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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT
- Identificació de la sessió.
Número: 5/2017
Caràcter: ordinari
Data: 27/06/2017
Horari: de 20:05 a 21:20 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial
- Assistents.
Magí Baltà Ventura, alcalde
Enric París Daran, 1r tinent d’alcalde
Joan Pijuan Pardell
Vanesa Sans Rosich
Judit García Baltà, regidors/es d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Vicenç Oliveres Prats, secretari accidental
Excusen la seva assistència el regidor Josep Maria Remolà Anglès i la regidora Maria Sahun
Jové.
- Ordre del dia.
1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinàries anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 1r. trimestre de 2017.
4.- Aprovació del Pla de seguretat i salut per l’execució de les obres de Rehabilitació del
cementiri municipal.
5.- Aprovació inicial del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis
forestals al municipi de Blancafort.
6.- Aprovació de la revisió del Padró d’habitants a 1 de gener de 2017.
7.- Aprovació del conveni de col·laboració en matèria de promoció econòmica amb l’Organisme
Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà.
8.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2018.
9.- Aprovació de la presentació de la sol·licitud a la convocatòria de subvencions per a inversions
en camins públics locals per al període 2018-2020.
10.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà pel Pla Comarcal
d’Inversions en millora de camins de l’any 2017.
11.- Adhesió a la Declaració Universal sobre els Arxius.
12.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
13.- Precs i preguntes.
- Desenvolupament de la sessió.
A la sala d’actes de l’Ajuntament de Blancafort es reuneix el Ple en sessió ordinària i primera
convocatòria, a les 20:05 hores del dia 27 de juny de 2017.
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Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, el senyor alcalde obre
la sessió, passant a tractar-se els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària anteriors.
El senyor alcalde pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
l’acta de la sessió ordinària número 2/2017, corresponent al dia 23 de març, i a les actes de les
sessions extraordinàries número 3/2017, del dia 12 de maig i número 4/2017, del dia 25 de maig
passat, que s’han distribuït amb la convocatòria. No es formula cap observació i s’aproven per
unanimitat dels regidors assistents.

2.- Coneixement dels decrets de l’alcaldia des de la sessió anterior.
Acte seguit es dóna compte, en compliment de l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, dels decrets de l’alcaldia següents:
Número
15/2017
16/2017
17/2017
18/2017
19/2017
20/2017
21/2017
22/2017
23/2017
24/2017
25/2017
26/2017
27/2017
28/2017
29/2017

Àrea

Data

Hisenda
Urbanisme
Obres
Hisenda
Obres
Obres
Urbanisme
Obres
Obres
Obres
Obres
Hisenda
Obres
Obres
Obres

31/03/2017
18/04/2017
26/04/2017
28/04/2017
10/05/2017
10/05/2017
11/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
24/05/2017
31/05/2017
15/06/2017
15/06/2017
15/06/2017

Assumpte
Aprovació de la relació de factures del mes de març
Aprovació definitiva del projecte de Rehabilitació del cementiri
Concessió de la llicència d’obres a A.T., expedient 5/2017
Aprovació de la relació de factures del mes d’abril
Concessió de la llicència d’obres a MT.C.A., expedient 6/2017
Concessió de la llicència d’obres a J.L.P., expedient 7/2017
Llicència de segregació a C.D., expedient 1/2017
Concessió de llicència d’obres a D.S.B. expedient 8/2017
Concessió de llicència d’obres a F.F.R., expedient 10/2017
Concessió de llicència d’obres a A.A.I., expedient 11/2017
Concessió de llicència d’obres a MT.C.A., expedient 9/2017
Aprovació de la relació de factures del mes de maig
Concessió de llicència d’obres a J.R., expedient 12/2017
Concessió de llicència d’obres a J.L.P., expedient 13/2017
Concessió de llicència d’obres a C.B.V., expedient 14/2017

Del contingut d’aquests decrets els regidors en queden assabentats i, per unanimitat, els
ratifiquen en el que sigui menester.

