COMISSIÓ DE GESTIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIUPERAFITA-CLAROR
Núm. Acta:
Dia:
Hora:
Acabament:
Lloc:
Assistents:

2/15
24 de febrer de 2015
9:30 h
10:30 h
Comú d’Escaldes-Engordany
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Trini MARIN, cònsol major d’Escaldes-Engordany, presidenta de torn de
la Comissió de Gestió durant l’any 2015.
Sr. Jordi MAS cònsol major d’Encamp.
Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN, cònsol major d’Andorra la Vella.
Sra. Montserrat GIL, cònsol major de Sant Julià de Lòria.
Sr. Albert ESTEVE, ministre de Cultura.
Sra. Susanna SIMON, directora del Pla de Gestió de la Vall del MadriuPerafita-Claror.
Sr. Àngel GRAU, secretari general del Comú d’Escaldes-Engordany,
secretari de torn de la Comissió de Gestió, i Sr. Josep Maria CANUT, adscrit
a la Secretaria General del Comú d’Escaldes-Engordany, secretari de torn
adjunt de la Comissió de Gestió.

1. Lectura i aprovació de les actes núm. 14/14 i 1/15 corresponents a les reunions celebrades
els dies 16 de desembre de 2014 i 19 de gener de 2015. Sense cap esmena formulada,
s’aproven les referides actes.
2. Cartes resposta a la carta dels cortalans a la UNESCO
S’ha lliurat als presents còpia de les cartes que des del Ministeri de Cultura / Departament de
Patrimoni Cultural s’ha fet arribar a la direcció del Centre del Patrimoni Mundial, en resposta
a la demanda feta des d’aquest centre arrel de la carta que, per la seva part, els cortalans
van lliurar a la Sra. Bokova el moment de la seva visita a Andorra.
S’acorda al respecte, 1) fer arribar còpia d’aquestes cartes a l’associació de Cortalans i
d’altra part, 2) en resposta a la consulta adreçada a la Comissió en aquest sentit, considerar
suficient la publicació d’un resum del seu contingut a la web del Patrimoni Mundial.
3. DVDs promocionals
La Sra. Directora informa que s’ha fet una consulta de preus entre empreses del país per
editar el vídeo promocional de la VMPC en format DVD (incloent versió en català i castellà),
amb l’objecte principal de destinar-lo a la venda. Prèviament i a tal efecte, s’ha demanat i
obtingut l’autorització de Mira Audiovisulas, empresa que va realitzar el vídeo.
Després d’avaluar la conveniència d’editar aquests DVDs, la Comissió conclou que enlloc de
les 1.000 unitats inicialment previstes, la quantitat idònia serà 500 unitats, i a la vista dels
pressupostos obtinguts, acorda adjudicar a l’empresa SERIPRINT l’edició d’aquests 500
DVDs conforme al pressupost presentat per un import de 1.050 € (IGI no inclòs).
4. Eco-guardes
S’ha lliurat als presents l’informe avaluació sobre l’actuació del cos d’eco-guardes de la
VMPC elaborat per la Sra. Directora. Considerant que el balanç ha estat molt positiu, ja que
els eco-guardes han acomplert les funcions de vigilància i informació, i han contribuït a
mantenir la bona imatge de la vall, la Comissió acorda donar continuïtat al funcionament del
cos d’eco-guardes.
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5. Aprofundiment de la zonificació en el sector de les propietats privades
La Sra. Directora informa que s’ha convocat una consulta de preus donant curs a la demanda
dels cortalans, acceptada en el seu moment per la Comissió, en el sentit d’ampliar els treballs
de zonificació natural de la VMPC amb la producció d’una zonificació a menor escala en el
sector de les propietats privades.
Vist l’informe tècnic d’avaluació de les propostes obtingudes, la Comissió acorda adjudicar la
realització dels referits treballs a l’empresa AMBIOTEC, conforme a la proposta presentada
per un import de 5.564,63 € (IGI, 4,5% inclòs). La mateixa empresa ja havia realitzat
anteriorment els treballs de zonificació del conjunt de la vall.
6. Senyalització exterior del “Portal de la Vall”
Amb la intenció de senyalitzar el Portal de la Vall i alhora tapar el revés dels panells que hi ha
a l’interior, la direcció presenta diverses propostes gràfiques per vinilar la façana exterior
d’aquest espai. Els presents es mostren d’acord amb la idea i elegeixen una de les propostes
presentades, cosa que es comunicarà al Comú d’Andorra la Vella mitjançant carta, a fi
d’obtenir d’aquesta institució la preceptiva autorització.
7. Etudi potencial turístic de la vall / reimpressió futlletons
El Ministeri de Turisme, la Fundació OMT-THEMIS i Crèdit Andorrà disposen d’un romanent
de 28.512,11 € que l’abril de l’any passat van acordar utilitzar per tirar endavant l’estudi del
potencial turístic de la vall del Madriu-Perafita-Claror. Els passats 22 de gener i 2 de febrer
d’enguany s’han mantingut reunions entre els 4 comuns, la VMPC i aquestes entitats per tirar
endavant l’estudi. En el transcurs d’aquestes reunions, els representants dels departaments
de turisme dels 4 comuns han demanat la reimpressió dels fulletons editats en motiu de la
candidatura de la VMPC a Patrimoni Mundial.
Amb l’objecte d’atendre aquesta darrera demanda i posar-la a la consideració dels membres
de la Comissió, des de la direcció s’ha dut a terme una consulta de preus entre les impremtes
del país.
Vist l’informe d’avaluació de les propostes rebudes, la Comissió acorda adjudicar a
l’impremta SOLBER la reimpressió de 10.000 futlletons per un import de 801 € (IGI no
inclòs). Pel que fa als logos d’institucions patrocinadores, s’acorda que en els futlletons hi
figuri exclusivament el de la VMPC
8. Gestió i arxiu de la documentació de la CGPGVMPC
Fins ara, la documentació que cada comú generava durant el seu torn de presidència de la
Comissió de Gestió, s’afegia a l’anterior documentació, que prèviament li havia estat
traspassada i, en el moment del canvi, es traspassava al següent comú que tenia la
presidència. Donat que la Comissió ara ja disposa de locals propis, s’acorda al respecte que
en endavant tota la documentació d’anys anteriors s’arxivi en aquests locals, i que aquest
arxiu es vagi ampliant a final de cada torn de presidència.
Estenent-se sobre el tema, la Sra. Marín exposa que en un futur seria convenient procedir a
la digitalització de tota la informació. Amb aquesta finalitat, el Sr. Ministre ofereix la
colaboració i assessorament dels serveis de l’Arxiu Nacional. El Sr. Minguillon per la seva
part, ofereix les dependències de l’Arxiu del Comú d’Andorra la Vella, justament ubicades al
costat de les dependències de la VMPC, per al que es consideri oportú.
9. Relació de despeses personals i petites despeses
S’aprova la relació de despeses personals (corresponents a despeses de desplaçament) i de
petites despeses (corresponents a despeses d’adequació del Portal de la Vall) presentada
per la direcció.
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Informes – La direcció informa als presents sobre els següents assumptes:
10. Venda marxandatge - IGI - IS
S’estan fent les consultes necessàries per resoldre la problemàtica de la venda de
marxandatge. En principi no hi hauria d’haver problema des d’ubicacions públiques, però al
no tenir registre comerç, no es podria vendre des d’establiments privats. La Comissió té NRT
i emetria una factura a l’entitat que hagués venut material.
Pel que fa a l’IGI, com que el volum de negoci serà inferior a 40.000 €, no s’aplicaria a la
venda d’aquest material (ni es faria declaració).
Quant a la declaració de l’IS, des de Tributs s’ha demanat a la Comissió fer una demanada
escrita per resoldre el cas, excepcional, en tant que la Comissió no té personalitat jurídica
pròpia.
11. Revista “El Mundo de los Pirineos”
En el proper número de la revista “El Mundo de los Pirineos” es publicarà un reportatge
d’unes 12 pàgines sobre la vall del Madriu-Perafita-Claror. La revista ha demanat a canvi,
col·laboració mitjançant contractació de publicitat que s’insertarà en aquest número. Atès que
la CGPGVMPC no disposa de pressupost suficient, la demanda ha estat traslladada a
Andorra Turisme, que han contestat favorablement i ha assegurat una pàgina de publicitat.
12. Reunió Comitè Consultiu Parc Natural del Comapedrosa
El passat 20 de gener la Sra. Directora va assistir per primer cop a la reunió anual del Comitè
Consultiu Parc Natural del Comapedrosa, en la seva qualitat de membre del Comitè i
conforme a la invitació rebuda de part del Sr. Cònsol de la Massana el passat 30 d’octubre.
S’ha tramés l’acta d’aquesta reunió als membres de la Comissió.
13. Xerrades al Centre de Formació Professional d’Aixovall. S’han realitzat dues xerrades al
centre de Formació Professional d’Aixovall a alumnes d’entre 16 i 18 anys d’activitats
esportives i de lleure.
14. Programa RTVA “la Rotonda”. El passat 6 de febrer es va assistir al programa “la
Rotonda” de RTVA per parlar sobre la VMPC

