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ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’ENTITAT MUNICIPAL  
DESCENTRALITZADA  DE VILAMITJANA.  
 
DATA: 30 de novembre del 2017 
SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: Casa de la Vila de VILAMITJANA 
HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 hores 
HORA DE FINALITZACIÓ: 21.10 hores  
 
ASSISTENTS:  
 
Sr. President:  
Francisco MARTÍNEZ I SANTOS 
 
Srs./es. Vocals de la Junta de Veïns: 
Mònica MORENO I FERRAZ 
Anna MARTÍNEZ I CORTÉS 
 
Sr. Secretari: 
Joan CASTELLS I BAULIES 
 
Sra. Interventora: 
M. Immaculada ROCAFORT I  BARÓ 
 
Sra. Secretària substituta: 
Pili ISUS I FIERRO 
 
ABSENTS   
 
Relació de membres que han justificat la seva absèn cia: 
José VILLANUEVA I CUBELES  
Anna CAPDEVILA I ROCA  
 
Relació de membres que no han justificat la seva ab sència: 
Cap. 
 
 
QUÒRUM 
 
Per a la vàlida constitució de la Junta de Veïns, a la que s’apliquen les normes de 
funcionament de la Junta de Govern Local,  és  necessària l’assistència de la majoria 
absoluta dels seus membres. En conseqüència és necessària la presència de 3 dels 5 
que en formen part. Així mateix és obligatori que el president de l’Entitat o la persona 
que el substitueixi i el secretari o la persona que el substitueixi hi siguin presents. 
 
En conseqüència, atesa l’assistència del president, 2 vocals i el secretari,  es constata 
l’existència de quòrum. 
 



 

Entitat Municipal Descentralitzada de Vilamitjana 
 

Tremp - Pallars Jussà 
 

25654 VILAMITJANA 

 

ORDRE DEL DIA:  
 
1r. EXP. 657/2017-VI. Aprovació de l’acta anterior 05.10.2017. 
 
2n. Despatx d’ofici: Decrets. 
  
3r. EXP. 602/2015-VI602. Contractació personal eventual 2015-2019. Ratificació 
contractació per màxima urgència de MASJ.  
 
4t. EXP. 638/2017-VI-TI511. Informes Llei d’Estabilitat Pressupostària 2017 
Vilamitjana. Liquidació trimestral i període mig de pagament i morositat del 3r. trimestre 
2017. 
 
5è EXP. 639/2017-VI045. Utilització de Sales municipals 2015-2019. Diverses 
peticions. 
 
6è. EXP. 658/2017-VI-TI509. Modificació núm. 2 del Pressupost per al 2017. 
 
7è. EXP. 653/2017-VI-TI502. Pressupost per al 2018.  
 
8è. EXP. 632/2017-VI070. Assumptes varis 2017. Col·laboració amb el Dispositiu 
Treiem-ne més profit. 
 
9è. EXP. 632/2017-VI070. Assumptes varis 2017. 
 
- Llicències urbanístiques i activitats. 
 
- Anàlisis d’aigua. 
 
10è. EXP. 633/2017-VI052. Avaries i reparacions vàries 2017.   
 
11è. Assumptes d’urgència. 
 
12è. EXP. 608/2017-VI070. Informes, precs i preguntes. 
 
 
PRIMER:  EXP. 657/2017-VI. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTE RIOR. 
 
Data de l’acta que se sotmet a aprovació:  05.10.2017. 
 
Vots a favor: 3. 
 
Acord:  Aprovació de l’acta de referència. 
 
 
SEGON: DESPATX D’OFICI: DECRETS DE 16 D’OCTUBRE A 2 7 DE NOVEMBRE 
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La Junta de Veïns  es dóna per  assabentada del contingut dels següents Decrets del 
president: 
 
- 28/2017 de 16 d’octubre, pel qual s’aprova i es paga la  relació de factures número 
11/2017 per un import de 1.218,29 euros i s’imputen a la partida corresponent del 
pressupost. EXP. 634/2017-TI505-VI. 
 
- 29/2017 de 24 d’octubre, pel qual s’aprova i considera justificades les despeses 
previstes en el conveni marc de la subvenció nominativa per la col·laboració amb el 
sector agrari i medi ambient natural 2017, entre l’Ajuntament de Tremp i l’Agrupació 
Agrària  i s’aprova el pagament  de 1.100,00€. EXP. 650/2017-VI034. 
 
