ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL

DATA:
LLOC:
HORARI:

19 de novembre de 2012
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 8,50 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Adolf Barceló Barceló, secretari general
Sr. Carlos García Lucas, interventor de fons.
Excusa la seva absència:
Sr. Miguel Angel Almansa Sáez

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2012.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 12 de novembre de 2012, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.
3r.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.
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3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT D’UN NOU
COMPRESSOR D’AIRE I REPARACIÓ D’UNA BOMBA DE LA SALA DE BOMBEIG DE
LA FONT DEL PARC DEL PINAR DE PERRUQUET DE LA PINEDA.
Vista la necessitat de reparació d’una bomba que es troba en la sala de bombament de la
font del parc del Pinar de Perruquet i que s’ha avariat. Es fa necessària la seva reparació per
recuperar el correcte funcionament de la impulsió d’aigua de la font.
Al mateix temps s’aprofitarà per fer la substitució de l’actual compressor d’aire per un altre
de nou. L’actual grup de pressió presenta un desgast molt considerable i no garanteix un
correcte funcionament. El cost elevat de la seva reparació fa aconsellable la seva substitució
per un nou equip.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Emte Service SA, per import de 3.726,29 € per
l’adquisició del material esmentat sense IVA i 782,52 € en concepte d’IVA, que fan un total
de 4.508,81 € (IVA inclòs), considerant-se correcte, així com els informes emesos pel cap
dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal de fons en relació a
l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida 2012.13.16100.21000 RC27514 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap dels Serveis Territorials i
Planificació indicant que per les seves característiques, aquest contracte de serveis pot
conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat
amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 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 i només
requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la despesa i la
incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta formulada per la
Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Emte Service SA, el contracte menor de subministrament
d’un nou compressor d’aire i reparació d’una bomba de la sala de bombeig de la font del
Pinar de Perruquet de La Pineda, presentant un pressupost per import de 3.726,29 € i
782,52 € en concepte d’IVA, que fan un total de 4.508,81 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 4.508,81 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.16100.21000 RC-27514 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Emte Service SA, al departament
d’urbanisme i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
3.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’ADJUDICAR EL CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D’ARBRES AL PATI DE L’ESCOLA SANT BERNAT
CALVÓ DE VILA-SECA.
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La motivació relativa a aquesta millora és la de reforçar l’ombra en un espai assolellat del
pati de l’escola de Sant Bernat Calvó de Vila-seca, mitjançant la plantació de 10 plataners
que es col·locaran al llarg de la tanca del c.de Requet de Félix. Al mateix temps,
s’eliminaran els arbres situats en els escossells de la vorera entre el c.Tarragona i el c.
Anselm Clavé, donat que es tracta d’uns arbres que es troben en mal estat i que dificulten
l’accessibilitat.
Vist el pressupost presentat per l'empresa concessionària municipal de manteniment i
conservació dels espais verds de Vila-seca, AGROTARRACO, SL, presentant una oferta
econòmica que ascendeix a la quantitat de 3.448,35 € de base imponible, més 724,15 €
d'IVA al 21%, fent un total de 4.172,50€ IVA inclòs considerant-se correcte, així com els
informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor municipal
de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la partida
2012.13.32100.21200 RC- 27512 del pressupost municipal, i vist l’informe emès pel Cap
dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques, aquest
contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per raó de la
quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 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 i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o sigui, l’aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i atesa la proposta
formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa AGROTARRACO SL, el contracte menor de serveis de
subministrament i plantació d’arbres al pati de l’Escola Sant Bernat Calvó de Vila-seca,
presentant un pressupost per import de 3.448,35 € sense IVA i 724,15 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 4.172,50 € (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa de 4.172,50 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2012.13.32100.21200 RC- 27512 del pressupost municipal
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa AGROTARRACO SL, als Serveis
Públics Municipals i al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
3.3 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.

