
Comlssio de Gestio del pia de gestl6 de la vall del Madrlu-Perafita-Claror 

Num. Acta: 07/13 
Dia: 27.09.2013 
Hora: 10 h 
Acabament: 11.30 h 
L1oc: Cornu d'Andorra la Vella 
Assistents: 

Hble. Sra. Maria Rosa FERRER, c6nsol major d'Andorra la Vella, presidenta de 
torn de la Comissi6 de Gesti6 
Hble. Sr. Jordi MAS, consol major d'Encamp 
Hole. Sra. Montserrat GIL, consol major de Sant Julia de Loria 
Hble. Sra. Magda SINFREU, consellera de Medi Ambient del Cornu d'Escaldes-
Engordany 
M. I. Sr. Albert ESTEVE, ministre de Cultura del Govern d'Andorra 
Sra. Susanna SIMON, directora del Pia de gesti6 de la vall del Madriu-Perafita-
Claror 
Sra. Meritxell PEREZ, secretaria general del Cornu d'Andorra la Vella. 
secretarta de torn de la Comissio de Gesti6. 

Els temes tractats en aquesta reunl6 han estat: 

1.- Lectura i aprovaci6 de I'acta 06/13 de ta reuni6 celebrada el 23 d'agost del 2013, que 
s'aprova per assentiment, lncloent la modificaci6 proposada pel Cornu de Sant Julia de Loria. 

2.- Visita del Sr. Galland, expert de 18 UNESCO: despres de la visita del Sr. Galland que va 
tenir lIoc del 25 al 28 d'agost, s'lnforma ets membres de la Comissi6 de Gesti6 (CG) que resta 
pendent que I'expert ens lIiuri I'informe amb les seves conclusions perque la CG procedeixi al 
seu estudi. Tambe s'informa que, en la reuni6 que va mantenir I'expert amb la directora del pia 
de gesti6, va insislir en 2 aspectes des del seu punt de vista primordials, en relaci6 amb les 
mancances del pia de gesti6 de la vall: 

EI tema de la seguretat (se'l va informar que s'sstava estudiant)  
La planificaci6 dels vots o'hellcopter amb finalitats privades (lluita contra I'impacte  
sonor).  

S'acorda que as trarnetra una carta al ministre de Medi Ambient sol ·licitant la col·laboraci6 del 
cos de banders, i que s'estudiara arnb els tecnics de Medi Ambient la possibilitat d'establir un 
cos de vigilancia a la vall amb personal dels 4 comuns. 

L'estudi de la planificaci6 dels vols d'helicopter s'encaoira dins de l'estrateqte d'acces a la vall. 

3.- Centre d'interprelaci6: visl que ets interiors de ta sara que ha c'ocupar el futur centre 
d'interpretaci6 i l'oficina de ta CG eslan practlcarnent enllestits, i que I'etapa segUent es 
planificar, moblar i il·luminar I'interior, s'acorda que l'adequaci6 de l'oficina s'mctoura en els 
plans de compra I trasllat que protocol.loritzara el Cornu d'Andorra la Vella . Alhora, es procedira 
a demanar 3 pressupostos i es coordinara amb el Sr. Albert Villar6, director d'arxius i recerea 
del Comu d'Andorra la Vella el disseny i condicionament del futur centre d'interpretacio. 

4.- 10e aniversari de 18 VMPC: Es vanda la proposta presentada per ta directors del pia de 
gesti6. No obstant, queda obert a noves aportacions. 

5.- Cabana ramadera: s'exposa que el conseller d'Agricultura del Cornu de Sant Julia de Loria 
ha proposat actualitzar el conveni existent entre Andorra la Vella, Sant Julia de Loria 
Escaldes-Engordany, relanu a ta "gesti6 finaneera i acces del bestiar de renda a la muntanya 
per part dels 3 comuns de la pastura del bestiar oovl i equl, el satan i rasseourance del vaquer, 
la compra de sal i les intervencions del veterinari". Es constata que I'actual conveni del 2005 
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esta obsolet (no inclou bestiar ovt), i tampoc no inclou cap mecanisme de control (ninqu vigila 
que ets ramaders respeclin el calendari, ta carreoa ramadera que pot suportar la vall 0 fins i 101 
que declarin tot el besliar). Tenint en compte que ta parr6quia de Sant Julia de Loria es la que 
te rnes caps de bestiar,proposa incrementar ta seva aportaci6 fins ara de 1.200€ a 2.200€. 
L'aportaci6 de la resta de comuns es rnante a 1.200€. S'aeorda ampliar el conveni i lnctoure et 
bestiar ovf. Tambe es fa saber a la CG que ets ramaders van demanar poder instal·lar 3 pares 
de contenci6 de bestiar a la vall. Tenint en compte que existeix una nota de Patrimoni Cultural 
aprovant aquesta intervenci6, s'acorda autoritzar aquestes lnstal-lacions, sense cost per la CG. 