- 30/2017 de 31 d’octubre, pel qual s’autoritza, disposa i reconeix les despeses 
incloses a la relació de nòmines, liquidacions i pagues que s’adjunta, imputar-les a les 
partides corresponents i ordenar-ne el pagament. Pagament nòmina d’octubre: 
1.276,79€ . EXP. 602/2015-VI084. 
 
- 31/2017 de 10 de novembre, pel qual s’aprova i es paga la  relació de factures 
número 12/2017 per un import de 3.433,67 euros i s’imputen a la partida corresponent 
del pressupost. Aprovar i pagar 79,06 euros de despeses (no factures). EXP. 
634/2017-TI505-VI. 
 
- 32/2017 de 10 de novembre, pel qual s’adjudica a l’empresa Construccions Pallars 
SL, el contracte menor d’obra de manteniment i millora de la pujada al castell de 
Vilamtijana, pel preu total de 6.800 €.- més IVA, 8.228 €.- IVA inclòs. EXP. 641/2017-
VI018. 
 
- 33/2017 de 21 de novembre, pel qual s’adjudica a l’empresa Bernadó-Bernadó, SL, el 
contracte menor d’obra de substitució de la bomba de reserva del bombament del 
canal al nucli de Vilamitjana, pel preu total de 2.930,60 €.- més IVA, 3.546,03 €.- IVA 
inclòs. EXP. 629/2016-VI014. 
 
- 34/2017, de 27 de novembre, pel qual es contracta pel procediment d’urgència la 
senyora M Àngels SAURET JORDANA, a partir del dia 28.11.2017, mitjançant 
contracte laboral d’obra i servei de suport al consultori mèdic de Vilamitjana 2017 i 
suport a altres tasques fins el 31.12.2017, a jornada parcial de 25 hores setmanals, en 
substitució de la treballadora anterior. 
 
 
TERCER: EXP. 602/2015-VI084. CONTRACTACIÓ PERSONAL EVENTUAL  2015-
2019. RATIFICACIÓ CONTRACTACIÓ PER MÀXIMA URGÈNCIA DE MASJ. 
CONSULTORIS MÈDICS 2017 
 
Atès que en data 5 de juny de 2017 es va contractar la Sra. CCN per a la realització de 
les tasques administratives per a donar suport a les tasques administratives derivades 
del consultori de la EMD de Vilamitjana.  
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Atès que la Sra. C va comunicar en data 17 de novembre de 2017 la voluntat de 
finalitzar de forma voluntària la seva relació laboral amb l’EMD de Vilamitjana, fet pel 
qual resulta necessari cercar una persona que pugui substituir-la.  
 
Atès que el període subvencionable és fins a 31 de desembre de 2017, no hi ha temps 
material per realitzar un procés de selecció ordinari. Per això s’ha tramitat una oferta a 
l’oficina del SOC de Tremp en data 21 de novembre de 2017.  
 
Atès que dels currículums facilitats per l’oficina s’ha realitzat una valoració de diversos 
aspectes vinculats a l’experiència en l’àmbit administratiu, resultant millor valorada la 
MASJ, tal i com es descriu al informe adjunt. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, en el cas de màxima urgència la contractació de personal s’ha de publicar 
al BOP i al DOGC, i se n’ha de donar coneixement al ple en la primera sessió que 
tingui. En conseqüència, 
 
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents, dels 5 que la 
componen, acorda:  
 
PRIMER: Quedar assabentada de la contractació, pel procediment de màxima 
urgència, de la Sra. MASJ  com a auxiliars administratius, mitjançant Decret del 
President núm. 34/2017, de 27 de novembre de 2017. 
 
SEGON: Publicar al BOP i al DOGC en la forma prevista.  
 
 
QUART: EXP. 638/2017-VI-TI511. INFORMES DE LA LLEI D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA 2017. LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL, PERÍODE  MIG DE 
PAGAMENT I MOROSITAT DEL 3R. TRIMESTRE DE  2017.  
 
“L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 
d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en el seu article 16, preveu 
l’obligació de la tramesa d’informació trimestral d’execució de pressupostos de totes 
les entitats locals. 
 
Vistes les dades referents a les liquidacions trimestrals del tercer trimestre que figuren 
en l’expedient, trameses al ministeri d’hisenda. 
 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat 
financera, va introduir el concepte de Període Mig de Pagament (PMP) i l’obligació de 
les administracions públiques de fer públic amb una periodicitat trimestral el càlcul del 
mateix. 
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En aplicació del Reial Decret  635/2014, de 25 de juliol, pel que es regula la 
metodologia de càlcul del PMP a proveïdors de les administracions públiques, en el 
tercer trimestre de 2017 té un termini de -17,26 dies. 
 
