Andorra la Vella, 29 de maig del 2018
Comunicat del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social
El Consell d’Administració de la CASS us informa que en la sessió del dia 29
de maig s’han acordat els següents punts:
1. Presentació de l’activitat de l’àrea de Control Sanitari
Es presenta l’activitat de l’àrea de Control Sanitari durant el 2017 essent les
principals xifres:
-

S’han realitzat 10.324 controls d’atur de treball.
Aquests controls han portat 984 altes mèdiques i 245 casos han
derivat en una pensió d’invalidesa.
S’han valorat 208 pensions d’invalidesa a demanda de l’assegurat,
45% de les quals d’assegurats actuals i 55% d’antics assegurats que
ja no resideixen al país. Del total, 59% s’han resolt favorablement.
S’han acordat 14.798 transports per facilitar el desplaçament
d’aquelles persones que han de seguir tractaments mèdics que no
són disponibles al país.

2. Contractació d’una infermera per l’àrea de Control Sanitari
Es valida la contractació d’una infermera per cobrir una vacant en l’àrea de
control sanitari.
3. Informe favorable per la incorporació de dos fàrmacs com a
medicaments especialment costosos
El Consell d’Administració aprova l’informe favorable per incorporar els fàrmacs
Eltrombopag i Romiplostim com a medicaments especialment costosos pel
tractament de la púrpura trombocitopènica immune. La dispensació d’aquests
fàrmacs és d’àmbit hospitalari.
4. Aprovació de vàries adjudicacions
El Consell aprova les següents adjudicacions:
-

Adjudicació dels manteniments del maquinari i programari d’IBM per
l’any 2018 a l’empresa ANDORSOFT S.A.

-

Adjudicació de la impressió dels materials per les eleccions al Consell
d’Administració a les empreses GRÀFIQUES ANDORRANES i
IMPRENTA PRINCIPAT.
Adjudicació del contracte de manteniment de l’aplicació CASS en
l’entorn SAP a l’empresa DELOITTE S.L.
Adjudicació del manteniment del programari MIMIX a l’empresa
SOFTWARE GREENHOUSE S.A.
Adjudicació del manteniment de la infraestructura Safelayer de
certificació digital a l’empresa SAFELAYER S.A.

5. Aprovació de vàries licitacions
El Consell aprova les següents licitacions:
-

Licitació d’uns treballs de redacció del projecte i direcció de la
reforma de la planta baixa.
Licitació pel manteniment de les instal·lacions mecàniques i
elèctriques de l’edifici de la CASS.

