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Govern

Disposicions
de caràcter general
Decret
de creació del Comitè
Consultiu del Museu
Nacional d’Andorra
Exposició de motius
El Museu Nacional ha de permetre posar en valor el patrimoni cultural del
Principat d’Andorra. Aquesta aportació a
la societat del nostre país ha d’estar adreçada a les generacions actuals i futures,
de la mateixa manera que ha de contribuir a l’afirmació de la nostra identitat
nacional mitjançant un reconeixement a
tots aquells que l’han forjada.
El futur museu també haurà de promoure les tasques d’investigació, conservació, protecció i difusió del
patrimoni, amb una clara vocació de comunicació i desenvolupament social.
El projecte es planteja dins del marc
d’una obra emblemàtica de l’arquitectura contemporània, seguint el model del
projecte del nou arxiu nacional, que servirà com a eina de vitalitat econòmica
d’Andorra mitjançant una programació
atractiva i de gran qualitat.
Vist que el Govern d’Andorra està portant endavant el projecte de Museu Nacional d’Andorra, que estarà situat al
terreny que s’hi ha destinat a la
parròquia d’Andorra la Vella,
Vist que la creació d’un Comitè Consultiu format per personalitats del món
cultural, social i econòmic andorrà servirà perquè les dites personalitats aportin llur reflexió a la filosofia subjacent del
Museu Nacional,
A proposta del ministre Portaveu, de
Cultura i Ensenyament superior, i en
execució de l’acord de Govern del dia 21
de novembre del 2007, el Govern,

Decreta
Article 1
Creació
Es crea el Comitè Consultiu del Museu
Nacional d’Andorra.
Article 2
Composició
El Comitè Consultiu del Museu Nacional d’Andorra estarà constituït per personalitats del món cultural, social i
econòmic. Els membres seran nomenats
pel ministre responsable de la cultura,
que el presidirà.
Article 3
Funció
El Comitè Consultiu del Museu Nacional d’Andorra recollirà les diferents reflexions sobre la filosofia del projecte del
Museu Nacional.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial
del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 21 de novembre del
2007
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Decret
Vist l’article 28 del text refós de la Llei
qualificada de la nacionalitat, aprovada
per decret legislatiu de 28 març del 2007;
Atès que les persones interessades
han acreditat fefaentment que han perdut 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 persones relacionades a la llista següent:
Azcàrate de la Pinta, Josep Maria, amb
efectes des del 18 de juny del 2007
Fernandez Perez, Maria Zaida, amb

efectes des del 29 d’agost del 2007
Garcia Arpin, Juan Carlos, amb efectes
des del 21 maig del 2007
L’adquisició de la nacionalitat andorrana de les persones interessades té efectes
a partir de la data en què aquestes han
perdut la nacionalitat o les nacionalitats
que tenien.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 21 de novembre del
2007
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

Decret
d’estructuració del
Ministeri de Justícia i
Interior
La finalitat del present Decret consisteix a adaptar-se, d’una banda, a l’evolució i a la transformació constants de la
societat andorrana i de les seves necessitats en matèries clau de la configuració
de l’Estat andorrà com ara la justícia, la
seguretat ciutadana, la política penitenciària, el mercat de treball i la immigració, la gestió d’emergències i la protecció
civil, entre d’altres; d’altra banda, a consolidar els diversos sistemes que s’han
anat implantant els darrers anys bàsicament amb relació a la consolidació d’un
model de gestió pública professionalitzat i modern, en línia amb els estàndards europeus més avançats, amb unes
estructures organitzatives eficaces i eficients i una gestió dels recursos humans
de qualitat, derivades del procés de modernització de l’Administració pública
andorrana que ha estat reconegut internacionalment.
Per aquest motiu es presenta l’estructura organitzativa del Ministeri de Justícia
i Interior, que, mantenint els eixos de
transformació organitzativa implantats
anteriorment, pretén donar un nou impuls estratègic i potenciar un model de
gestió comunicativa i eficaç, sempre tenint en compte les característiques
pròpies d’àmbits tan específics i sensibles en la conformació de l’Estat com ara
la seguretat pública, la justícia, la immigració i el treball, i oferir la participació i