3.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 1r. trimestre de 2017.
Seguidament, s’informa al Ple del resultat del període mig de pagament a proveïdors del 1r.
trimestre de 2017, que s’ha comunicat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que
es publicarà al web municipal d’acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol:
-

Període mig de pagament del 1r. trimestre de 2017: 3,98 dies.
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Els regidors assistents al Ple es donen per assabentats.

4.- Aprovació del Pla de seguretat i salut per l’execució de les obres de Rehabilitació del
cementiri municipal.
Antecedents:
Per acord del Ple de l’Ajuntament, en data 25 de maig de 2017, es va formalitzar el contracte per
l’execució de les obres incloses en el projecte de “Rehabilitació del cementiri municipal” a la
mercantil Excavacions Carbonell S.A.
L’empresa contractista ha presentat a l’Ajuntament el Pla de seguretat i salut per l’execució de
les obres, de conformitat amb l’estudi bàsic de seguretat i salut inclòs en el projecte executiu
d’aquesta obra.
Per part del coordinador de seguretat i salut de les obres s’ha emès informe favorable a
l’aprovació del document tècnic.
Fonaments de dret:
La legislació aplicable és la següent:
a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
b) Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, vista la Disposició
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el Ple de la Corporació.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que
el componen, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut per l’execució de les obres incloses en el projecte de
“Rehabilitació del cementiri municipal”, presentat per l’empresa contractista Excavacions
Carbonell S.A. i redactat pel senyor Antoni Lorenzo Coscollola.
Segon.- Notificar aquest acord al contractista de les obres i al coordinador de seguretat i salut
perquè, alhora, en faci la preceptiva comunicació a l’autoritat laboral.

5.- Aprovació inicial del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis
forestals al municipi de Blancafort.
Antecedents:

4

En data 13 d’octubre de 2015, aquest Ajuntament va sol·licitar a la Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria i Territori del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona, l’assistència tècnica per la redacció del Plànol de Delimitació de mesures de
prevenció dels incendis forestals.
En data 24 de març de 2017, a través de la plataforma e-govern, la Diputació de Tarragona ha
lliurat en format digital el Plànol de Delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals,
que conté el Document d’acompanyament, per tal que fos revisat i aprovat per l’Ajuntament.
En data 24 de maig de 2017, els servei tècnic municipal ha emès informe favorable per
l’aprovació del plànol de delimitació.
Fonaments de dret:
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, ones determina que les entitats locals
situades en zones d’alt risc han de disposar d’un pla de prevenció.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la qual s’aprova la Llei del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció
d’incendis.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les
urbanitzacions.
La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys
forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
Aquesta Llei 5/2003 preveu la realització d’un plànol de les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500
metres que els envolta.
L’objectiu del document presentat és l’elaboració del plànol de delimitació d’aquestes zones en
el municipi de Blancafort.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que el
componen, adopta el següent ACORD:
Primer.- Provar inicialment el Plànol de Delimitació de mesures de prevenció d’incendis
forestals al municipi de Blancafort.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis perquè els interessats
presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.
Tercer.- Sol·licitar informe a la Direcció General de Forests del DARP.
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Quart.- Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a l’execució del
present acord.

6.- Aprovació de la revisió del Padró d’habitants a 1 de gener de 2017.
Antecedents:
Pel secretari de l’Ajuntament s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2017, que recullen el resultat de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2016.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el
Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els
diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2017.
Fonaments de dret:
1.- Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2.- Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la Presidència, per
la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que el
componen, ACORDA:
Primer.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2017, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016 i que
dóna un resultat de 381 habitants. El resum que s’aprova és el següent:
1.- RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1.1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS:
CONCEPTES
TOTAL
- Població de dret a 1 de gener de 2016..................................
393
- Altes de l’1 de gener de 2016 a 31 de desembre de 2016....
13
- Baixes de l’1 de gener de 2016 a 31 de desembre de 2016..
25
- Població de dret a 1 de gener de 2017..................................
381

HOMES
205
9
15
199

DONES
188
4
10
182
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1.2. CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS:
CONCEPTES
- Naixements..........................................................................
- Defuncions...........................................................................
- Canvis de residència des d’un altre municipi......................
- Canvis de residència a un altre municipi.............................
- Canvis de residència des de l’estranger..............................
- Canvis de residència a l’estranger.......................................
- Omissions............................................................................
- Inscripcions indegudes........................................................
- Baixes per caducitat.............................................................
- TOTALS.............................................................................

