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CONSELL DE COMÚ 
1 DE JULIOL DE 2021 

 
 
Lloc: Sala del Consell de Casa Comuna  
Sessió extraordinària amb caràcter d’urgència 
Hora de l’inici: 13.33 h 
Hora d’acabament: 13.44 h 
 
Assistents: 
 
Els Honorables Senyors i Senyores: 
 
J. Àngel Mortés Pons 
Eva Choy Guiu 
Samuel Duró Backes  
Eduard Betriu Lizarte 
Xavier Herver Merino 
Jordi Serracanta Marcet 
Maria del Mar Coma Padilla 
M. Cristina Montolio Guasch 
Enric Dolsa Font 
Sandra Tudó Montanya 
 
El secretari general: Sr. Gilbert Blasi Font. 
 
 
Ordre del dia previst: 
 
1. Ratificació del caràcter d’urgència de la sessió de Consell de Comú. 
 
2. Proposta d’aprovació de l’informe del projecte d’interès nacional del 

construcció d’un centre de recerca en immunologia. 
 
3. Proposta d’aprovació de l’informe de l’ajustament puntual del traçat 

d’un vial del pla sectorial de noves infraestructures viàries. 
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Assumptes no previstos a l’ordre del dia: 
 
El cònsol major dona la benvinguda a tothom i demana si algú vol incloure 
assumptes no previstos a l’ordre del dia, segons el què estableix l’article 22.2 de 
l’Ordinació de modificació de l’Ordinació d’organització i funcionament del Comú 
d'Ordino. 
 
No havent-hi cap intervenció es passen a tractar els diferents punts de l’ordre del 
dia. 
 
 
1. Ratificació del caràcter d’urgència de la sessió de Consell de 

Comú. 
 
El cònsol major explica quina és la justificació del caràcter urgent d’aquesta 
sessió: 
 
Vista la voluntat del Govern de sol·licitar, durant aquesta setmana, al Consell 
General l’autorització perquè pugui cedir el terreny del Prat de la Farga i Prat de 
Tornall a la societat que construirà un centre de recerca en immunologia. 
Així mateix, la voluntat és que l’autorització s’atorgui durant aquest període de 
sessions que finalitza el dia 15 juliol, data que tindrà lloc l’últim ple del Consell 
General d’aquest període. 
Tenint en compte que aquest tràmit requereix de 15 dies que es pot reduir a 8 
dies si es demana amb caràcter d’urgència, significa que s’haurà d’aprovar pel 
consell de ministres com a molt tard el dia 2 de juliol. 
 
Aquestes limitacions temporals fan evident la necessitat que el Comú pugui 
emetre i aprovar els informes del Projecte d’Interès Nacional de construcció d’un 
centre de recerca en immunologia i de la modificació puntual d’un vial del pla de 
noves infraestructures viaries per poder encaixar els terminis. 
 
El ple ratifica, per majoria, amb l’abstenció del Sr. Dolsa, el caràcter d’urgència 
d’aquesta sessió de Consell de Comú.  
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2. Proposta d’aprovació de l’informe del projecte d’interès 
nacional del construcció d’un centre de recerca en 
immunologia. 

 
El Sr. Dolsa exposa que li falta molta informació en relació a aquest projecte, pel 
que fa a les construccions, al pla de negoci, dels beneficis previstos en relació a la 
constitució de la societat, pel que fa als 25 milions d’euros, que no s’aporten sinó 
que es fa amb endeutament dins del país. 
Manifesta que tampoc coneix en què participarà el Govern dins de la societat amb 
el seu 20%, i cal saber si els deutes serien solidaris en cas que la societat fes 
fallida. 
Li genera molts dubtes no disposar d’aquesta informació.  
 
A banda d’això, el Sr. Dolsa expressa que li sobta que aquesta companyia 
s’instal·li a Andorra quan ja opera a Irlanda, i allà la fiscalitat és molt similar a la 
d’Andorra, la diferència és que estan sotmesos a la normativa europea. Li sorprèn 
que vinguin a gastar-se 25 milions d’euros en comptes de fer una ampliació en les 
instal·lacions que ja tenen, i això fa que molta gent es qüestioni si venen a fer 
quelcom que a Irlanda no poden.  
 
Apunta que a l’inici no estava en contra d’aquest projecte perquè pensava que 
venien a Andorra a instal·lar una empresa farmacèutica, i no per fer investigació 
del tipus que està previst, com les proves amb animals.     
 
