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d) La concurrència d’alguna de les cau-
ses d’incompatibilitat previstes a l’ar-
ticle 12 d’aquest Reglament.

Capítol tercer. Aspectes 
procedimentals

Article 15 
Gestió de les subvencions

La gestió de les subvencions d’aquest 
Programa correspon al Departament de 
Treball.

Article 16 
Tramitació de les sol·licituds i 
documentació

1. Tramitació prèvia al Servei d’Ocu-
pació

a) Les empreses interessades han de 
presentar al Servei d’Ocupació una 
oferta de treball específica per a aquest 
Programa.

b) El Servei d’Ocupació selecciona 
els treballadors desocupats que reu-
neixin els requisits i els perfils perso-
nal i professional que millor s’adaptin 
a l’oferta de treball, i amb l’autoritza-
ció prèvia dels mateixos treballadors 
facilita el contacte a les empreses sol-
licitants.

c) L’empresa selecciona un o diversos 
treballadors d’entre els candidats pro-
posats pel Servei d’Ocupació.

2. Presentació de la sol·licitud al Servei 
de Tràmits

a) L’empresa ha de presentar al Ser-
vei de Tràmits una sol·licitud especí-
fica per cadascun dels treballadors 
que hagi seleccionat per al Programa 
al qual vol acollir-se.

b) En la sol·licitud s’han d’especifi-
car les dades del treballador desocu-
pat que l’empresa ha seleccionat per 
contractar-lo d’acord amb el Progra-
ma, i l’empresa i el treballador hi han 
de signar les obligacions que adqui-
reixen. La sol·licitud, a més, ha d’anar 
acompanyada de la documentació es-
pecífica del Programa concret al qual 
s’acull.

c) En la sol·licitud, l’empresa ha de 
signar les declaracions que s’incor-
poren al document, en substitució de 
les declaracions jurades que, en for-
ma de documents annexos, haurien 
d’acompanyar la sol·licitud segons el 

que preveu l’article 14 del Reglament 
per al foment de polítiques actives 
d’ocupació, de l’1 de juliol del 2010.

d) En la sol·licitud, l’empresa ha de 
signar les autoritzacions expresses in-
corporades al document i que facul-
ten el Govern a fer les comprovacions 
necessàries, en substitució dels certifi-
cats originals acreditatius que està al 
corrent de les seves obligacions res-
pecte a la Caixa Andorrana de Segure-
tat Social, i respecte a les obligacions 
tributàries amb el Comú de la parrò-
quia on està radicada.

e) L’empresa ha d’adjuntar a la 
sol·licitud:

- El contracte de treball de durada de-
terminada específic al qual ambdós 
parts s’obliguen en cas d’aprovar-se 
els beneficis d’aquest Programa.

- El document d’autorització de do-
miciliació bancària, amb la finalitat 
que es pugui domiciliar el pagament 
de la subvenció prevista en el supò-
sit que la sol·licitud es resolgui favo-
rablement.

3. En el termini de quinze dies natu-
rals, una vegada autoritzats els beneficis 
del programa, l’empresa ha de fer arribar 
la recomanació de l’itinerari formatiu 
teòric del/s treballador/s al Departament 
de Formació Professional i Serveis Es-
colars, adscrit al ministeri encarregat de 
l’educació.

4. Procediment per sol·licitar la sub-
venció per al foment de la contractació 
indefinida posterior a la contractació de 
durada determinada que hagi assolit els 
objectius.

Per beneficiar-se de la subvenció per 
contractació indefinida, quinze dies 
abans que finalitzi el contracte deter-
minat de sis mesos, el beneficiari ha de 
presentar una sol·licitud de pròrroga de 
la subvenció i acreditar davant del De-
partament de Treball que ha convingut 
amb el treballador destinatari d’aquest 
Programa un contracte de treball de 
caràcter indefinit, mitjançant el lliura-
ment d’una còpia original del contracte 
formalitzat.

Si alguna de les sol·licituds objecte 
d’aquest Programa no compleix el que 
s’ha esmentat, es requereix a la persona 
interessada que ho esmeni en un termini 

de 10 dies hàbils. Si no ho fa així, s’entén 
que desisteix de la seva sol·licitud, i es 
dicta la resolució corresponent.

Article 17 
Criteris de valoració

Les sol·licituds que reuneixin tots els 
requisits exigits per obtenir els beneficis 
d’aquest Programa es resolen favorable-
ment per ordre cronològic d’entrada.

Article 18 
Seguiment i control

El Departament de Treball pot veri-
ficar, amb la periodicitat que entengui 
oportuna, el compliment efectiu de les 
obligacions i dels objectius d’aquest Pro-
grama, i que el beneficiari mantingui en 
tot moment les condicions i els requisits 
que en van facultar la concessió.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’en-

demà de ser publicat al Butlletí Oficial 
del Principat d’Andorra.

