
Disposicions
de caràcter general

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;

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:

Barbero Caceres, Francisca, amb efec-

tes des del 15 de novembre del 2006

Gras Bosch, Rosa Maria, amb efectes

des de l’11 de setembre del 2006

Pages Polo, Roger Maria, amb efectes

des del 6 de juny del 2005

Prévot Jallabert, Pascale Marie, amb

efectes des del 30 de novembre del

2006

Sanz Calvo, Augusto, amb efectes des

del 16 d’octubre 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, 31 de gener del 2007

Albert Pintat Santolària

Cap de Govern

Decret
del 31 de gener del 2007
de quarta 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 del 2006, 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.

El 29 de novembre del 2006, el Go-

vern, atesa que la posada a punt de les

instal·lacions de residus carnis, hospita-

laris i fangs de les estacions depuradores

d’aigües residuals encara no estava fina-

litzada, acordà ampliar l’esmentat termi-

ni fins al dia 31 de gener del 2007.

Atès que, malgrat les pròrrogues fixa-

des anteriorment, la posada a punt de les

instal·lacions de residus carnis encara no

està finalitzada, el Govern, en la sessió

del 31 de gener del 2007, a proposta del

ministre de Turisme i Medi Ambient,

aprova el present Decret amb el contin-

gut 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

març del 2007, en què s’iniciarà el pro-

cés d’explotació de la planta.

L’explotador comunicarà al ministeri

responsable de medi ambient l’inici del

procés d’explotació si s’efectua abans

d’aquesta data.

Cosa que es fa pública per a coneixe-

ment general.

Andorra la Vella, 31 de gener del 2007

Albert Pintat Santolària

Cap de Govern

Decret
d’aprovació del Reglament
de creació i estructuració
de l’Àrea Mèdica del
Departament de Treball

Exposició de motius

La finalitat d’aquest Decret és adaptar-

se, d’una banda, a l’evolució constant i a

la transformació de la societat andorrana

i de les seves necessitats en matèria de

protecció i promoció de la salut laboral,

tant dels immigrants que arriben al país a

treballar com dels empleats que presten

els seus serveis a l’Administració general;

i de l’altra, consolidar els diferents siste-

mes de revisions mèdiques de residència

i laboral que preveu la normativa d’im-

migració i laboral i els derivats del procés

de modernització de l’Administració

pública andorrana.

La importància progressiva d’aquestes

temàtiques en la societat andorrana i la

demanda creixent de rigor, professiona-

litat, objectivitat i bones pràctiques mèdi-

ques exigides pels ciutadans, les

institucions, els poders públics i els em-

pleats, així com la dispersió notable que

existeix pel que fa a les normes, ja que

des de l’any 1994 s’han anat succeint ini-

ciatives per regular els serveis de revi-

sions mèdiques, fan necessària la

reglamentació d’un àmbit organitzatiu

únic que englobi els diferents serveis

competents en matèria de revisions

mèdiques per raó de treball que s’efec-

tuen al Principat d’Andorra. D’aquesta

manera s’optimitzen els recursos tècnics,

econòmics i humans de què disposa

l’Administració general.
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