
Disposicions 
de caràcter general

Decret

Vist el Decret que estableix els preus 
de referència de determinats medica-
ments, del 16 de març del 2011;

Vist l’annex 1 d’aquest Decret;

Atès que entre els medicaments de 
l’annex 1 s’ha d’afegir una nova presen-
tació del principi actiu tamsulosina, i que 
cal modificar el redactat d’una presenta-
ció de tamsulosina i d’una presentació 
d’omeprazol;

A proposta del Ministeri de Salut, Be-
nestar i Treball, i en execució de l’acord 
de govern del 20 d’abril del 2011,

Decreto
Article 1

Es modifica l’annex 1 del Decret del 
16 de març del 2011 d’aprovació de 
preus de referència de determinats me-
dicaments, s’afegeix una presentació al 
principi actiu tamsulosina, i es modifica 
la presentació existent, de manera que 
queda redactat com segueix:

PRINCIPI ACTIU 
(denominació comuna internacional)

PRESENTACIÓ PREU DE 
REFERÈNCIA

Tamsulosina 0,4 mg 30 caps/comp. d’alliberació modificada 12,47

0,4 mg 30 comp. d’alliberació modificada sistema OCAS (*)

Article 2
Es modifica l’annex 1 del Decret del 

16 de març del 2011 d’aprovació de 
preus de referència de determinats me-
dicaments i s’efectua en el principi actiu 
omeprazol la modificació següent:

On hi diu:
40 mg 28 comp.

Hi ha de dir:
40 mg 28 caps.

Disposició final
Les modificacions efectuades entren 

en vigor l’1 de maig del 2011. El preu 
de referència de la presentació de tam-
sulosina 0,4 mg 30 comp. d’alliberació 
modificada sistema OCAS entra en vigor 
l’1 de desembre del 2011.
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Govern



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

Andorra la Vella, 20 d’abril del 2011
Jaume Bartumeu Cassany 
Cap de Govern en funcions

Decret

Vist l’article 28 del text refós de la 
Llei qualificada de la nacionalitat, apro-
vada per decret legislatiu del 28 març 
del 2007;

Atès que les persones interessades han 
acreditat de forma fefaent que han perdut 
la nacionalitat d’origen en aplicació del 
que es preveu en l’article 38 i han emès 
la declaració jurada corresponent,

El Govern

Decreta
Reconèixer la nacionalitat andorrana 

amb plenitud de drets polítics a les per-
sones relacionades a la llista següent:

Díaz Oña, Miguel, amb efectes des del 
14 de febrer del 2011
Gener Mariano, Benjuilyn, amb efectes 
des del 12 de juliol del 2010
Moemen Saber, Hossame El Deen, 
amb efectes des del 27 de juny del 
2010
Planchat Bellès, Nuria, amb efectes 
des del 7 de gener del 2011
Pou Rimbau, Juan, amb efectes des 
del 29 de novembre del 2010
Ramos Caballero, María del Carmen, 
amb efectes des del 27 de desembre 
del 2010
Real Torrecillas, Juan Antonio, amb efec-
tes des del 8 de novembre del 2010
Sánchez Daunis, Buenaventura, amb 
efectes des del 3 de gener del 2010
Solé Borrell, Montserrat, amb efectes 
des del 10 de novembre del 2010
Vázquez Vázquez, Mony, amb efectes 
des del 17de setembre del 2010

L’adquisició de la nacionalitat andorra-
na de les persones interessades té efecte a 
partir de la data en què han perdut la na-
cionalitat o les nacionalitats que tenien.

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

Andorra la Vella, 20 d’abril del 2011
Jaume Bartumeu Cassany 
Cap de Govern en funcions

Decret 
de 20 d’abril del 2011 
de modificació del 
Decret d’aprovació del 
Reglament regulador de 
la participació en la gestió 
de l’Escola Andorrana, de 
7 de novembre del 2007

Exposició de motius
La participació en la gestió de l’Escola 

Andorrana va ser regulada per primera 
vegada l’1 d’abril de 1999 amb l’aprova-
ció d’un reglament que fou modificat en 
diverses ocasions, sempre amb la finali-
tat d’optimitzar i afavorir la implicació de 
tots els sectors de la comunitat educativa 
en la vida escolar.

L’any 2007 aquest reglament pateix 
la darrera modificació a causa d’alguns 
canvis en la Llei de l’Escola Andorrana, 
en el sentit de donar la possibilitat que la 
Junta d’Escola pogués contractar de for-
ma directa el personal auxiliar de patis i 
menjadors per a l’espai del migdia.

Tanmateix, la Llei 73/2010 del 14 
d’octubre, de modificació de la Llei de 
l’Escola Andorrana, ha derogat la facul-
tat de la Junta d’Escola de poder con-
tractar el personal auxiliar, vist que la 
competència de contractació de personal 
comporta una responsabilitat adminis-
trativa i laboral que no correspon a la 
capacitat real i pràctica d’aquest òrgan 
de participació.

Aquest canvi implica modificar l’actual 
Reglament regulador de la participació 
en la gestió de l’Escola Andorrana, mo-
dificat el 2007, en el sentit que defineix 
la Junta d’Escola exclusivament com a 
òrgan de participació, sense capacitat 
per contractar el personal auxiliar per a 
la vigilància de patis i menjadors.

D’altra banda, vist el Decret del 13 
d’octubre del 2010 d’estructuració i de-
limitació de competències del Ministeri 
d’Educació i Cultura en l’àmbit d’educa-
ció, en què no contempla la figura del 
sotsdirector del Departament d’Escola 
Andorrana, cal canviar la menció de 
sotsdirector per la de director.

A proposta de la ministra d’Educa-
ció i Cultura en funcions, en execució 
de l’acord de Govern de 20 d’abril del 
2011

Decreta
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament 
regulador de la participació en la gestió 
de l’Escola Andorrana, que entrarà en 
vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament 
regulador de la 
participació en la gestió 
de l’Escola Andorrana.
Article 1

Es modifica l’article 17 del Reglament 
regulador de la participació en la gestió 
de l’Escola Andorrana que queda redac-
tat de la forma següent:

“Article 17
Les funcions de la Junta d’Escola 

són:

a) Col·laborar amb l’equip directiu en 
el projecte de pressupost del centre.

b) Vetllar per l’aplicació del projecte 
educatiu del centre.

c) Vetllar per l’aplicació del Reglament 
de règim intern del centre, resoldre els 
conflictes greus i imposar les sancions 
corresponents en matèria de disciplina 
d’alumnes, d’acord amb el Reglament 
esmentat. Un cop vigent la normativa 
sobre drets i deures dels alumnes, les 
resolucions de la Junta d’Escola han 
de subjectar-s’hi.

d) Col·laborar en l’elaboració del Pla 
anual del centre.

e) Avaluar el Pla anual del centre i la 
memòria presentada per l’equip direc-
tiu, que ha d’incloure un balanç de la 
gestió econòmica.

f) Donar el vistiplau i aportar sugge-
riments a la programació i al desen-
volupament de les activitats escolars 
realitzades fora del centre, durant l’ho-
rari lectiu.

g) Establir els criteris sobre la participa-
ció del centre en activitats culturals,

1845Núm. 26 - Any 23 - 27.4.2011 Butlletí Oficial del Principat d’Andorra




