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2- PROCEDIMENT LEGISLATIU
COMÚ
2.1 Projectes de llei
Edicte
La síndica general, d’acord amb l’article 108 del
Reglament del Consell General, vista la carta del M.
I. Sr. Cap de Govern de data 11 de juny del 2020, en
la qual comunica que el Govern ha acordat retirar el
Projecte de llei del Servei Andorrà d’Atenció
Sanitària, tramès el dia 28 de novembre del 2019,
Disposa
Declarar closa la tramitació del Projecte de llei del
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, oberta per Edicte
de data 4 de desembre del 2019.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 12 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

Edicte

Edicte
La síndica general, vist l’acord de la Junta de
Presidents de Grup Parlamentari del dia 2 de juny del
2020, determinant la comissió competent per a
conèixer del Projecte de llei de mesures de
racionalització econòmica i de recursos humans del
sector públic i de reducció salarial dels càrrecs
electes i de lliure designació de les entitats
públiques,
Disposa
D’acord amb el que preveu l’article 45 del Reglament
del Consell General, trametre l’esmentat Projecte de
llei, així com les esmenes a l’articulat que han estat
presentades a la Comissió Legislativa d’Economia.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.
Casa de la Vall, 12 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General

5- ALTRA INFORMACIÓ
5.3 Altres

La síndica general, vist l’acord de la Junta de
Presidents de Grup Parlamentari del dia 2 de juny del
2020, determinant la comissió competent per a
conèixer del Projecte de llei de modificació de la
Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi,

Edicte

Disposa

2. Òrgan contractant:

D’acord amb el que preveu l’article 45 del Reglament
del Consell General, trametre l’esmentat Projecte de
llei, així com les esmenes a l’articulat que han estat
presentades a la Comissió Legislativa d’Educació,
Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

1. Objecte: Adjudicació definitiva del servei d’oficina
tècnica d’implantació del document i expedient
electrònic
. Sindicatura
. Data de l’acord: 09 de juny de 2020
3. Dades de l’adjudicació:
. Identitat adjudicatari: AGTIC

Tot el que es fa públic per a general coneixement i
efectes.

. Import adjudicat: 36.000€ per l’exercici 2020 i
36.000€ per l’exercici 2021 (sense impostos)

Casa de la Vall, 12 de juny del 2020

. Imputació pressupostària: 22760

Roser Suñé Pascuet
Síndica General

. Termini: 2020-2021
. Forma d’adjudicació: Contractació directa
. Modalitat de la contractació: Ordinària
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 12 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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Edicte
1. Objecte: Adjudicació definitiva dels treballs de
refecció de les cobertes posteriors de Casa de la Vall.
2. Òrgan contractant:
. Sindicatura
. Data de l’acord: 09 de juny de 2020
3. Dades de l’adjudicació:
. Identitat adjudicatari: FERGON
. Import adjudicat: 10.268,20€ IGI Inclòs
. Imputació pressupostària: 21200
. Termini: 2020
. Forma d’adjudicació: Contractació directa
. Modalitat de la contractació: Ordinària
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 12 de juny del 2020
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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