
Disposicions 
de caràcter general

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 apli-
cació del que es preveu en l’article 38 
i han emès la declaració jurada corres-
ponent,

El Govern

Decreta
Reconèixer la nacionalitat andorrana 

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

Alonso Rodriguez, Jose Luis, amb efec-
tes des del 18 de juliol del 2012
Balsa Iglesias, Roque Jorge, amb efec-
tes des del 18 de març del 2013
Espejo Espejo, Manuel, amb efectes 
des del 24 de gener del 2013
Ferrer Lopez, Silvia, amb efectes des 
del 5 d’octubre del 2012
López Estivill, Montserrat, amb efectes 
des del 5 de setembre del 2012
Pérez Espinosa, Lluís Alfons, amb efec-
tes des del 24 de gener del 2013
Pires De Jesus, Tomas, amb efectes 
des del 15 de febrer del 2012

L’adquisició de la nacionalitat andor-
rana de les persones interessades té 
efectes a partir de la data en què han 
perdut la nacionalitat o les nacionalitats 
que tenien.

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

Andorra la Vella, 8 de maig del 2013
Antoni Martí Petit 
Cap de Govern

Correcció 
d’errata

Vist que s’ha constatat un error de 
transcripció en el percentatge del com-
ponent TRIAMCINOLONA ACETÒNID 
1% de diverses formules magistrals 
publicat en la taula de l’Annex 1 del 
BOPA núm. 19, any 25, de data 24-4-
2013, pàg. 1943, aquest queda corregit 
com segueix:

On diu:
“TRIAMCINOLONA ACETÒNID 1%”

Ha de dir:
“TRIAMCINOLONA ACETÒNID 1‰”

Andorra la Vella, 15 de maig del 2013

Concursos 
i subhastes

Edicte

1. Objecte: licitació

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Govern
b) Data de l’acord: 8 de maig del 2013
c) Organisme que gestiona l’expedient: 
Ministeri d’Educació i Joventut

3. Projecte

a) Denominació: contractar empreses 
de transport públic de passatgers per 
carretera necessàries per a la realit-
zació del Servei de Transport Escolar 
dels alumnes dels nivells de mater-
nal fins a postobligatori, inscrits en 
un centre públic del país, excepte els 
alumnes que siguin beneficiaris del 
bus lliure
b) Localització: Principat d’Andorra

4. Característiques del contracte

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

5. Documentació reguladora

a) Recollida: Ministeri d’Educació i 
Joventut
Adreça: Av. Rocafort, 21-23, edifici El 
Molí, AD600 Sant Julià de Lòria
b) Informació complementària: De-
partament de Formació Professional 
i Serveis Escolars, Unitat de Serveis 
Escolars, Servei de transport Escolar- 
tel. 743333

6. Lliurament de les ofertes

a) Modalitat: en sobres tancats i lacrats
b) Lloc: Ministeri d’Educació i Joventut
Av. Rocafort, 21-23, edifici El Molí, 
AD600 Sant Julià de Lòria
c) Data límit de presentació: fins a 
les 16.30 hores del dia 13 de juny del 
2013

7. Obertura de les ofertes

a) Lloc: Ministeri d’Educació i Joventut
b) Adreça: Av. Rocafort, 21-23, edifici 
El Molí, AD600 Sant Julià de Lòria
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