Atesa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
Vist que l’article 5è de la Llei 15/2010, preveu que el ple conegui els informes emesos 
per la Tresoreria i la Intervenció sobre les factures pendents en què s’hagi excedit el 
termini de pagament previst en la llei i sobre les factures que no haguessin estat 
tramitades en el termini de tres mesos des de la seva entrada en registre.  
 
La Llei 2/2012 estableix un termini de 30 dies per aprovar les factures i de 30 dies més 
per pagar-les. Es pot produir un resultat negatiu quan el pagament es fa dins del 
primer període o quan les despeses pendents de pagar també són dins d’aquest 
mateix període, tots ells en valors de mitjana.  
 
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5  que la 
componen, acorda:  
 
PRIMER: Quedar assabentat del contingut de les dades incloses en la liquidació del 
tercer trimestre de 2017. 
 
SEGON: Quedar assabentat del PMP del tercer trimestre de 2017. 
 
TERCER: Quedar assabentat del contingut dels informes de tresoreria i d’intervenció 
corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2017 de la Entitat Municipal 
Descentralitzada de Vilamitjana, que figuren íntegrament i en el seu detall en 
l’expedient administratiu.” 
 
 
CINQUÈ: EXP. 639/2017-VI045. UTILITZACIÓ DE SALES M UNICIPALS 2015-2019. 
DIVERSES PETICIONS. 
 
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la 
componen, s’assabenta que s’ha autoritzat verbalment les sol·licituds que figuren a 
continuació amb els condicionants que si s’escau s’hi fan constar: 
 
1. Sol·licitud de data 25.10.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia del 
senyor ABB, per la utilització de la sala de l’EMD, el dia 4 de novembre, en motiu d’una 
festa familiar. 
 
2. Sol·licitud de data 07.11.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del dia 08.11.2017, 
del senyor LBB, per la utilització de les escoles de Vilamitjana, els dia 11.11.2017, de 
10.00 a 23.00 hores. 
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3. Sol·licitud de data 13.11.2017, amb registre d’entrada a l’EMD del mateix dia, de la 
l’Associació La Llabusta, per la utilització de la sala de l’EMD, els dies 6 a 10 de 
desembre de 2017, en motiu de la Fira de Santa Llúcia. 
 

- Es fa constar expressament que aquestes autoritzacions s’entenen concedides amb les 
condicions i compromisos següents: 
1.L’equipament sol·licitat podrà ser usat únicament per l’associació/grup o persones 
sol·licitants, les quals es comprometen a usar-lo exclusivament amb les finalitats que es 
recullen a la sol·licitud. 
2.Els horaris d’ús seran els que s’especifiquen a la sol·licitud. 
3.El sol·licitant o sol·licitants, les dades de les quals es detallen a la sol·licitud, es fan 
responsables de la correcta utilització de totes les instal·lacions del Centre, així com de tots els 
seus recursos i aparells (en tot cas l’ús es regirà per la normativa del Centre). 
4.Els sol·licitants es comprometen a deixar l’espai en les mateixes condicions que l’han trobat, 
especialment pel que fa al tema de neteja i la distribució del mobiliari. Per dita condició se’ls 
facilitarà el material que sigui oportú. 
5.L’EMD no assumirà la responsabilitat civil i/o penal derivada de les activitats portades a terme 
per les persones o entitats sol·licitants. 
7.Les despeses ocasionades per una mala utilització de l’equipament aniran a càrrec de les 
persones o entitats sol·licitants.  
8. Aquesta cessió de les instal·lacions del Centre té un caràcter puntual i no suposa en cap cas 
els seu ús indefinit i no suposa cap condició arrendatària. 
9.Les persones o entitats sol·licitants es comprometen a tornar les claus del centre al 
responsable municipal. En cas contrari es prendran les mesures oportunes.  
10. Aquesta autorització és revocable en qualsevol moment per raons d’interès públic, així com 
per l’incompliment de les condicions esmentades. 
 
 
SISÈ: EXP. 658/2017-V-TI509. MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL  PRESSUPOST PER AL 
2017. 
 