ALTES
3
0
9
0
0
0
1
0
0
13

BAIXES
0
4
0
21
0
0
0
0
0
25

Segon.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2017 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de
2005, d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

7.- Aprovació del conveni de col·laboració en matèria de promoció econòmica amb
l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà.
L’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà ha tramès a l’Ajuntament la
proposta de conveni que ha de formalitzar el mecanisme de col·laboració en matèria de promoció
econòmica, suport a l’ocupació i desenvolupament local del municipi de Blancafort.
L’Ajuntament de Blancafort està interessat en rebre el suport d’aquest organisme que depèn del
Consell Comarcal de la Conca de Barberà en els àmbits d’aplicació del conveni.
Vist el contingut de la proposta, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels cinc regidors
assistents dels set que el componen, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni administratiu entre l’Ajuntament de Blancafort i l’Organisme
Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà en matèria de promoció econòmica, que
s’adjunta com a annex a aquest acord.
Segon.- Facultar el senyor alcalde, Magí Baltà i Ventura, per a la signatura del conveni.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de
Barberà als efectes procedents.
Annex:
“CONVENI ADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT I L'ORGANISME AUTÒNOM
DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE BARBERÀ DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE
BARBERÀ DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Montblanc, a .......... de ............ de 2017
El Sr. Xavier Salvadó i Vives actua com a secretari del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i dóna fe de
l’acte.
Dades de les parts contractants:
Francesc Benet i Ribé, president de l’Organisme Autònom de Desenvolupament del Consell Comarcal de la Conca
de Barberà, actua en representació d’aquest, segons l’acord del Ple del Consell Comarcal de 30 de gener de 2017.
Magí Baltà i Ventura, alcalde de l’Ajuntament de Blancafort, actua en representació de l’Ajuntament segons
l’acord de ple del dia .... de ....... de 2017
Diuen:
Primer. L'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà del Consell Comarcal és un ens
especialitzat en gestionar programes i serveis relacionats amb la promoció econòmica, suport a l'ocupació i
desenvolupament local.
Segon. L'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà compta amb una àrea tècnica de
promoció econòmica, suport a l'ocupació i desenvolupament local que realitza de forma continuada la gestió de
diferents programes de dinamització econòmica, polítiques actives d’ocupació i altres projectes relacionats amb el
desenvolupament econòmic de la comarca i la promoció econòmica així com del conjunt de municipis de la
comarca i l’Ajuntament de Blancafort no compta amb una àrea tècnica de promoció econòmica en el municipi de
Blancafort.
Tercer. D'acord amb el que s'estableix al Programa d'Actuació Comarcal de la Conca de Barberà, en el seu article
30 de competències delegades en matèria d'ocupació, en el seu article 34 d'informació i desenvolupament
empresarial, en el seu article 35 de promoció i foment industrial, en el capítol VIII de prestació d'activitats o
serveis municipals per la comarca mitjançant conveni amb els ajuntaments i en el capítol IX d'utilització
d'infraestructures, equipaments i serveis municipals per la comarca mitjançant convenis amb els ajuntaments.
Pactes:
Primer. L’Objecte d’aquest document és el de formalitzar el mecanisme de col·laboració en matèria de promoció
econòmica, suport a l'ocupació i desenvolupament local del municipi de Blancafort i l'Organisme Autònom de
Desenvolupament del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Segon. L'Organisme Autònom de Desenvolupament del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament
de Blancafort col·laboraran en la gestió de diferents programes, projectes, iniciatives i tots els serveis relacionats
amb la promoció econòmica, suport a l'ocupació i desenvolupament local en l’àmbit territorial del municipi i de la
comarca.
L'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà realitzarà l'assistència tècnica, assessorarà i
col·laborarà en aquells programes de promoció econòmica municipals que ho sol·licitin i concretament, a tall
d'exemple, en el que figurin en l'annex I a aquest conveni, podent-ne revisar i actualitzar el mateix en funció de les
necessitats, convocatòries o estratègia de suport a l'ocupació i desenvolupament local de l'Ajuntament.
Es faculta a l'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà per tal que actuï com a àrea de
promoció econòmica, suport a l'ocupació i desenvolupament local de l'Ajuntament de Blancafort vers aquelles
convocatòries, subvencions, programes i serveis de promoció econòmica, suport a l'ocupació i desenvolupament
local, sens perjudici de l'autonomia municipal.
El mecanisme d'actuació en nom de l'Ajuntament de Blancafort, d'assistència tècnica i/o col·laboració es formularà
concretament per cada servei o actuació, en funció de les possibilitats materials que siguin, de mutu acord, millor
pel desenvolupament del servei, actuació, subvenció i/o similar.
Tercer. L'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà i l'Ajuntament de Blancafort,
establiran una comissió de gestió, conformada per l'Alcalde de Blancafort o persona en qui delegui, President del
Consell Comarcal o persona en qui delegui i el Director de l'OAD que podrà anar acompanyat dels tècnics de

