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COMUNITAT DE TREBALL DELS PIRINEUS 

CONSELL PLENARI 2015 

DECLARACIÓ COMUNA DELS PRESIDENTS 

 

 

Els Presidents i representants de la Région Aquitaine, del Gobierno de Aragón, 

de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de Euskadi, de la Région 

Languedoc-Roussillon, de la Région Midi-Pyrénées, del Gobierno de Navarra, i 

el Ministre d’Afers Exteriors del Principat d’Andorra, President de l’Organisme 

Andorrà de Cooperació Transfronterera i, actualment, President en exercici de 

la Comunitat de Treball dels Pirineus, reunits  en Consell Plenari a Andorra la 

Vella el 29 d’octubre de 2015, 

 

Abans de res, expressen la seva tristesa per la defunció, el passat 21 de 

setembre i a 88 anys, d’Albert Serratosa, un dels ponents designats pel Consell 

d’Europa en la Conferència de les Regions Pirinenques, l’any 1982, que va 

donar lloc al naixement de la CTP, i coordinador de la seva Comissió sectorial 

de Comunicacions de 1983 a 1997. Igualment, expressen el reconeixement pel 

seu esforç i la seva contribució positiva a favor de la cooperació entre els 

territoris pirinencs.  

 

I adopten de mutu acord la següent 

 

DECLARACIÓ COMUNA: 

 

1. Destaquen la singularitat d’una Comunitat de Treball que integra 

territoris de dos Estats membres de la Unió Europea i d’un Estat tercer i 

que, des de fa més de 30 anys, ve generant un clima de cooperació 

entre tots els seus membres, i gestiona amb èxit programes de 

cooperació territorial. Expressen la seva satisfacció per  l’aprovació per  
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part de les institucions de la Unió Europea, el 19 de maig de 2015, del 

Programa Operatiu de Cooperació Territorial España-França-Andorra 

(POCTEFA) 2014-2020. Aquesta aprovació i el treball dels equips de la 

Comunitat de Treball dels Pirineus i del partenariat institucional, gestor 

del programa, ha permès el llançament de la primera convocatòria de 

projectes el 10 de setembre de 2015. 

 

 

2. Es mostren satisfets pel reconeixement de la CTP com autoritat de 

gestió, ratificada en les seves funcions per la Comissió Europea pel 

Programa INTERREG POCTEFA 2014-2020, i es comprometen a una 

posada en marxa eficaç i eficient de la 2a generació del programa 

gestionat per la CTP. 

 

 

3. Reafirmen la necessitat de l’acció col·lectiva transfronterera per al 

desenvolupament dels Pirineus i, en conseqüència, la importància del 

programa POCTEFA com incentiu per a l’emergència de projectes 

transfronterers. La promoció de la cooperació entre els actors públics i 

privats dels dos vessants dels Pirineus és indispensable per superar els 

reptes, reduir els riscos i desenvolupar els potencials econòmics, 

ecològics i culturals de l’espai pirinenc. Amb aquesta idea, la CTP 

continuarà vetllant per la qualitat i pel caràcter transfronterer dels 

projectes. 

 

 

4. Reafirmen les prioritats establertes en el POCTEFA, que coincideixen 

amb les de l’Estratègia Europa 2020 i animem als actors pirinencs a 

desenvolupar projectes de cooperació orientats a garantir un 

desenvolupament sostenible, innovador, generador d’ocupació i inclusiu. 

Aquest desenvolupament haurà d’integrar la gestió del canvi climàtic en 

un territori amb un valor natural enorme, i preservar i fomentar l’ús 

sostenible dels recursos locals. Així mateix, reforçarà la competitivitat i la  
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innovació de les empreses i de l’economia, la mobilitat de béns i de 

persones, i la inclusió social.  

 

 

5. Són conscients de la riquesa de la biodiversitat dels Pirineus, de la seva 

aportació a l’emmagatzemament de carboni de la biosfera i de la seva 

vulnerabilitat enfront del canvi climàtic, tal i com evidencien els estudis 

realitzats per l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic de la CTP. En 

aquest sentit, confien en què la pròxima Conferència de les Parts del 

Conveni marc sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides (COP21) 

adopti un acord ambiciós i dinamitzador, que contribueixi a aconseguir 

l’objectiu de limitar l’escalfament global. 

Assumeixen també la seva part de responsabilitat i afirmen el 

compromís de la CTP amb l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic 

llançat l’any 2010; 

 

 

6. Constaten que, tenint en compte la reforma territorial a França, el mapa 

regional quedarà sensiblement modificat i les regions franceses 

membres de la CTP passaran de les tres actuals, Aquitaine, Languedoc-

Roussillon i Midi-Pyrénées, a dues a partir del dia 1 de gener de 2016. 

Una d’elles serà la resultant de la fusió de Languedoc-Roussilon i Midi-

Pyrénées, i l’altra, de la fusió d’Aquitaine, Poitou-Charantes i Limousin. 

 

En aquest sentit, prenen nota de la proposta de reforma dels Estatuts 

del Consorci i del Reglament de règim intern i de funcionament, 

presentada per la presidència andorrana per adaptar-se al nou mapa 

territorial francès i millorar aspectes del funcionament. 

 

Davant l’inici d’aquesta nova etapa, la CTP haurà d’incorporar al seu 

funcionament mecanismes que afavoreixin un major pragmatisme i una  

eficàcia més gran en el desenvolupament de la cooperació 

transfronterera pirenaica. 
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7. Prenen en consideració les actuals negociacions entre el Principat 

d’Andorra i la Unió Europea i expressen la seva voluntat de reforçar la 

participació conjunta amb Andorra en els programes comunitaris, en el 

marc del nou model de relacions amb la Unió Europea. 

 

 

8. Els signataris d’aquesta declaració expressen el seu agraïment al 

Principat d’Andorra per la tasca realitzada durant els seus dos anys de 

Presidència i, en particular, pels esforços per aconseguir l’aprovació del 

POCTEFA. Així mateix, transmeten a la Région Aquitaine els seus 

millors desitjos per la presidència entrant.  
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Sr. Gilbert Saboya Sunyé 
President  
Organisme Andorrà  
de Cooperació Transfronterera 
 
 
 
 
 
 

Sr. Alain Rousset 
President  
Consell Regional d’Aquitània   

Sr. Francisco Javier Lambán Montañés 
President 
Govern d’Aragó 
 
 
 
 
 
 

Sr. Roger Albinyana 
Secretari d'Afers Exteriors 
I de la Unió Europea 
Generalitat de Catalunya  
 

Sr. Iñigo Urkullu Renteria 
President  
Govern del País Basc  
 

Sra. Suzanne Délieux 
Consellera Regional 
Consell Regional de Llenguadoc-Rosselló 

Sr. Marc Carballido 
Vicepresident  
Consell Regional de Migdia-Pirineus 

Sra.  Uxue Barkos Berruezo 
Presidenta  
Govern de Navarra 
 