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

Andorra la Vella, 23 de gener del 2013.
Antoni Martí Petit 
Cap de Govern

Decret 
de modificació del 
Reglament regulador 
de les prestacions de 
reembossament fins al 
100% de les tarifes de 
responsabilitat de la Caixa 
Andorrana de Seguretat 
Social

Exposició de motius
El Reglament regulador de les presta-

cions de reembossament fins al 100% de 
les tarifes de responsabilitat de la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social estableix, 
en l’annex 1, les patologies que donen 
dret a prestacions de reembossament 
del 90% o el 100% de les tarifes de res-
ponsabilitat de la Caixa Andorrana de 
Seguretat Social.
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Escau anar actualitzant aquest annex 
incloent-hi altres patologies cròniques 
que representen un cost important per 
als malalts, com la síndrome de Noonan, 
que provoca un desenvolupament anor-
mal de múltiples parts del cos i que pot 
ser de llarga durada, greu i costosa.

Vist l’informe del Consell d’Adminis-
tració de la Caixa Andorrana de Segure-
tat Social del 17 de desembre del 2012, 
i a proposta de la ministra de Salut i 
Benestar, el Govern, en la sessió del 23 
de gener del 2013,

Decreta
Article únic

S’incorpora a l’annex 1 del Reglament 
regulador de les prestacions de reem-
bossament fins al 100% de les tarifes de 
responsabilitat de la Caixa Andorrana de 
Seguretat Social la malaltia següent:

16. Síndrome de Noonan

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’ende-

mà de ser publicat al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra

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

Andorra la Vella, 23 de gener del 2013
Antoni Martí Petit 
Cap de Govern

Concursos 
i subhastes

Edicte

1. Objecte: licitació

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Govern
b) Data de l’acord: 23 de gener del 
2013
c) Organisme que gestiona l’expedi-
ent: Ministeri de Finances i Funció 
Pública

3. Plec de bases

a) Denominació: Subministrament de 
consumibles d’informàtica
b) Localització: Andorra la Vella
c) Núm. del projecte: 280-280-Proj-
0002-22040

4. Característiques del contracte

a) Forma d’adjudicació: concurs na-
cional
b) Procediment: obert
c) Modalitat de la contractació: ur-
gent

5. Documentació reguladora

a) Recollida: Servei de Tràmits de la 
planta baixa de l’edifici Administratiu 
del Govern, c. Prat de la Creu, 62-64, 
AD500 Andorra la Vella
b) Informació complementària: Cen-
tral de Compres del Departament de 
Suport

6. Lliurament de les ofertes

a) Modalitat: en sobres tancats
b) Lloc: Servei de Tràmits de la planta 
baixa de l’edifici Administratiu del Go-
vern, c. Prat de la Creu, 62-64, AD500 
Andorra la Vella
c) Data límit de presentació: fins a les 
14.30 hores del 14-02-2013

7. Obertura de les ofertes

a) Lloc: Central de Compres del De-
partament de Suport
b) Adreça: Edifici Administratiu del 
Govern, c. Prat de la Creu, 62-64, 
AD500 Andorra la Vella
c) Data: 20-02-2013
d) Hora: 11.00 hores

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

Andorra la Vella, 23 de gener del 2013
Antoni Martí Petit 
Cap de Govern

Edicte

1. Objecte: licitació

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Govern
b) Data de l’acord: 23 de gener del 
2013
c) Organisme que gestiona l’expedient: 
Ministeri d’Economia i Territori

3. Projecte

a) Denominació: Treballs de control de 
qualitat de la campanya de nova pavi-
mentació o reforç de les calçades de les 
carreteres generals, carreteres secundàri-
es i carrers - any 2013 i d’auscultació de 
les carreteres del Principat d’Andorra
b) Localització: xarxa viària
c) Núm. de plec de bases 1406

4. Característiques del contracte

a) Forma d’adjudicació: concurs na-
cional
b) Procediment: obert
c) Modalitat de la contractació: urgent

5. Documentació reguladora

a) Recollida: Servei de Tràmits. Camí 
de la Grau, Edifici Prat del Rull. 
Andorra la Vella
b) Preu: 60 €
c) Informació complementària: Mi-
nisteri d’Economia i Territori. Àrea de 
Pavimentació i Gestió d’Infraestructu-
res Viaries

6. Lliurament de les ofertes

a) Modalitat: en sobres tancats i lacrats
b) Lloc: Servei de Tràmits. Camí de la 
Grau, Edifici Prat del Rull. Andorra 
la Vella
c) Data límit de presentació: fins a 
les 14,30 hores del dia 14 de febrer 
del 2013

7. Obertura de les ofertes

a) Lloc: Ministeri d’Economia i Territori
b) Adreça: Camí de la Grau, Edifici 
Prat del Rull. Andorra la Vella
c) Data: 21 de febrer del 2013




