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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU 

COMÚ 

2.1 Projectes de llei 

Edicte 

La Sindicatura, en reunió tinguda el dia 8 d’octubre 

del 2021, exercint les atribucions que li confereix 

l’article 80 del Reglament del Consell General, ha 

acordat a demanda del M. I. Sr. Carles Sánchez 

Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari 

Socialdemòcrata, prorrogar el termini per a la 

presentació d’esmenes al Projecte de llei de mesures 

de protecció i de flexibilització del mercat 

d’arrendament d’habitatge, de les condicions 

essencials dels habitatges de preu assequible i de 

millora del poder adquisitiu. El nou termini finalitza 

el dia 20 d’octubre del 2021, a les 13.30h. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 8 d’octubre del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

2.2 Proposicions de llei 

Edicte 

La síndica general, vist l’acord de la Junta de 

Presidents de Grup Parlamentari del dia 1 d’octubre 

del 2021, determinant la comissió competent per 

trametre la Proposició de llei de les finances 

comunals, 

Disposa 

D’acord amb el que preveu l’article 45 del Reglament 

del Consell General, trametre l’esmentada Proposició 

de llei, així com les esmenes a l’articulat que han estat 

presentades a la Comissió Legislativa de Finances i 

Pressupost. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 8 d’octubre del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

4- IMPULS I CONTROL DE 

L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN 

4.4.2 Respostes escrites 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de 

l’article 90 del Reglament del Consell General, 

Disposa 

Publicar la resposta del Govern a les preguntes 

formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner, 

consellera general no adscrita, per escrit de data 18 

d’agost, relatives al Projecte Grifols, i publicades en 

el Butlletí del Consell General número 92/2021, del 

25 d’agost. 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 8 d’octubre del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Ministeri de Salut  

Pregunta amb resposta escrita del Govern 

(Reg. Núm. 790) 

Pregunta amb resposta escrita del Govern relativa 

al projecte Grifols, formulada per la M. I. Sra. 

Carine Montaner Raynaud, consellera general no 

adscrita 

Es demana: 

1. Si per transparència, accepta posar en 

coneixement de la ciutadania, via una publicació 

oficial, el pacte de socis amb Grifols i informar la 

població sobre l’avançament de les negociacions 

amb Grifols pel que fa la revisió del pacte ja firmat. 

Les accions del Govern en relació amb el projecte 

d’establiment d’un centre de recerca i divulgació en 

immunologia a Ordino amb la multinacional 

farmacèutica Grifols com a soci s’han basat sempre en 

la transparència. Prova d’això són: 

a) L’anunci de l’acord en roda de premsa del 28 d’abril 

del 2021. 

b) Les diferents demandes d’informació i preguntes 

parlamentàries, a les quals el Govern sempre ha 

contestat. 

c) Les diferents reunions mantingudes amb el Consell 

de Comú d’Ordino. 

d) La reunió de poble a Ordino amb representants del 

Govern i de la societat Grifols per presentar el 
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projecte i respondre a dubtes del dia 9 de juny del 

2021, que es va filmar i es pot consultar 

(https://www.youtube.com/watch?v=kNTqbspM62U). 

Val a dir que quinze dies abans es va obrir el procés 

participatiu mitjançant la plataforma Visc.ad i es van 

rebre nou preguntes, que es van tenir en compte a 

l’hora d’elaborar el relat de la reunió perquè totes les 

qüestions fossin contestades. Presencialment hi van 

acudir 70 persones i es van arribar a connectar en línia 

un total de 187. En el transcurs de la sessió es van 

formular 26 preguntes i totes van rebre contesta in situ. 

e) El grup de treball sorgit arran de la sessió de Consell 

General del 15 de juliol del 2021 per tractar amb totes 

les forces polítiques de l’arc parlamentari els punts que 

poguessin ser conflictius del pacte de socis esmentat. 