8

l'OAD que consideri oportú pels temes a tractar. Aquesta comissió tindrà l'objectiu de debatre els projectes, serveis,
subvencions i actuacions a desenvolupar, s'informarà a l’ajuntament de Blancafort sobre totes aquelles línies de
subvenció i ajudes en matèria de promoció econòmica, suport a l'ocupació i desenvolupament local que cregui que
puguin ser d’interès i l'Ajuntament informarà a l'OAD d'aquells serveis i o actuacions que són prioritàries pel
municipi en referència a promoció econòmica, suport a l'ocupació i desenvolupament local. Aquesta comissió es
reunirà exclusivament quan concorrin els elements necessaris per a la seva convocatòria.
Quart. L'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà i l’Ajuntament de Blancafort col·laboraran pel impuls, el desenvolupament i la gestió del Centre
d’Iniciatives Empresarials de la Conca de Barberà de la Conca de Barberà, com a centre de suport al municipi en
matèria de promoció econòmica, suport a l'ocupació i desenvolupament local, tenint la representació en el seus
òrgans de govern en funció del que determinen els Estatuts vigents.
Cinquè. Mitjançant aquest conveni de col·laboració es canalitzaran totes les iniciatives en matèria de promoció
econòmica, suport a l'ocupació i desenvolupament local que es puguin generar durant l’àmbit de vigència que
siguin en benefici dels ens signants.
Sisè. La vigència d’aquest conveni serà d’un any des de la data de signatura i es prorrogarà de forma automàtica
si no hi ha denúncia d’alguna de les parts amb una antelació de dos mesos a la data de finalització.
Setè. Es preveu una aportació econòmica per part de l'Ajuntament de 1.117,56 euros per l'anualitat de 2017 i del
mateix import per les anualitats posteriors en cas que cap de les dues parts denuncií el conveni. En el cas de
projectes concrets fora de l'àmbit del present conveni es podrà pactar aportacions específiques mitjançant
l'aprovació d'un annex específic.
Vuitè. El conveni s’extingirà per qualsevol de les fórmules previstes en la normativa o bé per denúncia d’alguna de
les parts.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signem en dos exemplars.
ANNEX I:
o
Assistència tècnica i col·laboració en l'actualització del cens d'empreses ubicades al municipi i elaboració
i gestió d'una Base de Dades Municipals d'empreses.
o
Assistència tècnica i col·laboració en la coordinació de la base de dades municipal i les llicències
d'activitats. Dinamització de l'actualització.
o
Assistència tècnica i col·laboració en la difusió conjunta dels programes de suport a les empreses del
municipi.
o
Assistència tècnica i col·laboració en la gestió dels polígons industrials del municipi i en accions de
captació i/o d'empreses i/o ampliació d'activitats econòmiques
o
Assistència tècnica i col·laboració en la sol·licitud, gestió i justificació de programes de suport a
l'ocupació de l'Ajuntament de Blancafort. El programa podrà integrar-se al pressupost municipal, realitzant el
suport a la sol·licitud, gestió, seguiment i justificació.
o
Gestió integrada de la borsa de treball per l'accés a les llars d'infants municipals
o
Assistència tècnica i col·laboració en la gestió de programes de col·laboració social.
o
Assistència tècnica i col·laboració, secretaria tècnica de la Unió de Botiguers i coordinació amb
l'Ajuntament de Blancafort.
o
Desenvolupament conjunt, assistència tècnica i col·laboració en els programes municipals de suport al
comerç i hostaleria.
o
Gestió integrada de la formació ocupacional, sectorial i qualsevol altra que pugui ser mancomunada.
o
Assistència tècnica i col·laboració en qualsevol programa que pugui desenvolupar qualsevol Departament
de la Generalitat de Catalunya en matèria de promoció econòmica, suport a l'ocupació i desenvolupament local i
rural, establint la possibilitat d'actuar en nom de l'Ajuntament de Blancafort o per delegació, en funció de les
possibilitats.”

