
Edicte

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri de Medi Ambi-
ent, Agricultura i Patrimoni Natural
b) Data de l’acord del Govern: 23 de 
febrer del 2011

3. Dades de l’adjudicació

a) Identitat de l’adjudicatari: AGEN-
TAS
b) Denominació del treball: Recollida 
selectiva de piles en desús
c) Preu cert: 2.050,70 euros/mensu-
als
d) Partida pressupostària 410-410-
22700-PROJ-0021
e) Localització: Principat d’Andorra
f) Termini d’execució: de l’1 al 31 
de gener del 2011, renovable men-
sualment fins al 31 de desembre del 
2011
g) Forma d’adjudicació:Adjudicació 
directa
h) Modalitat de la contractació: or-
dinària

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 23 de febrer del 2011
Jaume Bartumeu Cassany 
Cap de Govern

Edicte

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Secretaria d’Estat per a la 
Reforma de l’Administració i la Pro-
moció de la Societat del Coneixement, 
Departament de Sistemes d’Informa-
ció
b) Data de l’acord de Govern: 23 de 
febrer del 2011

3. Dades de l’adjudicació

a) Identitat de l’adjudicatari: SAS Ins-
titute, SA
b) Denominació del treball: renovació 
del manteniment de les llicències del 
programari SAS
c) Localització: Edifici administratiu 
de Govern

d) Preu cert: 16.432 euros (impostos 
indirectes inclosos)
e) Partida pressupostària: 140-144-
21600-PROJ-0002
f) Termini d’execució: un any (de 
l’1 de gener al 31 de desembre del 
2011)
g) Forma d’adjudicació: adjudicació 
directa
h) Modalitat de la contractació: or-
dinària

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 23 de febrer del 2011
Jaume Bartumeu Cassany 
Cap de Govern

FE 
D’ERRATA

Havent-se constatat un error en el 
decret pel qual s’aprova el Reglament 
regulador de les prestacions de reem-
bossament fins al 100% de les tarifes de 
responsabilitat de la Caixa Andorrana 
de Seguretat Social, publicat al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra, núm. 12, 
de data 23 de febrer del 2011, es fa la 
correcció següent:

On hi diu:
“ Article únic

S’aprova el Reglament regulador de 
les prestacions de reembossament fins 
al 100% de les tarifes de responsabilitat, 
que entra en vigor l’1 d’abril del 2011.”

Hi ha de dir:
“ Article únic

S’aprova el Reglament regulador de 
les prestacions de reembossament fins 
al 100% de les tarifes de responsabili-
tat, que entra en vigor l’1 de març del 
2011”

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 23 de febrer del 2011
Jaume Bartumeu Cassany 
Cap de Govern

Edicte

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Secretaria General
b) Data de l’acord del Govern: 23 de 
febrer del 2011

3. Dades de l’adjudicatari

a) Identitat de l’adjudicatari: Impremta 
Solber
b) Denominació del treball: Impressió 
de la documentació relativa a les elec-
cions generals del 3 d’abril del 2011
c) Localització: Andorra la Vella
d) Preu cert: 31.587,99 euros
e) Partida pressupostària: 120-120-
Proj.0023-22001
f) Termini d’execució: 15 de març de 
2011
g) Forma d’adjudicació:adjudicació 
directa
h) Modalitat de la contractació: or-
dinària

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 23 de febrer del 2011
Jaume Bartumeu Cassany 
Cap de Govern

Edicte

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Ministeri d’Educació i 
Cultura
b) Data de l’acord del Govern: 23 de 
febrer del 2011

3. Dades de l’adjudicació

a) Identitat de l’adjudicatari: Cinemes 
Illa Carlemany i Cinema Modern
b) Denominació del treball: com-
pra d’entrades per a la projecció de 
pel·lícules amb la finalitat de donar 
continuïtat a la promoció del cinema 
d’estrena en català
c) Localització: Principat d’Andorra
d) Preu cert: 6.000 euros a favor de 
cada adjudicatari
e) Partida pressupostària: 555-557-
Proj.0054-22620
f) Termini d’execució: fins el 31 de 
desembre del 2011
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