Es vol indicar que, fins ara, aquest grup de treball s’ha 

reunit dos vegades, el 29 de juliol i el 13 de setembre. 

f) La presentació pública del projecte del 27 de 

setembre del 2021. 

g) Les notes de premsa del Govern publicades al web 

del Govern en relació amb aquest assumpte. 

En aquest sentit, el Govern sempre ha anat 

informant, amb rigor i precisió, del contingut del 

pacte al qual s’ha arribat amb Grifols i de 

l’avançament del projecte, tant el Consell General 

com la ciutadania. 

2. Si ha reconsiderat la qüestió del referèndum per 

consultar el poble andorrà tenint en compte les 

repercussions del projecte sobre la sostenibilitat de 

les finances publiques és a dir sobre els diners 

públics recaptats amb els impostos pagats pels 

ciutadans. 

Les accions del Govern tenen la legitimitat legal 

sorgida en cada legislatura dels resultats electorals en 

els quals es presenten programes de govern amb 

objectius que els ciutadans avalen. Així mateix, totes 

les decisions públiques que impliquen un 

desemborsament dinerari han estat sotmeses a 

l’aprovació parlamentària mitjançant la Llei del 

pressupost. 

3. Si té la intenció de firmar en breu el conveni 

d’Oviedo, tractat internacional sobre els drets 

humans i biomedicina per tal de disposar d’un marc 

conceptual en la matèria. Recordo al M. I. Govern 

que fa anys que el nostre Copríncep Episcopal i el 

Consell General reclamen de manera reiterada la 

firma del conveni. En cas de resposta afirmativa 

precisar quan es preveu firmar el conveni. 

El Govern té previst signar i portar al Consell General 

la proposta de ratificació del Conveni per a la 

protecció dels drets humans i de la dignitat de l’ésser 

humà respecte a les aplicacions de la biologia i de la 

medicina (Conveni d’Oviedo). 

En aquest sentit, està previst que el Govern aprovi, 

abans del 31 d’octubre d’enguany, la proposta de 

signatura i ratificació. Posteriorment es podrà signar 

el Conveni al Consell d'Europa i, seguidament, se 

sotmetria a ratificació al Consell General.  

4. Si té previst redactar un projecte de llei bioètica 

respectant el marc conceptual del conveni 

d’Oviedo. En cas de resposta positiva per quan té 

planificat entrar el projecte de llei a tràmits 

parlamentaris? 

El Govern té previst entrar el Projecte de llei de la 

investigació en l’àmbit de la salut i la biomedicina a 

tràmit parlamentari abans de finalitzar el mes de 

desembre del 2021. Aquest projecte legislatiu 

respectarà, com no pot ser d’altra manera, el marc 

conceptual del Conveni d’Oviedo. 

Andorra la Vella, 6 d’octubre del 2021 

Joan Martínez Benazet  

Ministre de Salut 

https://www.govern.ad/cap-de-govern/item/13304-espot-i-

grifols-deu-presenten-el-centre-de-recerca-en-immunologia-

que-esdevindra-referencia-mundial-en-aquest-camp 

https://www.govern.ad/presidencia-economia-i-

empresa/item/12704-el-govern-i-la-multinacional-

farmaceutica-grifols-acorden-la-creacio-d-un-centre-d-

investigacio-en-immunologia-a-andorra 

https://www.govern.ad/cap-de-govern/item/12906-el-govern-

grifols-i-ordino-expliquen-en-una-reunio-informativa-el-

centre-de-recerca-en-immunologia-que-s-implantara-al-

principat 

https://www.govern.ad/cap-de-govern/item/12713-el-govern-

aprova-la-modificacio-del-codi-de-l-administracio-i-de-la-llei-

general-d-ordenacio-del-territori-i-urbanisme 

Edicte 

La síndica general, d’acord amb les previsions de 

l’article 90 del Reglament del Consell General, 

Disposa 

Publicar la resposta del Govern a les preguntes 

formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner, 

consellera general no adscrita, per escrit de data 23 

d’agost, relatives a la contractació de l'assessor de 

salut per a l'estratègia de vacunació, el Sr. Federico 

Martinón Torres, coordinador del centre de l'OMS 

en seguretat vacunal i cap de pediatria de l'Hospital 

Universitari de Santiago de Compostel·la, i 

publicades en el Butlletí del Consell General número 

92/2021, del 25 d’agost. 
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Tot el que es fa públic per a general coneixement i 

efectes. 