8.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2018.
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Antecedents:
El senyor alcalde exposa que, com cada any, cal determinar les dues festes locals i proposar-les a
la Generalitat de Catalunya per a la publicació del calendari laboral de festes del 2018.
Fonaments de dret:
Article 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local.
Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades
per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis
respectius.
Ordre de Festes locals de Catalunya, segons la qual els dies proposats nom poden escaure’s en
diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius establerts en el calendari oficial de festes laborals
a Catalunya per a l’any 2018, establert a l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig.
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, que estableix que l’acord ha de ser
adoptat pel Ple de l’Ajuntament.
Per això, el Ple, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que el componen, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Proposar els dies 21 de maig i 10 de setembre, com a festes locals del municipi de
Blancafort per a l’any 2018.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a efectes de
publicació del calendari laboral de festes de l’any que ve.

9.- Aprovació de la presentació de la sol·licitud a la convocatòria de subvencions per a
inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, mitjançant la Resolució
GAH/1342/2017, de 7 de juny, convoca una línia de subvencions per a inversions en camins
públics locals per al període 2018-2020, adreçades als municipis i comarques de Catalunya.
Vistes la bases reguladores d’aquesta convocatòria, aprovades per l’Ordre GAH/105/2017, de 31
de maig, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que el
componen, ACORDA:
Primer.- Aprovar la presentació de la sol·licitud a la convocatòria de subvencions per a
inversions en camins públics locals per al període 2018-2020 del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge i demanar l’arranjament del camí del cementiri.
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Segon.- Facultar al senyor alcalde, Magí Baltà i Ventura, per efectuar els tràmits necessaris per
acollir-se a aquesta convocatòria.

10.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà pel Pla
Comarcal d’Inversions en millora de camins de l’any 2017.
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha tramès a l’Ajuntament la proposta de conveni pel
Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins de l’any 2017, que ha de regular la concessió de
subvencions als municipis de la comarca en obres d’arranjament de camins.
La Junta de Govern del Consell Comarcal, en data 20 de febrer de 2017, va aprovar l’atorgament
de les subvencions per aquest concepte, corresponent al nostre municipi la quantitat de 3.660,64
euros per a l’any 2017.
Vist el contingut de la proposta de conveni, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels cinc
regidors assistents dels set que el componen, adopta el següent
ACORD:
1r.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Blancafort i el Consell Comarcal de la Conca de
Barberà pel Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins de l’any 2017.
2n.- Facultar el senyor alcalde, Magí Baltà i Ventura, per a la signatura del conveni.
3r.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Conca de Barberà als efectes procedents.

