
Ordre
ministerial

Vist l’article 17 de l’esmentada Llei del
Govern,

Vist el Decret de nomenament en el
càrrec del Sr. Jacint Risco Subirà, com a
secretari d’Estat de Funció Pública del 20
de juny del 2006,

Vist el Decret de modificació del De-
cret d’estructuració del Ministeri d’Eco-
nomia del 19 d’octubre del 2005,

El Ministre d’Economia,

Disposa

Delegar al secretari d’Estat de Funció
Pública, Sr. Jacint Risco Subirà, la signa-
tura dels actes administratius següents:

1. Documents d’autorització de despe-
sa, compromís i liquidació de les obliga-
cions econòmiques contretes per la
Secretaria d’Estat de Funció Pública.

2. Transferències de crèdit pressupos-
tari.

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

Andorra la Vella, 3 de juliol del 2006

Joel Font Coma
Ministre d’Economia

Ordre
ministerial

Vist el Decret de nomenament de la di-
rectora d’Interior, Sra. Francesca Mora
Martínez, del 31 de maig del 2006,

Atès el que disposa la Llei de la funció
pública del 15 de desembre del 2000 i els
articles 34 i 35 del Codi de l’Administra-
ció del 29 de març de 1989,

El Ministre de Justícia i Interior,

Disposa

Delegar en la directora d’Interior, Sra.
Francesca Mora Martínez, la signatura de:

Tots els documents d’autorització de
despesa, compromís i liquidació de les
obligacions econòmiques contretes pels
serveis generals d’Interior, el Servei de
Passaports, el Servei de Medecina Legal i

Forense, el Registre Civil (núm. 405, 420 i
425 de la classificació orgànica del pres-
supost), i la Unitat de Prevenció del
Blanqueig, dels contractes administra-
tius dels mateixos serveis, de les resolu-
cions de les sol·licituds genèriques
formulades als serveis generals d’Inte-
rior, i de les transferències de crèdit pres-
supostari.

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

Andorra la Vella, 5 de juliol del 2006

Josep Maria Cabanes Dalmau
Ministre de Justícia i Interior

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 del 27 de maig del 2004;

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:

Cappeau Linsolas, Cecile Brigitte, amb
efectes des del 31 de març del 2006
Comella Vila, José, amb efectes des del
2 de gener del 2006
Comellas Castillo, Eva Maria, amb
efectes des del 26 d’abril del 2006
De Moya Bolivar, Eva, amb efectes des
del 20 d’abril del 2006
Fiestras Perez, Carmen, amb efectes
des del 28 de febrer del 2006
Garcia Sampere, Meritxell, amb efec-
tes des del 3 de febrer del 2006
Juste Esteban, José Antonio, amb efec-
tes des del 17 de febrer del 2006
Lagrave Escaravage, Marie Pierre, amb
efectes des del 31 de març del 2006
Loureiro Pereira, Ricardo Manuel, amb
efectes des del 7 de març del 2006
Pinilla Lopez, Virginia, amb efectes
des del 16 de setembre del 2005
Samitier Gomez, Yolanda, amb efectes
des del 24 de març del 2006

L’adquisició de la nacionalitat andor-
rana de les persones interessades té efec-
tes a partir de la data en què aquestes
han perdut la nacionalitat o les naciona-
litats que tenien.

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

Andorra la Vella, 5 de juliol del 2006

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Decret
pel qual es modifica el
Decret d’aprovació de la
creació de la Comissió
d’Informació i Vigilància
del Centre de Tractament
Tèrmic de Residus de la
Comella

Exposició de motius

Vista la Llei 25/2004, del 14 de desem-
bre, de residus, per tal de permetre al
Govern de dur a terme una gestió am-
bientalment racional dels residus de ma-
nera que garanteixi la preservació de la
salut de les persones i la protecció del
medi ambient, i proveir el marc jurídic
necessari per assolir els objectius del Pla
nacional de residus;

Atès que, d’acord amb l’article 7 de la
mateixa Llei, per als centres de tracta-
ment tèrmic de residus i per als aboca-
dors de residus perillosos es creen
comissions d’informació i vigilància;

Atès que en data 22 de febrer del 2006
el Govern aprovà el Decret de creació de
la Comissió d’Informació i Vigilància del
Centre de Tractament de Residus de la
Comella;

Atès que es creu convenient modificar
l’article 3 relatiu a la composició de la
Comissió, per garantir-ne l’operativitat, i
l’apartat 4 de l’article 8 a fi d’allargar el
temps que tenen els membres de la Co-
missió d’Informació i Vigilància per ana-
litzar la documentació a tractar en cada
sessió;
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Vistes les disposicions legals esmenta-
des a més a més de les d’aplicació gene-
ral;

Consegüentment, a proposta del mi-
nistre responsable del medi ambient, el
Govern, en la sessió del 5 de juliol del
2006, aprova el present Decret amb el
contingut següent:

Article únic
Es modifiquen els articles 3 i 4 del De-

cret de creació de la Comissió d’Informa-
ció i Vigilància del Centre de Tractament
de Residus de la Comella aprovat pel
Govern el 22 de febrer del 2005, els
quals queden redactats com segueix:

Article 3
Composició

1. La Comissió d’Informació i Vigilàn-
cia del Centre de Tractament Tèrmic de
Residus està formada pels membres
següents:

a) el/la ministre/a responsable de
Medi Ambient, que la presideix,

b) el/la ministre/a responsable de Sa-
lut,

c) el/la ministre/a responsable d’Agri-
cultura,

d) el/la cònsol de la parròquia d’An-
dorra la Vella,

e) un/a cònsol com a representant de
tots els cònsols,

f) el/la president/a de l’empresa con-
cessionària del Centre de Tractament
Tèrmic de Residus,

g) dos representants designats per les
entitats associatives que tinguin per
objecte inscrit en els estatuts la defen-
sa del medi ambient o altres àmbits re-
lacionats amb la gestió de residus,

h) un/a representant designat per les
entitats associatives veïnes de la zona
(s’entén com a veïnes de la zona, les
associacions de propietaris i/o lloga-
ters de terrenys, edificis unifamiliars o
plurifamiliars propers al centre de la
instal·lació).

2. La durada de la designació dels re-
presentants de les entitats associatives es
d’un any.

3. La Comissió contracta un servei ad-
ministratiu, a fi de realitzar les tasques

administratives, de gestió, de gestió
comptable i de comunicació assignades
per la Comissió. És el servei administra-
tiu que aixeca les actes de les reunions,
qui informa la Comissió de l’estat del
pressupost i quantifica les despeses futu-
res plantejades durant les sessions de la
Comissió, i també registra, gestiona i ar-
xiva la documentació. Igualment i d’a-
cord amb el que preveu l’article 9
d’aquest decret, el servei administratiu
actualitza la web i s’encarrega del correu
electrònic.

4. La Comissió pot nomenar un comitè
d’experts format per persones d’entitats
independents i reconegudes pels seus
coneixements en matèries ambientals
perquè assessorin la Comissió.

5. La Comissió pot acceptar observa-
dors a les reunions ordinàries. Els obser-
vadors són persones interessades que
presenten una demanda justificada, i
que s’hagi acceptat per la Comissió en
reunió plenària. Els observadors no te-
nen dret de vot.

Article 4
Reunions ordinàries

1. La Comissió d’Informació i de Vigi-
lància del Centre de Tractament Tèrmic
de Residus es reuneix de forma ordinària
i plenària almenys dues vegades l’any i
obligatòriament durant la segona
quinzena dels mesos de maig i de no-
vembre. La Comissió pot decidir d’aug-
mentar la freqüència de sessions si ho
considera necessari.

2. Les reunions les convoca i les diri-
geix el/la president/a, com a mínim tren-
ta dies naturals abans de cada sessió. La
convocatòria ha de fixar, com a mínim,
el dia, l’hora, el lloc i l’ordre del dia.

3. Els acords de la Comissió d’Informa-
ció i Vigilància del Centre de Tractament
Tèrmic de Residus han de ser presos per
la majoria simple dels membres. Cada
membre té dret de vot i una veu.

4. El servei administratiu aixeca acta
de les reunions, la qual s’aprova i se
signa durant la reunió posterior.

5. En cas d’impediment els membres
es poden fer representar per un membre
suplent, que s’ha d’haver nomenat.

6. En cas de necessitat els membres de
la Comissió es poden fer acompanyar
pels tècnics del seu servei.

7. La Comissió d’Informació i de Vigi-
lància es reuneix en un local facilitat pel
Centre de Tractament Tèrmic de Residus,
sol·licitat pel/per la president/a de la Co-
missió, quaranta dies naturals abans de
la sessió, precisant el dia, les hores pre-
vistes, el nombre d’assistents i els mate-
rials audiovisuals desitjats.

8. Tots els membres de la Comissió
han de disposar de tota la informació so-
bre el funcionament del Centre de Trac-
tament Tèrmic de Residus i sobre els
plans de control i vigilància, així com
tota la informació sol·licitada i un docu-
ment comprensible per tothom de síntesi
de la totalitat de la informació, com a
mínim vint-i-cinc dies naturals abans de
la sessió.

Disposició derogatòria

Es deroguen els articles 3 i 4 del Decret
d’aprovació de la creació de la Comissió
d’Informació i Vigilància del Centre de
Tractament de Residus de la Comella
aprovat pel Govern el 22 de febrer del
2006.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’en-
demà de ser publicat al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.

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

Andorra la Vella, 5 de juliol del 2006

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Correcció
d’errata

Vist que s’ha constatat un error en la
publicació del Decret “Registre de Nacio-
nalitat”, del 14 de juny del 2006, publicat
al BOPA el dia 21 de juny del 2006, es tor-
na a publicar íntegrament.

“Decret que regula el fitxer de dades
personals “Registre de Nacionalitat” del
Ministeri de Justícia i Interior.

L’article 30 de la Llei qualificada
15/2003, del 18 de desembre, de protec-
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