Atès que la present modificació es realitza per suplementar diverses partides 
pressupostària necessàries per executar determinades despeses finançades 
mitjançant transferències entre partides, l’ajut de la Diputació de Lleida i la liquidació 
de l’Ajuntament de Tremp en concepte de liquidacions d’ICIO dins el terme de 
Vilamitjana durant l’exercici 2017, les quals figuren en document detallat que consta a 
l’expedient. 
 
Atès que les dades econòmiques de la modificació es corresponen amb les existents a 
la secretaria i intervenció, tant a nivell de les despeses com a nivell dels ingressos que 
financen la modificació.  
 
Atès que l’expedient conté la documentació i acreditacions que exigeixen els articles 
41 del Reial decret 500/90, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel què s’aprova el text refós 
de  la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 
 
Es fa constar que la present proposta substitueix la provisió i memòria del president i 
l’informe del secretari i interventor. 
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De conformitat amb els articles 172 i següents del TRLRHL, 112 i concordants de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local (LRBRL), els corresponents articles 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i resta de normativa aplicable. 
 
La Junta de Veïns, per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5 que la 
componen, acorda:  
 
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació núm. 2 del Pressupost de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Vilamitjana per al 2017, en la qual es preveu l’ajut rebut 
de Diputació de Lleida del manteniment dels consultoris mèdics, i l’aportació de 
l’Ajuntament de Tremp en concepte de liquidacions d’ICIO de l’exercici 2017, amb els 
quals es regularitzen diverses partides de despesa necessàries per l’execució del 
pressupost vigent. 
 
SEGON: Sotmetre a informació pública per termini de quinze dies hàbils l’expedient 
tramitat, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’edictes. Si no es 
presenten al·legacions l’expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat de 
prendre cap altre acord, retrotraient els seus efectes a la data d’aprovació inicial, i es 
publicarà al BOPL el resum per capítols. 
 
 
SETÈ: EXP. 653/2017-VI-TI502. PRESSUPOST PER AL 2018.  
 
“Vist l’expedient tramitat. 
 
De conformitat amb els articles 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 
de març pel què s’aprova el text refós de  la Llei 39/1988 reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), 112 i concordants de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del Règim 
Local (LRBRL), modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, els corresponents articles 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya TRLMRLC, i resta de normativa aplicable. 
 
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5  que la 
componen, acorda:  
 
PRIMER:  Aprovar inicialment l’expedient del pressupost general per a l’exercici de 
2018 i resta de documentació, tal com consta a l’expedient. El seu resum és el 
següent: 
 

INGRESSOS   
   

 DESPESES   
Cap. PRESSUPOST D'INGRESOS IMPORT  Cap. PRESSUPOST DE DESPESES IMPORT 

1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00  1 DESPESES DE PERSONAL 5.669,38 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00  2 DESPESES DE BENS 
CORRENTS I SERVEIS 

66.461,67 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 50,00  3 TRANSFERÈNCIES 
FINANCERES 

0,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 87.744,23  4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.750,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.860,00  5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 
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6 ALIENACIÓ DE PATRIMONI 0,00  6 INVERSIONS REALS 9.654,14 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.880,94  7 TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 

0,00 

8 ACTIUS FINANCERS 0,00  8 ACTIUS FINANCERS 0,00 
9 PASSIUS FINANCERS 0,00  9 PASSIUS FINANCERS 0,00 
 TOTAL 97.535,17   TOTAL 97.535,19 

 
SEGON:  Sotmetre a informació pública per termini de quinze dies hàbils l’expedient 
tramitat, previ anunci al Butlletí  Oficial de la Província i tauler d’edictes. Si no es 
presenten al·legacions l’expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat de 
prendre cap altre acord. 
 
TERCER: Determinar que aquesta aprovació suposa la de: 
 
a) La Plantilla Orgànica i catàleg de llocs de treball i la determinació de les retribucions 
del personal municipal. Les especificacions i característiques concretes  figuren a cada 
expedient. 
 
b) L’acceptació de les subvencions que hi figuren incloses. 
 
c) L’aprovació de les bases d’execució del pressupost i de les delegacions, 
adaptacions i especificacions que s’hi inclouen.” 
 
 
VUITÈ: EXP. 632/2017-VI070. ASSUMPTES VARIS 2017. C OL·LABORACIÓ AMB 
EL DISPOSITIU TREIEM-NE MÉS PROFIT. 
 