11.- Adhesió a la Declaració Universal sobre els Arxius.
Relació de fets:
El Consell Internacional d’Arxius (ICA) va ser creat per la UNESCO (Organització de les
Nacions Unides per a l'Educació la Ciència i la Cultura) el 9 de juny del 1948 i, des de llavors,
les dues organitzacions col·laboren de forma intensa en la promoció dels arxius. D’ençà l'any
2008, amb motiu de la commemoració del 60è aniversari de l'ICA, el dia 9 de juny se celebra el
Dia Internacional dels Arxius.
El Consell Internacional d'Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA)
l'any 2010 a Oslo, text que s'incorpora després en l'apartat primer dels acords. Seguidament, la
UNESCO, en la seva 36a Conferència General celebrada a París el 10 de novembre de 2011, va
adoptar una resolució en que feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir
en compte els seus principis i a aplicar les estratègies i els programes necessaris en el futur en el
seu respectiu àmbit territorial.
La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el paper
clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com en la rendició de comptes
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democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la investigació
històrica.
L'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), com a representant del
col·lectiu professional en l'àmbit català, i per tal de promoure el bon exercici de la professió
d'arxiver i preservar i difondre el patrimoni documental, tant públic com privat, va participar
activament en la redacció i aprovació de la Declaració Universal sobre els Arxius. És aquesta
associació la que està impulsant a nivell català que totes les organitzacions públiques i privades
s'adhereixin a la DUA.
Des de l’any 2013 s'han anat adherint a la Declaració Universal sobre els Arxius diferents
organitzacions, entre les que destaquen diputacions, ajuntaments, consells comarcals i entitats de
l'àmbit privat.
L’Ajuntament de Blancafort, juntament amb els amb els vint-i-dos municipis que conformen la
comarca, i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, tots ells amb una estreta vinculació amb
l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, té com a un dels objectius bàsics la promoció de les
bones pràctiques en l'exercici de les funcions d'arxiu, gestió dels documents i la preservació i
difusió del patrimoni documental, tant en l'àmbit públic com privat. Així mateix, subscrivint
aquesta declaració, s'identifica públicament com entitat promotora dels valors de seguretat,
transparència, preservació del valor i significat de la memòria col·lectiva, alhora que facilitadora
de l'accés lliure als arxius com una manera d'enriquir el coneixement de la societat, promoure la
democràcia i protegir els drets de la ciutadania.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament de Blancafort, per unanimitat dels cinc regidors
assistents dels set que el componen, aprova els següents ACORDS:
Primer.- Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius, elaborada i
aprovada pel Consell Internacional d'Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el text
de la qual es transcriu a continuació:
Declaració Universal sobre els Arxius
"Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als
arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables
d'informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions administratives de
les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat
contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L'accés lliure
als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els
drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.
Per això, nosaltres reconeixem:
•

el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives,
culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l'evolució de les societats;
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•

•
•
•

•

el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i transparent,
per a protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i col·lectiva,
comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur;
la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d'activitats de la humanitat;
la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents,
ja sigui el paper, el digital, l'audiovisual i d'altres de qualsevol naturalesa;
el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i
continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de producció
dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús;
la responsabilitat de tots -ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i custodis
d'arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la informació- en la
gestió dels arxius;

Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:
•
•

•
•
•
•

s’adoptin i reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d'arxius;
la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el sí de tots els organismes,
públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves
activitats;
es dotin els arxius amb els recursos adequats que n'assegurin la correcta administració,
amb previsió de contractació de professionals degudament qualificats;
els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva autenticitat,
la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;
els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les
persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;
els arxius siguin utilitzats per a la promoció d'una ciutadania responsable."

Segon.- Tenir en compte els principis que s'hi enuncien, i aplicar estratègies i programes per tal
d'assolir els objectius que s'hi descriuen, d'acord amb els objectius bàsics de promoció de les
bones pràctiques en l'exercici de les funcions d'arxiu i gestió de documents i la preservació i
difusió del patrimoni documental, tant en l'àmbit públic com privat.
Tercer.- Comunicar els acords a la Subdirecció General d’Arxius del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya i a l'Associació d'Arxivers de Catalunya.

12.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
El senyor alcalde, Magí Baltà Ventura, informa dels següents assumptes:
I.- De la proposta plantejada per Cellers Domenys i Secció de Crèdit perquè l’Ajuntament compri
una de les dues naus de l’antic celler de la plaça dels Arbres i que es resta a l’espera de rebre una
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proposta formal per tal d’iniciar, si és el cas, el corresponent expedient d’adquisició de
l’immoble.

13.- Precs i preguntes.
No se’n formula cap.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les 21:20 hores del
dia al començament indicat. En dono fe.

L’alcalde

El secretari accidental

Magí Baltà Ventura

Vicenç Oliveres Prats