Segons la informació que ha obtingut el Sr. Dolsa, un laboratori amb nivell de 
seguretat 3 té molts riscos i si algun dia hi ha un problema important Andorra no 
està preparada per gestionar, per exemple, la fugida d’un virus.  
 
Es va anunciar que seria un projecte molt beneficiós per al país, i en especial per a 
Ordino, però li sembla que quan es coneguin els riscos d’aquest projecte serà al 
contrari. 
 
El Sr. Dolsa aferma que falta molta informació i ja sigui Grifols o el Govern han 
d’explicar exactament el que comporta un laboratori amb nivell de seguretat 3 i  
com es controla quan hi ha un problema, sense aquests aclariments ell no pot 
votar a favor del projecte.  
 
El cònsol major demana al Sr. Dolsa si les manifestacions que ha fet són en 
relació als dos punts de la sessió, el Sr. Dolsa afirma que és així. 
 
La Sra. Tudó cita que discrepa amb algunes de les afirmacions fetes pel Sr. 
Dolsa, i afegeix que el fet de declarar-ho Projecte d’Interès Nacional pot facilitar 
alguns aspectes, tot i així, el Comú ha de supervisar alguns punts. 
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D’altra banda, demana informació complementària de dos punts de l’informe 
enviat. 
En primer lloc, en quant a la potència elèctrica instal·lada per ús industrial, segons 
el pla d’urbanisme està limitada a 20kw però Grifols hauria de tenir una potència 
de 800 kw, vol saber si es té en compte, si suposa un inconvenient, i si es podrà 
abastir a la resta de ciutadans. 
 
En segon lloc, hi ha prevista una despesa anual amb una partida econòmica molt 
elevada, d’1 milió d’euros, per un viver. La Sra. Tudo afegeix que creu que la 
ciència ha de treballar amb rosegadors per poder investigar i avançar en el camp 
de la medicina però considera que és una partida pressupostaria molt alta, 
tampoc entén si faran falta locals per criar aquests animals i creu que són 
aspectes que cal aclarir i que han d’estar especificats.   
 
Respecte a la partida pressupostària que parla de gasos de laboratori, vol saber 
quins tipus de gasos són i la seguretat que tenen prevista.  
 
A part d’aquests aclariments, que potser els ha de fer el Govern, ella votarà a 
favor d’aquesta proposta.  
 
El cònsol major respon que amb les preguntes que ha fet la Sra. Tudó hi ha una 
part molt tècnica i que el Comú no disposa d’aquesta informació. 
 
Afegeix que des del Comú es fa plena confiança al Govern perquè no és només 
un problema de la parròquia d’Ordino sinó d’Andorra com a país, el Govern ha 
estudiat aquest projecte en profunditat i el Comú no entrarà a fer valoracions 
tècniques de temes que desconeix. 
 
La majoria del Comú considera que la implantació d’aquest centre servirà com a 
dinamitzador de la parròquia, i del país, donat que introduirà els sectors de la 
investigació i la innovació i que crearan llocs de treball, per aquests motius la 
majoria votarà a favor de l’aprovació de l’informe favorable i vinculant pel que fa al 
primer punt i no vinculant el segon punt. 
 
El cònsol major cita que, a nivell d’infraestructura, aquest projecte està 
completament dins de l’establert, pel que fa al negoci el Comú farà un seguiment i 
més d’un cop es parlarà en Consell de Comú del projecte de Grifols.  
 
El ple ratifica, per majoria, amb el vot en contra del Sr. Dolsa i nou vots a favor, 
l’aprovació de l’informe del projecte d’interès nacional del construcció d’un centre 
de recerca en immunologia.  
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3. Proposta d’aprovació de l’informe de l’ajustament puntual 
del traçat d’un vial del pla sectorial de noves infraestructures 
viàries. 

 
El ple ratifica, per majoria, amb el vot en contra del Sr. Dolsa i nou vots a favor, 
l’aprovació de l’informe d’ajustament puntual del traçat d’un vial del pla sectorial 
de noves infraestructures viàries.  
 
 
I sense més assumptes per tractar, el cònsol major, lleva la sessió. 
 
 
 
 
 
P.O. del  Comú,                                      Vist i plau, 
El secretari general                                                    El cònsol major  
Gilbert Blasi Font                                                         J. Àngel Mortés Pons   
 
 


