic internacional,
de prestigi i capacitat reconeguts, que pugui estar
interessat en la proposta de creació d’un centre
d’investigació immunològica a Andorra.
C.- Encomanar i facultar al Ministeri d’Ordenament
Territorial que efectuï les accions necessàries per
assolir la cessió temporal d’ús d’un terreny, apte i

El grup Grífols és una companyia multinacional, de
primer ordre mundial en l’àmbit de la biociència, la
biotecnologia i la recerca i la producció en els àmbits
de la biomedicina i productes farmacèutics.
Per valorar la capacitat i el prestigi del grup Grífols,
cal posar de relleu que té presència directa en 30
països, i subministra productes farmacèutics i de
suport a tractaments mèdics a més de 100 països. Té
uns 24.00 treballadors, dels quals uns 1.100 són
científics que es dediquen a la recerca. Dedica milers
de milions d’euros a investigació i desenvolupament
(I+D). Compta amb 15 centres de producció,
distribuïts arreu del món, i amb 12 centres
d’investigació (7 a Nord-Amèrica i 5 a Europa). El
centre de recerca en immunologia d’Ordino en serà el
13è.
L’ADI ha acordat i signat un pacte de socis amb el
grup Grífols (mitjançant la filial Grifols Innovation and
New Technology (GIANT), amb seu a Irlanda, per tal
de constituir amb l’ADI (un cop formalitzades les
preceptives tramitacions per a l’autorització d’inversió
estrangera) una societat de dret andorrà, la qual
construirà un centre de recerca en immunologia al
terreny conegut com a “Prat de la Farga” d’Ordino, i
el mantindrà, explotarà i gestionarà durant un període
de 25 anys.
El terreny conegut amb el nom de “Prat de la Farga”,
d’Ordino, és propietat del Govern perquè forma part
de l’herència ab intestat de Casa Rossell. S’adjunta
com a annex núm. 1 una fotografia aèria del referit
terreny, i com a annex núm. 2 un croquis en el que
figura la delimitació del terreny de propietat
governamental. En tant que el “Prat de la Farga” prové
d’una herència, i d’acord amb el Codi de
l’Administració, té el caràcter de bé públic
patrimonial. En conseqüència, pot ser cedit sense
necessitat de dur a terme el procediment de
desafectació a l’ús públic. Es troba sotmès al règim del
dret privat.
En compliment de l’acord del M.I. Govern del 8
d’abril del 2021, aquest cedirà temporalment l’ús de
l’esmentat terreny a l’ADI, i aquest, al seu torn, en
cedirà temporalment l’ús a la societat de dret andorrà
que l’ADI constituirà notarialment amb GIANT.
El M.I. Govern, en la sessió celebrada el dia 2 de juliol
d’enguany, ha aprovat declarar Projecte d’Interès
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Nacional la construcció d’un centre de recerca en
immunologia al terreny conegut com “Prat de la
Farga” d’Ordino.
En tant que el Govern cedirà temporalment l’ús de
l’esmentat terreny “Prat de la Farga” d’Ordino a l’ADI,
i aquest el cedirà a una societat perquè aquesta
desenvolupi un projecte estratègic que ha estat
declarat Projecte d’Interès Nacional, és d’aplicació
l’article 89 del Codi de l’Administració:
“Article 89. Cessió
Els béns la utilització o l’explotació pública dels quals no
sigui previsible poden ser cedits temporalment i
gratuïtament a altres administracions públiques o entitats
del sector públic, a l’efecte de destinar-los o cedir-los al seu
torn a entitats o societats participades per aquestes
administracions o entitats, sempre que sigui per a fins
d’utilitat pública o social o per a projectes estratègics que
hagin estat declarats d’interès nacional.
Sense perjudici de les disposicions establertes a la Llei
general d’ordenació del territori i urbanisme, pels projectes
declarats d’interès nacional, per poder cedir o destinar els
béns patrimonials en les condicions establertes al paràgraf
anterior, caldrà l’autorització del Consell General si es
tracta de béns de titularitat del Govern, del Consell del
Comú, si es tracta de béns de titularitat dels Comuns i de
l’òrgan sobirà dels Quarts si es tracta de béns titularitat
dels Quarts.”