Vista la labor que està duent a terme l’Associació de Dones Rosa d’Abril, de forma 
voluntària i  en col·laboració amb l’Ajuntament de Tremp, des del juliol de 2012, amb el 
projecte “Treiem-ne més profit”, adreçat a reduir el malbaratament alimentari, amb la 
finalitat de donar resposta a les necessitats de les persones i famílies que passen per 
situacions de greu crisi econòmica tot aprofitant els excedents alimentaris. 
 
Vista la col·laboració efectuada en els darrers anys amb l’Associació de Dones Rosa 
d’Abril. 
 
Atès que mitjançant la col·laboració desinteressada dels membres d’aquesta 
Associació s’ha pogut continuar seguint aquest programa mitjançant el qual s’atén a 
nombroses famílies que passen per situacions de dificultats econòmica.  
 
Per tal de continuar donat suport econòmic al programa d’atenció a l’alimentació. 
  
La Junta de Veïns acorda per unanimitat dels seus 3 membres presents dels 5  que la 
componen, acorda:  
 
PRIMER: Col·laborar amb l’Associació de Dones Rosa d’Abril, amb una aportació de 
800 €, perquè de forma voluntària i altruista continuïn col·laborant amb el projecte 
“Treiem-ne més profit”.  
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SEGON: Aplicar la despesa a la partida 231.48001 del pressupost de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada  de Vilamitjana 
 
TERCER: Traslladar a l’Associació i en especial als voluntaris i voluntàries el suport 
perquè continuïn treballant amb aquesta iniciativa de forma voluntària i altruista, i així  
contribuir a que aquest projecte doni els seus fruits. 
 
QUART:  Notificar aquest acord a qui en resulti interessat. 
 
 
NOVÈ: EXP. 632/2017-VI070. ASSUMPTES VARIS 2017  
 
- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTIVITATS  
 
LLICÈNCIES D’OBRA ATORGADES 
 
EXP. SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST DATA 

AUTORITZACIÓ 

(OB) 2016/ 
454-OU 576 Pol. 9 Parcel.la 164 Refer la paret del camí 850,00 € 13/01/2017 

(OB) 2016/ 
469-OU 580 

C. Teulera, núm. 
18 Repàs teules malmeses 332,00 € 13/01/2017 

(OB) 2017/ 
263-OU 549 

C. Collada, núm. 
26 

Tanca perimetral del solar de 
tipus ondulada de color verd, 
amb una alçada màxima de 2 
metres 380,00 € 05/07/2017 

(OB) 2017/ 
264-OU 558 C. Major, núm. 17 

Arrebossar paret interior garatge 
i col·locació porta garatge 2.200,00 € 05/07/2017 

(OB) 2017/ 
334-OU 650 Canal de Gavet 

Projecte de millora de canal de 
Gavet, segons document tècnic 
Visat pel Col·legi d'Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de 
Catalunya, amb el núm. 
37195/PR/61 de data 
17.05.2017 163.786,30 € 05/07/2017 

(OB) 2017/ 
387-OU 669 

Polígon 10 
Parcel.la 23 Enderroc d'envans 400,00 € 26/09/2017 

(OB) 2017/ 
381-OU 667 

Polígon 14 
Parcel.la 92 i 98 

Reforma de la línia aèria de 25 
kV "ISONA", degut a 
despreniments a la zona 8.357,12 € 20/11/2017 

(OB) 2017/ 
479-OU 528 

C. Santa Llúcia, 
núm. 1 

Substitució de les teules i llates 
en mal estat 3.300,00 € 20/11/2017 

(OB) 2017/ 
480-OU 529 

C. Santa Llúcia, 
núm. 3 

Substitució de les teules i llates 
en mal estat 3.500,00 € 20/11/2017 

(OB) 2017/ 
511-OU 533 C. Major, núm. 18 

Substitució de l'aïllament de la 
coberta 6.200,00 € 20/11/2017 
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LLICÈNCIES D’OBRA PENDENTS 
 
EXP.  SITUACIÓ DESCRIPCIÓ PRESSUPOST DATA INICI 

(OB) 2013/ 
472-OU Mod 

C. Abeller, 
núm. 4  

Modificació del projecte de  de 
reforma constructiva amb canvi d'ús i 
Memòria d'activitat i projecte 
d’instal·lacions per a la legalització 
d'un allotjament rural , amb la 
modalitat de Casa de Poble 
Compartida, segons document tècnic 
Visat pel CETI de LL 0,00 € 21/04/2015 