•

Assumptes pendents
15. Pla d'ús públic, zonificació i ordinació de senyalització de les propietats privades
L'esborrany d’aquests documents ja han estat revisats pels tècnics de medi ambient de cada
comú. Resten pendents les aportacions que es puguin rebre del Consell Assessor i en
particular, de l’Associació de Propietaris Privats de la Vall.
16. Capacitat de càrrega de la vall. S’està a l’espera de rebre totes les propostes en relació a
la consulta efectuada, per poder avaluar les i adjudicar els treballs.
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Assumptes fora de l’ordre del dia
17. Excursions a cavall
La Sra. Directora informa que el Sr. Didier Aleix vol organitzar excursions a cavall per la
VMPC aquest estiu. Els membres de la Comissió assenyalen que haurà d’entrar la demanda
a Tràmits del Comú d’Escaldes-Engordany, ja que s’han de control·lar les activitats que es
duent a terme a la vall (tipus d’activitat en consonància amb el pla de gestió ...) i que en tot
cas, es donarà un permís provisional a l’espera de tenir l’estudi sobre la capacitat de càrrega
de la vall, moment en que el permís s’haurà de revisar.
18. Contractació personal. La Sra. Directora informa que s’han iniciat els tràmits des del
Comú d’Andorra la Vella per la contractació d’una persona de la col·lectivitat per l’atenció
dels visitants al Portal de la Vall.

I sense altre tema a tractar, s’acorda convocar la propera reunió de la Comissió el dia 21
d’abril, a les 9:00 hores, al Comú d’Escaldes-Engordany. S’ aixeca la sessió.

P. O. de la Comissió de Gestió

Vist i plau

Àngel Grau Navarro
Secretari de torn

Trini Marin Gonzalez
Presidenta de torn
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