
Decret

Vist l’article 28 de la Llei qualificada de

la nacionalitat andorrana, del 5 d’octubre

de 1995, modificada per la Llei qualifica-

da de data 27 de maig del 2004; modifi-

cada per la llei qualificada de data 27

d’octubre del 2006;

Atès que les persones interessades

han acreditat fefaentment que han per-

dut la nacionalitat d’origen en aplicació

del que es preveu en l’article 38 i han

emès la declaració jurada corresponent,

El Govern,

Decreta

Reconèixer la nacionalitat andorrana

amb plenitud de drets polítics a les per-

sones relacionades a la llista següent:

Casanovas Domenech, Maria, amb

efectes des del 2 d’octubre del 2006

Parilla Armengou, Albert, amb efectes

des del 20 de novembre del 2006

Pellicer Rogé, Gaspar, amb efectes des

del 27 de desembre del 2006

L’adquisició de la nacionalitat andor-

rana de les persones interessades té

efectes a partir de la data en què aques-

tes han perdut la nacionalitat o les nacio-

nalitats que tenien.

Cosa que es fa pública per a coneixe-

ment general.

Andorra la Vella, 28 de març del 2007

Albert Pintat Santolària

Cap de Govern

Decret
relatiu a la finalització del
període de proves i
recepció provisional del
centre de tractament
tèrmic de residus de la
Comella

Exposició de motius

El 26 de juliol del 2006, el Govern va

aprovar el Decret pel qual s’autoritza la

posada en funcionament del Centre de

Tractament Tèrmic de Residus de la Co-

mella, que en el punt 23 estableix la du-

rada del període de proves. Aquest De-

cret ha estat modificat en diverses oca-

sions, pels motius que s’exposen en els

diversos decrets de modificació.

Atès que, d’acord amb l’article 12,

apartat 1r, del contracte de concessió ad-

ministrativa i d’acord amb els plecs B i D

d’aquest contracte, la recepció provisio-

nal s’efectua una vegada acabat el perío-

de de proves;

Atès que el període de proves encara

no ha finalitzat, i havent estat, fins ara,

objecte de pròrrogues successives, el

Govern aprova aquest Decret a proposta

del ministre de Turisme i Medi Ambient,

en la sessió del 28 de març del 2007, amb

el contingut següent:

Article únic

Es modifica el punt 23, Període de pro-

ves, del Decret pel qual s’autoritza la po-

sada en funcionament del Centre de

Tractament Tèrmic de Residus de la Co-

mella, que queda redactat com segueix:

“23. Període de proves

La durada del període de proves del

Centre de Tractament Tèrmic de Residus

finalitza a la recepció provisional de la

planta, data en la qual s’inicia el període

d’explotació de la planta.

Disposició derogatòria

Queden derogades les normes d’igual

o inferior rang que contradiguin el que

disposa aquest Decret.”

Cosa que es fa pública per a coneixe-

ment general.

Andorra la Vella, 28 de març del 2007

Albert Pintat Santolària

Cap de Govern

Decret

Per acord de Govern del 28 de març

del 2007, s’aproven els calendaris de

dies festius i de vacances escolars per al

curs escolar 2007-2008 i el curs escolar

2008-2009 per als alumnes de totes les

escoles del Principat d’Andorra.

Els calendaris escolars s’han concebut

complint els dies festius, tant religiosos

com civils del Principat d’Andorra, esta-

blerts pel Govern, i els dies lectius previs-

tos en la legislació educativa dels sistemes

educatiu presents al país. L’alternança

dels períodes lectius i de descans es de-

terminen en funció dels ritmes biològics

dels alumnes i l’organització pedagògica

tenint en compte els aspectes esmentats.

D’altra banda, s’ha considerat la realitat

socioeconòmica d’Andorra, les previsions

d’afluència turística i de trànsit al Principat

d’Andorra.

Els calendaris escolars queden fixats

de la manera següent:

Curs escolar 2007-2008

Inici del curs escolar

dimecres 12 de setembre del 2007

Primer trimestre

Vacances de Tots Sants: del dilluns 29

d’octubre al divendres 02 de novem-

bre del 2007 (ambdues dates incloses)

Vacances de Nadal: del dilluns 24 de de-

sembre del 2007 al divendres 4 de gener

del 2008 (ambdues dates incloses)

Segon trimestre

Festa de Carnaval: dilluns 4 i dimarts 5

de febrer del 2008

Vacances de Pasqua: del dilluns 10 de

març al dilluns 24 de març del 2008

(ambdues dates incloses)

Tercer trimestre

Vacances: del dilluns 28 d’abril al di-

vendres 2 de maig del 2008 (ambdues

dates incloses)

Festa de Pentecosta: dilluns 12 de

maig del 2008

Acabament del curs per a tots els

centres escolar del Principat d’Andorra

dilluns 30 de juny del 2008.

Del 23 al 30 de juny del 2008, els cen-

tres de segona ensenyança, batxillerat i

formació professional, prèvia autoritza-

ció del responsable del sistema educatiu

del qual depenen, podran organitzar

l’horari dels alumnes d’acord amb les se-

ves especificitats acadèmiques: atenció

directa a l’alumnat, atenció individua-

litzada de l’alumnat, avaluacions, etc.

Cada escola compta a més amb el dia

corresponent de la festa de la parròquia.

En cas que aquest dia s’escaigui en un

dia festiu, no es pot recuperar.

Els responsables dels sistemes educa-

tius poden demanar, si escau, una am-
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