(OB) 2016/ 
163-OU 654 

Pol. 11 
Parcel.la 83 

Projecte d'ampliació d'una estació de 
serveis (unitat de subministrament) 
amb la instal·lació d'un centre de 
rentat de vehicles en règim desatès, 
segons document tècnic Visat pel CEI 
de Catalunya amb el núm. L-49539 
de data 20.01.2016 33.861,08 € 29/01/2016 

(OB) 2016/ 
164-OU 655 

Pol. 11 
Parcel.la 83 

Projecte d’instal·lació d'una activitat 
de centre d'emmagatzematge i 
distribució de combustible, segons 
document tècnic Visat pel CEI de 
Catalunya amb el núm. L-49544 de 
data 21.01.2016 111.065,98 € 29/01/2016 

(OB) 2017/ 
541-OU 546 

C. Teulera, 
núm. 9 

Desmuntar teulada, traure teules i 
tornar a muntar amb planxa metàl·lica 
i teula a sobre 2.280,00 € 23/11/2017 

 
LLICÈNCIES D’ACTIVITATS 
 

EXP. AC SITUACIÓ ACTIVITAT CODI  INICI 

2013/ 473-
OU 378 

C. Abeller, 
núm. 4 
VILAMITJANA 

Casa de poble 
compartida 

Annex III - Codi 12.50 
Establiments de turisme rural en 
tots els seus grups i modalitat 
en règim de Comunicació 

23/12/2013 

(AC) 2015/ 
482-OU 383 

Pol. 9 Parcel.la 
25 

Centre 
d'ensinistrament caní 

12.33 Centres i establiments 
que allotgen, comercialitzen, 
tracten i reprodueixen animals 

11/11/2015 

 
- ANÀLISIS D’AIGUA.  
 
No n’hi va haver cap.  
 
 
DESÈ: EXP. 633/2017-VI052. AVARIES I REPARACIONS VÀ RIES 2017. 
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El president de l’Entitat Municipal Descentralitzada, senyor Francisco MARTÍNEZ 
informa que des de la darrera sessió s’han realitzat o s’estan realitzant les següents 
actuacions: 
 
A) Actuacions realitzades: 
- Instal·lació de de l’equipament “Espai lúdic i de salut“ per a la gent gran 
(subministrament concedit per la Diputació de Lleida) a la plaça Maties Cabalé 
- Adequació d’un espai per als contenidors de brossa a la plaça Maties Cabalé 
 
B) Actuacions pendents: 
- Carrer del Castell, manteniment i millora de la pujada al Castell 
- Estudi per millorar el traçat del clavegueram al carrer del Comú 
- Substitució de la bomba de reserva del bombament del canal  
- Instal·lació de l’enllumenat i decoració nadalenca 
 
 
ONZÈ: ASSUMPTES D’URGÈNCIA  
 
No n’hi va haver cap. 
 
 
DOTZÈ: INFORMES, PRECS I PREGUNTES. 
 
- INFORMES: 
 
- EXP. 632/2017-VI070. ASSUMPTES VARIS 2017.  
 
El senyor Francisco MARTINEZ, president de l’EMD de Vilamitjana, informa que ha 
enviat un escrit a totes les cases de Vilamitjana informant sobre la regularització dels 
comptadors d’aigua i de les condiciones especials de bonificació finalitzaran el 31 de 
desembre de 2017. 
 
- EXP. 516/2012-VI041. APROFITAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES. ERM GRAN 
 
La Junta de veïns de Vilamitjana s’assabenta que ha estat aprovada la liquidació de 
l’arrendament de la última anualitat de l’Erm Gran i que resta per aprovar la liquidació 
de les despeses corresponents al 2016 i 2017 de l’aigua de reg. 
 
Així mateix s’assabenta que caldrà preveure amb l’antelació suficient l’aprofitament 
que es vulgui fer d’aquesta finca a partir del setembre de 2018. 
 
- EXP. 516/2012-VI041. APROFITAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES. RECLAMACIÓ 
DE PATRIMONI A LA FINCA “MONT NERET” (EXP. 485/2016 -AD909. 
RECLAMACIÓ DE PATRIMONI FINCA NERET).  
 
