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Govern

Disposicions
de caràcter general

Decret

Decret
de modificació de l’annex al
Reglament d’aplicació núm.
20 de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social

Atès que les persones interessades
han acreditat fefaentment que han perdut la nacionalitat d’origen, i han emès la
declaració jurada corresponent,

Vist el Reglament d’aplicació núm. 20,
i en concret la seva disposició final, que
faculta el Govern per modificar la
nomenclatura,
Vista la necessitat de dur a terme determinacions analítiques per al diagnòstic de l’hipocreixement que s’ajustin a la
realitat,
Atès que una de les analítiques més
fiables per diagnosticar l’hipocreixement, és la determinació de l’hormona
del creixement en diverses vegades,
abans i després de l’administració de determinats productes farmacològics,
El Govern, en data 21 de febrer del
2000, acorda
Article únic
S’addicionen les nomenclatures
següents al títol V de la nomenclatura
general d’actes professionals, de l’annex
del Reglament d’aplicació número 20, de
la Caixa Andorrana de Seguretat Social:
0961 Test d’ITT o insulina per al
diagnòstic de
l’hipocreixement (preu fet)
0962 Test d’ornitina per al
diagnòstic de
l’hipocreixement (preu fet).
0963 Test de propanolol per al
diagnòstic de
l’hipocreixement (preu fet)
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El Govern,

Decreta
Reconèixer la nacionalitat andorrana
amb plenitud de drets polítics a les persones relacionades a la llista següent:
Calero Jarque, Fernando
Caramés Fernández, Maria Lluisa
Nimo Iglesias, Maria Pilar
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 21 de febrer del 2001
Marc Forné Molné
Cap de Govern

Edicte
Per acord de Govern de data 21 de febrer del 2001, es convoca un concurs
públic per a l’adjudicació de la 2a fase de
la museografia de la farga Rossell (disseny, compra i producció d’aparells,
producció, realització i instal·lació de
l’audiovisual o d’un espectacle multimèdia i cd-rom).
Les empreses interessades poden retirar el plec de bases i la proposta museològica que han de regir el concurs
públic al Servei de Tràmits, edifici administratiu del Govern, c. Prat de la Creu,
62-64, d’Andorra la Vella.
Així mateix, les empreses interessades
podran demanar a l’Àrea de Recerca
Històrica (tel. 376/844141, concertant visita), totes les informacions necessàries
per iniciar la seva proposta.
Les propostes, que han d’anar en sobre tancat i lacrat, es poden presentar al
Servei de Tràmits fins al dia 20 de març
del 2001 a les 17 hores.
L’obertura dels plecs tindrà lloc al Ministeri de Turisme i Cultura, edifici administratiu, c. Prat de la Creu, 62-64,
d’Andorra la Vella, el dia 21 de març del
2001, i s’efectuarà en dos fases: el sobre
A) a les 10 hores i el sobre B) a les 15 hores.

B 165 E

Cosa que es fa pública per a coneixement general.
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Andorra la Vella, 21 de febrer del 2001

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà
de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 21 de febrer del 2001
Marc Forné Molné
Cap de Govern

Vist l’article 25 de la Llei qualificada de
la nacionalitat andorrana de data 5 d’octubre de 1995,

Concursos
i subhastes

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Edicte
Per acord del Govern de data 21 de febrer del 2001 es procedirà, mitjançant
concurs públic, a l’adjudicació del subministrament d’una o dues copiadores
per a la Central de Reprografia.
Les empreses, exclusivament andorranes, interessades a participar al concurs
poden retirar el plec de condicions cor-

