
Vist el Decret de nomenament del Sr.
Càndid Naudi Mora, com a ministre d’Or-
denament Territorial, de data 17 de juny
de 1998,

Vist el Decret de delegació de signatu-
ra del cap de Govern del proppassat 2
d’abril de 1997,

Decreto

1. Que modificant l’anterior Decret, la
signatura del cap de Govern queda dele-
gada als ministres en l’ordre següent:

Sr. Estanislau Sangrà Cardona
Sr. Albert Pintat Santolària
Sra. Susagna Arasanz Serra
Sr. Enric Casadevall Medrano
Sr. Càndid Naudi Mora
Sr. Lluís Montanya Tarrés
Sr. Josep M. Goicoechea Utrillo
Sra. Carme Sala Sansa
Sr. Pere Canturri Montanya
Sr. Enric Pujal Areny

2. Els ministres poden signar, segons
l’ordre precedent, en els casos en què el
cap de Govern els ho encomani, o en la
seva absència o si hi hagués algun impe-
diment.

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

Andorra la Vella, 2 de juliol de 1998

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Decret

El cap de Govern del Principat d’An-
dorra,

Vista la Llei del notariat, de data 28 de
novembre de 1996,

Vist el Reglament general del notariat,
de data 20 de febrer de 1998,

Vist l’edicte pel qual es fa pública la
convocatòria per al reclutament de nota-
ris, de data 12 de març de 1998, publicat
al BOPA núm. 12, any10, de data 18 de
març de 1998,

En virtut del concurs oposició per al
reclutament de notaris, efectuat els dies
30 de juny i 1 de juliol de 1998,

Decreto

Nomenar Notaris del Principat d’An-
dorra les persones que es relacionen a
continuació:

Sr. Josep Estañol Cornella
Sr. Isidre Bartumeu Martínez
Sr. Joan Carles Rodríguez Miñana
Sra. Rosa M. Ferrandiz Esteve

Que hauran de prestar jurament o pro-
mesa davant meu en el moment en què
els convoqui.

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

Andorra la Vella, 2 de juliol de 1998

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Concursos
i subhastes

Edicte

Per acord de Govern de data 2 de juliol
de 1998 es vol procedir, mitjançant con-
curs públic, a l’adjudicació dels serveis
de neteja de les escoles d’Ordino.

Les empreses andorranes interessades
a participar al concurs hauran de passar
a recollir el plec de bases al Ministeri
d’Educació, Joventut i Esports, c/ Bona-
ventura Armengol, 6-8, 2n, d’Andorra la
Vella, i hauran de presentar-hi les seves
ofertes en sobre tancat i lacrat dins el
termini de 10 dies a partir de la data de
publicació d’aquest edicte al Butlletí Ofi-
cial del Principat d’Andorra, comptats se-
gons el que disposa l’article 131 del Codi
de l’Administració.

L’obertura de plecs s’efectuarà a les 12
hores del dia hàbil següent a l’acabament
del termini de presentació de les ofertes.

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

Andorra la Vella, 2 de juliol de 1998

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Edicte

Per acord de Govern de data 2 de juliol
de 1998 es vol procedir, mitjançant con-
curs públic, a l’adjudicació dels serveis
de neteja de l’Escola Andorrana d’En-
camp.

Les empreses andorranes interessades
a participar al concurs hauran de passar
a recollir el plec de bases al Ministeri
d’Educació, Joventut i Esports, c/ Bona-
ventura Armengol, 6-8, 2n, d’Andorra la
Vella, i hauran de presentar-hi les seves
ofertes en sobre tancat i lacrat dins el
termini de 10 dies a partir de la data de
publicació d’aquest edicte al Butlletí Ofi-
cial del Principat d’Andorra, comptats se-
gons el que disposa l’article 131 del Codi
de l’Administració.
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