Casa de la Vall, 8 d’octubre del 2021 

Roser Suñé Pascuet  

Síndica General 

Ministeri de Salut  

Pregunta amb resposta escrita del 

Govern (Reg. núm. 797) 

Pregunta amb resposta escrita del Govern relativa 

a la contractació de l’assessor de salut per a 

l’estratègia de vacunació, el Dr. Federico Martinón 

Torres, coordinador del centre col·laborador de 

l’OMS en seguretat vacunal i cap del Departament 

de Pediatria de l’Hospital Universitari de Santiago 

de Compostel·la, formulada per la M. I. Sra. Carine 

Montaner Raynaud, consellera general no adscrita 

Es demana: 

1. Si tenia coneixement dels possibles conflictes 

d’interessos del Dr. Federico Martinón Torres. 

El Dr. Federico Martinón Torres va lliurar al Govern 

el document de Declaració de conflictes d’interessos 

(annex 1: Declaració de conflictes d’interessos FMT) 

prèviament a la signatura del contracte per assessorar 

el ministeri encarregat de la salut i el Govern en 

matèria de vacunació contra la COVID-19 (annex 2: 

Contracte Federico Martinón Torres).  

2. Si el Govern, abans de contractar el Dr. Federico 

Martinón Torres, li ha fet firmar una declaració de 

conflictes d’interessos precisant els noms de les 

firmes farmacèutiques per les quals el Doctor 

hauria treballat i els imports rebuts. 

El Dr. Federico Martinón Torres va lliurar al Govern 

el document de Declaració de conflictes d’interessos 

(annex 1: Declaració de conflictes d’interessos FMT) 

prèviament a la signatura del contracte per assessorar 

el ministeri encarregat de la salut i el Govern en 

matèria de vacunació contra la COVID-19 (annex 2: 

Contracte Federico Martinón Torres).  

3. Si pot explicar per quin motiu es contracta, ara 

que tenim una experiència viscuda i un comitè 

científic en marxa, un assessor de fora per dirigir la 

campanya de vacunació quan no en teníem cap 

contractat fins ara. 

Cal recalcar que el Ministeri de Salut té contractat el 

Dr. Federico Martinón Torres per assessorar el 

ministeri encarregat de la salut i el Govern en matèria 

de vacunació contra la COVID-19 i promoure la 

divulgació científica i participar-hi, per afavorir un 

millor coneixement de la malaltia i del virus per part 

de la població i dels professionals de la salut, així com 

dels mecanismes per fer-hi front, especialment pel que 

fa a la vacunació. En cap cas el contracte signat no 

assigna al doctor la funció de dirigir la campanya de 

vacunació contra la COVID-19 del Principat 

d’Andorra. 

Vist que la vacunació contra la COVID-19 ha 

esdevingut l’eina preventiva més eficaç en la lluita 

contra la pandèmia, el Govern ha apostat per comptar 

amb un expert en la matèria (annex 3: CV Federico 

Martinón Torres) perquè ens acompanyi en el disseny 

de l’estratègia de vacunació més efectiva amb la 

finalitat de garantir la millor gestió de la pandèmia i 

protegir així la població i l’economia del Principat. 

Andorra la Vella, 6 d’octubre del 2021 

Joan Martínez Benazet  

Ministre de Salut 
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ANNEX 1 
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ANNEX 2 
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