
Tercera
modificació del decret pel
qual s’autoritza la posada en
funcionament del centre de
tractament tèrmic de residus
de la Comella

Exposició de motius

El 26 de juliol del 2006, el Govern
aprovà 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-
ració del període de proves.

El 27 de setembre passat, el Govern
acordà ampliar el termini per a l’execu-
ció de les proves del Centre de Tracta-
ment Tèrmic de Residus de la Comella
fins al dia 30 d’octubre del 2006.

El 25 d’octubre passat, el Govern, ate-
sa la complexitat tècnica de la posada a
punt de les instal·lacions i els equipa-
ments, acordà ampliar l’esmentat termini
fins al dia 30 de novembre del 2006.

Atès que, malgrat les pròrrogues fixades
anteriorment, la posada a punt de les ins-
tal·lacions de residus carnis, hospitalaris i
fangs de les estacions depuradores d’aigües
residuals encara no està finalitzat, el Go-
vern, en la sessió del 29 de novembre del
2006, a proposta del ministre de Turisme i
Medi Ambient, aprova el present Decret
amb el contingut següent:

Article únic
Es modifica el punt 23, “Període de

proves”, del Decret pel qual s’autoritza la
posada en funcionament del Centre de
Tractament Tèrmic de Residus de la Co-
mella, que queda redactat com segueix:

23. Període de proves

La duració del període de proves s’es-
tableix com a màxim fins al dia 31 de ge-
ner del 2007, en què s’iniciarà el procés
d’explotació de la planta. L’explotador
comunicarà al ministeri responsable de
medi ambient l’inici del procés d’explo-
tació si s’efectua abans d’aquesta data.

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

Andorra la Vella, 29 de novembre del
2006

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Nomenaments

Decret
de nomenament del Sr.
Ferran Mirapeix Lucas,
ministre de Finances, per
al càrrec de ministre de
Presidència i Finances

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

Vista la Constitució del Principat d’An-
dorra;

Vista la Llei del Govern, del 15 de de-
sembre del 2001;

Vist el Decret pel qual el cap de Go-
vern nomena els nous membres del Go-
vern i els seus càrrecs respectius, del 8
de juny del 2005;

Decreto

Article 1
Que nomeno ministre de Presidència i

Finances el Sr. Ferran Mirapeix Lucas, ac-
tualment ministre de Finances, i li confe-
reixo les facultats pròpies del càrrec.

Article 2
Amb aquest nomenament es modifica

l’ordre de precedència dels ministres del
Govern, que queda establert de la mane-
ra següent

Sr. Ferran Mirapeix Lucas, ministre de
Presidència i Finances
Sr. Manel Pons Pifarré, ministre d’Ur-
banisme i Ordenament Territorial
Sr. Juli Minoves Triquell, ministre d’A-
fers Exteriors, Cultura i Cooperació
Sr. Josep M. Cabanes Dalmau, ministre
de Justícia i Interior
Sra. Montserrat Gil Torné, ministra de
Salut, Benestar Social i Família
Sr. Joel Font Coma, ministre d’Econo-
mia
Sra. Roser Bastida Areny, ministra d’E-
ducació i Formació Professional
Sr. Antoni Puigdellívol Riberaygua,
ministre de Turisme i Medi Ambient
Sra. Meritxell Mateu Pi, ministra d’Ha-
bitatge, Joventut, Ensenyament Supe-
rior i Recerca
Sr. Carles Font Rossell, ministre

d’Esports i Voluntariat
Sr. Pere Torres Montellà, ministre
d’Agricultura i Patrimoni Natural

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el ma-
teix dia de ser publicat al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.

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

Andorra la Vella, 29 de novembre del
2006

Albert Pintat Santolària
Cap de Govern
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