La Junta de veïns de Vilamitjana s’assabenta de les sol·licituds presentada pel senyor 
MCV en relació a la reclamació de patrimoni a l’ajuntament de Tremp  de dues finques 
situades a la zona del Mont Neret de Vilamitjana. 
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Atès l’informe tècnic, i les consultes que s’ha fet a veïns de Vilamitjana, les finques 
reclamades se situen sobre una finca municipal provinent de l’antic municipi de 
Vilamitjana, adquirida d’acord amb la certificació de l’ajuntament de Vilamitjana l’1 de 
febrer de 1932. Per tot això la Junta de Veïns, acorda per unanimitat dels seus 3 
membres presents dels 5  que la componen, informar desfavorablement les sol·licituds 
presentades pel senyor C; la qual cosa es traslladarà a l’ajuntament de Tremp. 
 
- PRECS I PREGUNTES: 
 
No n’hi va haver cap. 
 
 
Per acabar i atenent que el proppassat 25 de novembre va ser el dia internacional 
contra la violència en vers les dones, la Junta de Veïns,  per unanimitat dels seus 3 
membres presents dels 5  que la componen, acorden adherir-se al manifest que es va 
llegir en la sessió plenària de l’ajuntament de Tremp de 23.11.2017, el text del qual es 
transcriu a continuació: 
 
“En el dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, tornarem a denunciar 
i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem les vegades que calgui. No és una 
queixa. No és un caprici. Estem reivindicant els nostres drets fonamentals.  
 
La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom, tots i totes. I 
no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants i només com a societat podem 
eradicar-la. No és fàcil. Hem heretat una tradició on les dones aguanten amb silenci, patiment i 
sentiment de culpa les agressions. Perquè encara vivim en una cultura masclista que ha 
normalitzat les conductes delictives contra les dones.  
 
Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista. Perquè ara 
l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent.  
 
N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a la feina. On 
sigui i quan sigui. Exercida per la parella, per l’exparella, per familiars, per companys, per 
coneguts o per desconeguts. Estem tipes de ser notícia, de convertir les dones assassinades 
en xifres, de ser víctimes, que ens matin, que ens insultin, que ens grapegin, que ens violin, 
que ens vexin, que ens utilitzin. I tot, només pel fet d’haver nascut dones.  
 
Estem tan tipes, que avui ens dirigim a vosaltres. Qui contribueix a perpetuar la violència 
masclista. Qui us amagueu o passeu desapercebuts però sabem que hi sou. Avui us 
assenyalarem.  
 
-Als violadors: sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat la vostra força 
física, l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu volgut escoltar un no, els que us 
penseu que arriba un moment que ja és massa tard per dir que no. Encara que siguis marit, 
company, amic o acabat de conèixer. No és no, sempre. I quan sentis no, ni ens toquis. Només 
un sí és un sí. I aquest sí pot ser que no en qualsevol moment o en una altra ocasió. Quan 
utilitzeu les drogues, l’alcohol i les substàncies químiques per anul·lar la capacitat de decisió de 
les dones és masclisme disfressat d’estratègia de submissió. Mai, en cap cas, la pèrdua de 
consciència és sinònim de consentiment.  
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-Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la família, per 
sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per fer-nos xantatge, per 
coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels vostres interessos. Cap càrrec, cap 
responsabilitat, cap autoritat és més important que la nostra llibertat. No teniu cap poder sobre 
el nostre cos.  
 
-Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al transport públic, a la 
feina o a casa. Els que us refregueu contra els nostres cossos al metro. Els que exhibiu els 
vostres genitals a l’autobús. Els que ens perseguiu. Els que ens envieu missatges 
amenaçadors per mòbil o per correu electrònic. Els que controleu els nostres telèfons. Els que 
ens assetgeu a través de les xarxes socials. Els que espereu en un pàrking, en un ascensor, en 
un portal o ens perseguiu dient-nos allò que per a vosaltres són inofensives “floretes”. Els que 
ens insulteu quan no acceptem les vostres propostes. Deixeu-nos en pau. Si us diem que no, 
no insistiu. No és timidesa. És que les dones som lliures per decidir amb qui volem estar i, 
sobretot, amb qui no volem estar.  
 
-Als maltractadors: la violència és la vostra manera il·legítima d’exercir el poder. Els que 
aprofiteu la intimitat o privacitat per colpejar, per matar, per vexar, per agredir sexualment, per 
espantar. O per matar i maltractar els nostres infants. Això us empobreix com a homes i és un 
delicte que ha de ser perseguit per la justícia. Sou criminals. Les dones no som propietat de 
ningú.  
 
