Comlssi6 de Gestio del pia de gestio de 18 vall del Madriu-Peraflta-Claror

Nurn. Acta :
Dia :
Hora :
Acabament:
t.loc :
Assistents:

05/13
31.05 .2013
10 h
11.25 h
como d'Andorra la Vella
Hble . Sra. Maria Rosa FERRER, consol major d'Andorra la Vella, presidenta de
torn de la Comissi6 de Gesti6
Hole . Sr. Jordi MAS, consol major d'Encamp
Hole. Sra . Montserrat GIL, consol major de Sant Julia de Loria
Hble. Sra. Trini MARIN, consol major del Cornu d'Escaldes-Engordany
Sra. Susanna SIMON, directora del Pia de gesti6 de la vall del Madriu-PerafitaClaror
Sra. Meritxell PEREZ, secretaria general del Cornu d'Andorra la Vella ,
secretaria de torn de ta Comissi6 de Gesti6
Sra, Meritxell SALDES, cap d'area de medi ambient del Cornu d'Andorra la
Vella .

Els lemes tractats en aquesta reuni6 han estat:
1.- Lectura i aprovaci6 de I'acta 04/13 de la reuni6 celebrada el 2 de maig del 2013, que
s'aprova per assenlimenl.
2.- Normes en el funcionamenl del Consell Assessor de la VMPC: es fixen 15 dies naons per tal
que ets membres del CA aportin esmenes a racta ,
3.- Substiluci6 de 'les tanques: s'acorda adjudiear el subministrament de les lanques a
I'empresa RODISNET, al preu de 365,75 €
Iunitat. Aixl rnateix, s'acorda restar a I'espera de
I'atorgament de la suovencio, per part del Govern, per determinar el nombre de lanques a
substiluir.
4.- Conveni de co!·laboraci6 amb els pares naturals de Sorteny i del Comapedrosa: s'acorda
treballar la proposta de conveni.
5.- Presentaci6 oficial a 18 premsa del logo tip de la ''YMPC, patrimoni mundial de la UNESCO" i
la integraci6 dels logos de Patrimoni Mundial i de 18 UNESCO amb 81 de la VMPC: s'acorda
convocar la roda de premsa per al proper 20 de juny, ales 10.30 h, al Cornu d'Andorra la Vella,
arno la participaci6 de PIXEL CONCEPTE GRAFIC, empresa aojudlcataria, i els consols dets 4
comuns de la CG.
6.- Senyalitzaci6 a la VMPC : vist que, en ta darrera Reuni6 de Consols. es va validar el manual
de senyalitzaci6 redactat , des de la direcci6 del pia de gesti6 s'acorda que at terrilori
d'administraci6 conjunta de la VMPC als rstols nornes hi constara el logotip de la vall. A la
resta , cada cornu hi posara tarnbe el seu escut.
7.- 10e aniversari de la VMPC com a patrimoni mundial de la UNESCO; es presenta la
proposta d'activitats que es volen dur a terme, i s'acorda que la direclora del pia de gesti6
dernanara una subvenci6 al Govern i ouscara patrocinadors. Tarnbe s'acorda que l'exposici6 de
fotos, que es proposa dins de les activitats, sera de caracter itinerant entre ets 4 comuns .

8.- Concurs obert ales escoles d'ar1 per a l'eslampaci6 de samarretes: s'acorda que els 4
comuns validin el plec de bases per a ta propers reuni6 de la CG.
9.- Concurs per a la re81itzaci6 del video promocional de la VMPC: vist l'inforrne tecnic de
valoraci6 de les ofertes, s'acorda la seva adjudicaci6 a I'empresa Mira audiovisual/Jaume Riba
pee un Import de 14.950,OO€. AIxl mate lx, s'acorda que cada comu procedelxl a la seva
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aprovaci6 per Junta de Govern i a la seva ratifrcaci6 per Consel! de Cornu. Una vegada ratificat
per Consell de Cornu , es pubucara 81 BOPA I'edicte corresponent.
10.- SO!'li citud d'obra menor de FEDA 81 Comu d'Escaldes-Engordany relativa a la collocacio
d'una estac lo meteoroloqica a Rarnlo : s'inforrna de la demanda i s'acorda que se sol-liciti a
FEDA un projecte d'ubicaci6 que presenti poe impacte visual 8 rentorn . Es trarnetra aquesl
projecte al mi nisteri de Cultura per obtenir un informe abans de procedir a l'autorltzacio.
Pel que fa a la sol -licltud que FEDA va entrar al Cornu d'Encamp, la direclora s'inforrnara prop
del ministeri de Cultura de la resoluci6 que ha pres sabre aquesta qOesti6, i posteriorrnent tara
la mateixa gesti6 que amb l'estaci6 de Ramio.
11.- NRT de la Comissi6 de gesti6 : s'informa que la CG ja disposa del NRT.

12- Directrius per a 18 restauraci6 de les estructures i desenvolupament dels conceples
"tecniques i materials tradicionals originals" : s'informa de la versi6 definitiva del document.
13.- Visits de I'expert de la UNESCO: s'acorda que ta presidenta de lorn informi els membres
del Consell Assessor de la VMPC de la data de /a visita del Sr. Pierre Galland, prevista entre
els dies 24 i 29 d'agos!. Es denega la proposta de lIiuramen1 d'una copla de I'informe intern de
treball de la CG ats membres del Consell Assessor, per6 s'acorda que se 'ls lliurara I'informe
elaborat per rexpert.
14.- Marca verbal "valldelmadriuperafitaclaror" i marca grafica corresponent al logotip de la
VMPC: s 'acorda procedir al seu registre a I'OMPA. Aixl mateix, s'acorda demanar pressupostos
als diferents mandataris acreditats davant l'Oficina de Marques del Principal d'Andorra .

15.- Programs de BMS (Butterfly Monitoring Scheme: s'inforrna de 18 proposta de collaboracio
dels guies de mu ntanya del Cornu d'EscaJdes-Engordany per forma r part del programa impulsat
pel CENMA. Aquesl programa preten controlar i censar les papallones d'Andorra.
16.- Pia d'us public (PUP) : s'informa de l'estat de revislo del pia per part dets tecnics dels
comuns . Manquen els informes deIs comuns d'Andorra la Vella , Sant Julia i EscaldesEngordany.

17.- Cobertura telefon ica a la vall: s'inforrna que no s'ha rebut res posta de la carta Iramesa al
president del Conse!l Administratiu d'Andorra Telecom, sol·licitanl que s'efectutn els treballs
necessaris per dotar de cobertura telef6nica la vall.
18.- Pia de lIuita contra incendis i prevenci6 de riscos: s'lntorrna de I'estat de l'ampliaci6 del pia.
Resta pendent de resposta per part del ministre de Cultura sabre 18 demanda que navta de fer
al CENMA si, des del seu centre, podrien dur a terrne I'estudi de rise de trencament de ta presa
del'llIa.

AUres tames fora de I'ordre del dia

19.- Canvi de vaJvules de fans a I'estany de I'llIa : s'informa del canvi per part de FEDA durant el
perfode del19 d'agost al31 de seternbre del 2013.
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Sense cap altre lema a tractar, s'aixeca la sessi6 i s'acorda convocar la propera reuni6 de la
Comissi6 de Gesti6, el divendres 23 d'agost del 2013, ales 10.00 h, al Cornu d'Andorra la
Vella.

P.O. de la Comissi6 de Gesti6

Meritxel
FONT
Secretaria General

Maria Rosa FERRER OBIOLS
Presidenta de torn
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