En compliment de l’article 89 del Codi de
l’Administració cal l’autorització del Consell General
per tal que el Govern cedeixi temporalment l’ús del
terreny conegut amb el nom de “Prat de la Farga”
d’Ordino a l’ADI, i per tal que aquest, al seu torn, en
cedeixi temporalment l’ús a la societat de dret andorrà
que l’ADI constituirà notarialment amb la societat
GIANT.
2.- Objecte
L’objecte d’aquest expedient és aportar la
documentació necessària per a la tramitació
parlamentària de l’autorització, per part del M.I.
Consell General, de la cessió de l’ús del terreny
conegut com a “Prat de la Farga” d’Ordino a l’ADI
(Andorra Desenvolupament i Inversió S.A.), i
posteriorment que l’ADI cedeixi, al seu torn i sota
certes condicions modals, l’ús del terreny a una
societat de dret andorrà que hi construirà i explotarà
durant un període de 25 anys un centre de recerca en
immunologia.
3.- Motivacions de l’interès nacional i destí de la
cessió de l’ús del terreny
Les motivacions que acrediten l’interès nacional de la
iniciativa de crear un centre de recerca en
immunologia mitjançant la col·laboració públicprivada, la justificació de la necessitat d’aportar

temporalment l’ús d’un terreny públic per a la
realització del projecte, les característiques principals
de la cessió d’ús i la descripció de la funció a la que
serà destinat l’ús de l’esmentat terreny “Prat de la
Farga” d’Ordino estan exposades a la documentació
del Projecte d’Interès Nacional, el qual s’adjunta com
a annex núm. 3, i que es dóna per íntegrament
reproduït en el present expedient.
4.- Inversió possibilitada per la cessió de l’ús del
terreny
A més dels avantatges que aportarà a Andorra la
realització del Projecte d’Interès Nacional, i que
figuren descrits a la documentació que s’adjunta com
a annex núm. 3, la cessió de l’ús del terreny
possibilitarà tres millores rellevants per al nostre país:
- Com a ordre de magnitud, la inversió directa que
efectuarà el grup Grifols per construir i posar en
marxa el centre de recerca en immunologia al “Prat de
la Farga” d’Ordino serà d’uns 25 milions d’euros. A
més, hi destinarà uns 7 milions d’euros anuals, com a
despesa corrent, a l’explotació i manteniment del
centre.
- El grup Grífols ha manifestat que el centre de
recerca en immunologia crearà uns 65 llocs de treball,
una cinquantena dels quals corresponen a treballs
altament qualificats.
- Igualment, el grup Grífols també ha expressat que el
centre de recerca en immunologia tindrà, com a línies
paral·leles, també un vessant formatiu i divulgatiu,
tant per a la formació de titulats andorrans i residents
en estudis relacionats amb la biomedicina, com per a
la activitats de divulgació científica (simposis, etc).
5.- Expedient
El present expedient, amb els tres annexos que s’hi
adjunten, dóna correcte compliment documental a
l’article 89 del Codi de l’Administració, als efectes de
la tramitació parlamentària perquè el M.I. Consell
General autoritzi la cessió temporal de l’ús del terreny
conegut com a “Prat de la Farga” d’Ordino a l’ADI
(Andorra Desenvolupament i Inversió S.A.), i
posteriorment que l’ADI cedeixi, al seu torn i sota
certes condicions modals, l’ús del terreny a una
societat de dret andorrà que hi construirà i explotarà
durant un període de 25 anys un centre de recerca en
immunologia.
6.- Conclusió
Per tot el que s’ha exposat, es considera convenient
autoritzar la cessió temporal de l’ús del terreny
conegut com a “Prat de la Farga” d’Ordino a l’ADI
(Andorra Desenvolupament i Inversió S.A.), i
posteriorment que l’ADI cedeixi, al seu torn i sota
certes condicions modals, l’ús del terreny a una
societat de dret andorrà que hi construirà i explotarà
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durant un període de 25 anys un centre de recerca en
immunologia, per aplicació de l’article 89 del Codi de
l’Administració, i en els termes i condicions
exposades.
Vistes les disposicions esmentades i altres d’aplicació
general;
El Consell General
Acorda
Autoritzar la cessió temporal de l’ús del terreny
conegut com a “Prat de la Farga” d’Ordino a l’ADI
(Andorra Desenvolupament i Inversió S.A.), i
posteriorment que aquest cedeixi, al seu torn i sota
certes condicions modals, l’ús del terreny a una
societat de dret andorrà que hi construirà i explotarà
durant un període de 25 anys un centre de recerca en
immunologia.
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