-Als i les que calleu però sabeu què passa: qui els hi rieu les gràcies als assetjadors, qui heu 
consentit que es maltractés o es violés una dona, qui heu mirat cap a l’altra banda, qui no heu 
recriminat un abús de poder... Ja n’hi ha prou. Parleu. Assenyaleu. No sigueu còmplices. 
Sigueu íntegres o també us convertireu en culpables. Esteneu la mà a qui ho necessita de 
veritat. No tolereu la violència contra cap dona. No sou agents passius, teniu molt a dir, per 
aturar-los a ells i per a acompanyar-les a elles.  
 
-Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència masclista. Amb la 
vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de la violència. Ja n’hi ha prou de veure 
maltractadors i violadors per televisió que es fan les víctimes i justifiquen el seu comportament. 
Prou de convertir víctimes en titelles al servei de l’audiència. Prou d’estigmatitzar dones 
maltractades, de perseguir-les pel carrer, de buscar on s’amaguen. Prou de vulnerar el seu dret 
a la intimitat i destruir la seva privacitat i la dels seus fills i les seves filles. No confongueu 
l’audiència: l’amor no és possessió. L’enamorament no és propietat. La violència contra les 
dones no és un espectacle. Fer-ho va contra l’ètica periodística, contra la responsabilitat 
professional, contra els drets de les persones i els infants.  
 
-Periodistes i mitjans de comunicació que quan informeu de la violència contra les dones dieu 
que les dones es moren. Les dones no es moren. A les dones les maten. Les assassinen. A 
veure si ho enteneu d’una vegada. Assenyaleu el masclisme com a causa d’aquesta violència.  
 
-Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al veïnat com era l’assassí. 
Ens és igual saber si saludava o si era bon veí. Prou d’explicar si l’assassí era gelós. Els 
assassins no es justifiquen ni tenen cap aparença especial.  
 
-Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les dones: no les 
convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la seva feina, no consentiu 
l’entreteniment que vexa les dones o que banalitza la violència de masclista. Pareu de tolerar 
missatges masclistes que normalitzen relacions de parella tòxiques, que perpetuen tòpics sobre 
la realitat femenina que són falsos, caducs i nocius.  
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-Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l’estètica del patiment 
de les dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i argument de venda. Prou 
d’imatges de dones sotmeses als homes, humiliades, mig mortes, per vendre perfums o 
rellotges o el que sigui. Prou de sexualitzar les criatures. Pareu de dipositar una càrrega eròtica 
sobre la infància. Les nenes i els nens no són productes al vostre servei.  
 
-Empresaris de l’oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels vostres negocis: No 
sigueu còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil als abusadors que poden 
trobar, en els vostres locals, la coartada perfecta. Ajudeu a combatre l’assetjament. No eludiu 
un problema molt greu que sabeu perfectament que també s’esdevé en el vostre àmbit.  
-Professionals de la judicatura, l’advocacia, la medecina forense, i cossos policials que 
infravaloreu les denúncies de les dones: el vostre àmbit és essencial per eradicar la violència 
masclista. Documenteu-vos de les estadístiques i sigueu sensibles a la realitat social. Si 
menysteniu els testimonis de les dones agredides i el risc que suposa conviure amb un 
agressor, poseu en joc les seves vides. I recordeu: els fills i les filles també són víctimes de la 
violència masclista. No permeteu que la justícia sigui utilitzada pels maltractadors com una 
estratègia per continuar coaccionant les víctimes.  
 
I finalment, a totes les dones:  
 
Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències masclistes. Tenim 
dret a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si us sentiu sota amenaça, si viviu amb 
por, per poca que sigui, demaneu ajuda. La nostra manera de pensar, de vestir, de divertir-nos, 
de gaudir de la vida, mai ha de ser un argument per acusar-nos o fer-nos sentir malament. No 
som responsables de les agressions que rebem. Les nostres opinions, desitjos o 
reivindicacions són tan legítimes com les d’un home. Ningú pot dir-nos com hem de viure o què 
hem de fer. Només nosaltres podem decidir com volem viure i la dona que volem ser.” 
 
 
En compliment de l’article 110 del Decret legislati u 2/2003, de 28 d’abril, (DOGC 
del 20 de maig), pel què s’aprova el Text refós de  la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC), s’estén la present ac ta, fent-se constar que no hi 
ha hagut necessitat de transcriure el resum de les opinions emeses, i que han 
intervingut tots els assistents a la sessió. Dono f e del seu contingut.  
 
El secretari Vist i plau 

El president 
 