S'adjunta nota de Patrimoni Cultural. 

6.- Pressupost 2014: s'informa que per poder preparar el pressupost per a I'any 2014, s'ha de 
saber l'aportaci6 que Iara cada cornu i es proposa que siguin 22.500€, 2.500€ rnes que I'any 
passat, Pel que fa a l'aportaci6 del Govern,es proposa que siguin 6.000€, 1.000€ rnes que I'any 
passat, Es fa saber que el Govern no ha procedit a reatitzar, enguany, ra transferencia de 
5.000€. Sobre aquesta qOesti6, el ministre, Sr. Albert Esteve, informa que no te dotaci6 
pressupostaria per fer front a aquesta subvenci6 i que les aportacions que et Govern faci a la 
CG, durant l'exerclcl 2014, seran per la via de subvencions. 

7.- Substituci6 de les tanques del caml de la muntanya: s'informa que, tal com es va acordar en 
la reuni6 de la CG del passat 31 de maig, s'ha proeedit a l'adquisiei6 de res tanques del eaml 
per a l'us ramader, per tal de substituir res que estan malmeses i les poe Iuncionats. La 
tnstattacio havia d'anar a carrec dets operaris del Cornu d'Escaldes-Engordany, amb la 
collaooracio de Patrimoni Natural (viatges d'heticopter). La baixa laboral sirnultania de 3 
d'aquests operaris fa que la instal·laci6 de les tanques s'hagi d'ajornar. 

8.- Concurs per a l'estampaci6 samarretes: s'informa la CG que, el passat 11 de setembre i una 
vegada validat pels 4 comuns, el plec de bases pel concurs del disseny de l'estampaci6 d'unes 
samarretes i altres productes de "merchandising" per a la VMPC, es va procedir a la distribuei6 
de les corresponents bases als directors dels departaments de eultura de tots els comuns 
perque en donessin trasllat ales seves eseoles d'art. El termini de lIiurament finalitza el 31 de 
desembre del 2013 . 

S'adjunten les bases revisades pels comuns. 

 RAMSAR: s'informa els membres de la CG que, des del passat 9 de setembre, la VMPC ha 
entrat a formar part de la lIista de zones humides d'mportancia internacionaJ. EI Departament 
de Medi Ambient del Govern proposa que es taci una roda de premsa conjunta per informar-ne. 
S'aeorda ta proposta. 

10.- Refuqi quardat de 1'lIla: s'informa que el document relatiu a la juslificaci6 de ra creac io del 
refugi guardat a la VMPC s'ha revisat per part de 3 comuns amb el seu vistiplau j manea ta 
revisi6 per part del Cornu d'Encamp. 

11." Refugi guardat de 1'lIla: S'informa que el13 de setembre es va mantenir la primera reuni6 
de treball amb els adjudicataris del concurs i membres de diferents departaments del Govern. 

S'adjunta acta. 

12.- Conveni de col·laboraci6 amb els pares naturals de Sorteny i del Comapedrosa: en la 
passada reuni6 de la CG, es va lIiurar l'ampliaci6 del conveni de col·laboraci6 existent entre els 
pares naturals de Sorteny i del Comapedrosa ala VMPC, amb Is finalitat que ets tecnics ders 4 
comuns el revisessin i donessin, si escau, les seves aoortacions. Resta pendent I'informe 
corresponenl al Cornu d'Andorra la Vella. 

13.- Liquidaci6 de les despeses corrents de I'exercici 2013: s'acorda proeed ir a la eorresponenl 
Iiquidaci6 de despeses, relacionada en I'informe de la intervenci6, que s'adjunta a aquesta acta. 

Fora de I'ordre del dia, la directora del Pia de gesti6 va informar que ets propietaris privats 
havien demanal poder posar uns cartells de propietat privada. Es van presentar 3 models 
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diferents i la comissi6 n'ha escollit un. Es trebauara amb Palrimoni Cultural la plantilla que 
hauran de seguir, d'ara endavant, tots ets propietaris que en vulguin instal ·lar. Alhora, tarnoe 
serviran per sl la CG vol fer algun altre tipus d'indicaci6. 

Sense cap allre lema a tractar, s'aixeca la sessro i s'acorda convocar la propera reuni6 de la 
Comissi6 de Gesli6, el dimarts 19 de novembre del 2013, ales 10.00 h, al Cornu d'Andorra ta 
Vella. 

P.O. de ta Comissi6 de Gesli6 Vist i piau 

Meritxell PEREZ FONT Maria Rosa FERRER OBIOLS 
Secretaria General Presidenta de torn 
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