A) SOL·LICITUD DE R DE ARCE COMPOSITE TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL DE
LLICÈNCIA D’OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN FORJAT A L’INTERIOR DE LA
NAU SITUADA A LA VILA DEL OLZINA, NAU 6 PARCEL·LA A-2 DE VILA-SECA.
Vista la sol·licitud de R de Arce Composite Tecnologia y Servicios SL, de llicència d’obres
per a la construcció d’un forjat a l’interior de la nau sitauda al c. Vila dels Olzina, nau 6
parcel·la A-2 de Vila-seca, així com l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal,
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i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a R de Arce Composite Tecnologia y Servicios SL, la llicència
municipal d’obres núm. 724/12 per a la construcció d’un forjat a l’interior de la nau
situada al c. Vila del Olzina, nau 6 parcel·la A-2 de Vila-seca, d’acord amb el projecte
presentat i l’estudi de mobilitat, sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades en el termini de tres mesos i acabades en el
termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei.
2a.- Hauran de prendre les mesures de seguretat d’acord amb l’Estudi de Seguretat i
Salut presentat.
3a.- La llicència no adquirirà efectivitat sense el previ avís d'inici de les obres fet per escrit
a l'Ajuntament pel tècnic director de les mateixes.
4a.- Hauran d’instal·lar un cartell anunciador de les obres segons el model aprovat per
l'Ajuntament.
5a.- Els residus s’hauran de portar a un abocador autoritzat segons decret 89/ 2010, de
29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat
al DOGC el dia 6 de juliol de 2010. Donat que el terme municipal de Vila-seca no disposa
de cap abocador autoritzat s’haurà d’especificar el lloc on es portaran les runes d’obra.
Així mateix s’haurà d’acreditar haver signat un contracte amb un gestor autoritzat, així
com el lliurament d’un certificat un cop finalitzada l’obra.
6a.- S’haurà d’instal·lar una tanca de protecció de material opac, d’obra o metàl·lica al
límit de la propietat abstenint-se de dipositar materials a la via pública.
7a.- Caldrà observar estrictament les “Condicions Generals “ que es transcriuen al revers
d’aquest escrit.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544308 de data 30.10.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
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Impost const. Inst. i obres
Taxa

2.245,77 €
561,44 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

2.807,21 €

0€

TERCER.- Acceptar la fiança dipositada per import de 600,00 € per tal de respondre de
possibles danys a serveis generals de la zona per garantir la correcta gestió de les terres
i runes i en compliment de les condicions d’aquesta llicència.

B) SOL·LICITUD DE LA SRA. A. M, V. DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’AGREGACIÓ I
SEGREGACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LES PARCEL·LES 27 I 30 DEL POLIGON 45
DEL TERME MUNICIPAL
Vista la sol·licitud de llicència municipal d’agregació i segregació de la finca situada a les
parcel·les 27 i 30 del Polígon 45 del Terme Municipal, i vist així mateix l’informe emès al
respecte per l’arquitecte municipal on s’indica que la parcel·la 27 del polígon 45 disposa
d’una superfície de 13.469,00 m2 i la parcel·la 30 del polígon 45 té una superfície de
19.313,00 m2 segons Nortop Servicios de Topografia SLP i el cadastre, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a la Sra. A. M. V. la llicència municipal d’agrupació de les parcel·les
27 i 30 del polígon 45 del Terme Municipal amb una superfície total de 32.782,00 m2.
SEGON.- Concedir a la Sra. Anna Miralles Vernet la llicència municipal de segregació de
la finca resultant de l’agregació de les dues parcel·les 27 i 30 del polígon 45 del Terme
Municipal amb dues finques resultants que son les següents:
-

Finca matriu de 19.974,60 m2 que delimita al nord part amb el Corredor del
Mediterrani i part amb la parcel·la 28 del polígon 45, al sud part amb el Camí de
darrera del Mas d’En Gil i part amb les parcel·les 31 i 32 del polígon 45, a l’est
amb la parcel·la 29 del polígon 45 i a l’oest amb la parcel·la a segregar.

-

La parcel·la a segregar de 12.807, 40 m2 delimita al nord amb el Corredor del
Mediterrani, al sud i a l’oest amb el Camí de Darrera del Mas d’En Gil i a l’est amb
la resta de la finca matriu.
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TERCER.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 544171 de data 10.10.12 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional

Taxa

485,17 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

485,17 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

3.4 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

- SOL·LICITUD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS BALMES, 6 DE DEVOLUCIÓ DE
LA FIANÇA DIPOSITADA PER LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA FAÇANA DE
L’EDIFICI SITUAT AL C. BALMES, 6.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Balmes, 6 de devolució de la
fiança dipositada per les obres d’arranjament de la façana de l’edifici situat al c. Balmes, 6
de Vila-seca, per un import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES CERTIFICACIONS D’OBRES.
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A) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 CORRESPONENT A LES
OBRES COMPRESES AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE DIFERENTS TIPUS DE
LLUMANERES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILA-SECA (2A. FASE).
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2012, d’adjudicació dels
treballs d’adequació de les llumeneres de l’enllumenat públic de Vila-seca (2a. Fase).
Vista la certificació núm. 4 presentada per SATEM, en qualitat d’adjudicatària d’aquests
treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a les obres compreses al
projecte d’adequació de diferents tipus de llumeneres de l’enllumenat públic de Vila-seca
(2a. Fase) realitzats per SATEM, per un import de 20.335,30 € sense IVA i 4.270,41 € en
concepte d’IVA que un cop incorporat dona un total de 24.605,71 €.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13..16500.61900 OF27090 del pressupost municipal.

B) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 CORRESPONENT A LES
OBRES COMPRESES AL A MEMÒRIA VALORADA PER L’ARRANJAMENT DELS
CAMINS AL TERME MUNICIPAL, ANY 2012.
Vista la certificació de referència corresponent a les obres compreses a la Memòria
valorada per l’arranjament dels camins al Terme Municipal, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres compreses a la
memòria valorada per a l’arranjament de camins al Terme Municipal, realitzades per
l’empresa AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS SA per un import sense IVA de
38.230,21 €, 8.028,34 € en concepte d’IVA que fa un total de 46.258,55 IVA inclòs.
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.45400.61900 OF
27552 del pressupost municipal.

C) APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DE LES OBRES
COMPRESES A LA MEMÒRIA VALORADA PER AL A REPARACIÓ D’UN TRAM DEL
VIAL INTERIOR DEL PASSEIG PAU CASALS DE LA PINEDA.
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Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2012, d’adjudicació de les
obres compreses a la memòria valorada per a la reparació d’un tram de vial interior del
Passeig Pau Casals de La Pineda.
Vista la certificació núm. 1 presentada per AGROVIAL SA, en qualitat d’adjudicatària
d’aquests treballs.
D’acord amb els antecedents obrants en aquest expedient, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obres núm. 1 corresponent a les obres compreses a la
memòria valorada per a la reparació d’un tram del vial interior del Passeig Pau Casals a
La Pineda, realitzats per AGROVIAL SA, per un import de 61.345,32 €,sense IVA,
12.882,52 € en concepte d’IVA que fa un total de 74.227,84 (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovat el seu pagament amb càrrec a la partida 2012.13.15100.61900. OF
27523 del pressupost municipal.
4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SEGURETAT PÚBLICA.

4.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACABAMENT CONVENCIONAL DEL
PROCEDIMENT DE RELACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INTERPOSAT
CONTRA L’AJUNTAMENT.
Atès el Recurs procediment abreujat núm. 615/2010, interposat per Allianz Cía. de
Seguros y Reaseguros, SA davant el Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Tarragona
contra l’Ajuntament de Vila-seca, per causa de la desestimació per silenci administratiu
negatiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial per danys materials a l’empresa
Charcutería Los Pirineos, SA, parada 23D del Mercat municipal de Vila-seca, Exp.
54/2010, com a conseqüència de les filtracions d’aigua de pluja a través de la coberta
d’aquest equipament municipal.
Atès que res no cal objectar en relació amb la legitimació activa de la part reclamant, ni
en quan a la legitimació passiva de l’Ajuntament de Vila-seca, atesa la titularitat dels
materials implicats de la part assegurada i de l’edifici a la qual s’imputa la producció del
fet que ha originat la causa del dany.
Atès que el dia dels fets la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament es trobava
assegurada amb la companyia Zurich España, Cía de Seguros y Reaseguros SA..
Atès que en data 24-10-2012 el lletrat de l’asseguradora Zurich España, Cía de Seguros
y Reaseguros SA. comunica a l’Ajuntament l’acord indemnitzatori transaccional
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(avinença), per import de 4.000 €, al que ha arribat amb la companyia Allianz Cía. de
Seguros y Reaseguros, SA, part reclamant.
Atès que conforme l’article 8 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova
el reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit
d’audiència es podrà acordar amb l’interessat la finalització convencional del procediment
mitjançant acord indemnitzatori. I que, quan hi ha conformitat de l’interessat, l’òrgan
competent s’ha de pronunciar únicament sobre l’existència o no de la relació de causalitat
entre el funcionament del servei i la lesió produïda i sobre la valoració de la
indemnització.
Vistos els anteriors antecedents i atesa la proposta formulada per la Regidoria de
Governació, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Reconèixer a la companyia d’assegurances Allianz Cía. de Seguros y
Reaseguros, SA el dret a rebre indemnització pels danys materials ocasionats a
l’empresa Charcutería Los Pirineos, SA. parada 23D del Mercat municipal de Vila-seca,
per causa de les filtracions d’aigua de pluja a través de la coberta d’aquest equipament
municipal, amb la confirmació de la relació de causalitat entre el funcionament del servei i
la lesió produïda.
SEGON. Determinar que la quantitat a què ascendeix la indemnització, de conformitat
amb els termes de l’acord transaccional assolit en el tràmit d’avinença entre la companyia
asseguradora de l’Ajuntament i la part reclamant, és de 1.200,00 euros a càrrec de
l’Ajuntament de Vila-seca en concepte de franquícia, a càrrec de la partida
2012.15.92000.22604 (RC núm. 27511) i de 2.800,00 euros a càrrec de la companyia
Zurich España, Cía de Seguros y Reaseguros SA.
TERCER. Declarar que la indemnització consignada en l’anterior punt és total i definitiva
per a tots els danys i perjudicis previsibles i imprevisibles, passats i futurs derivats de la
reclamació de responsabilitat patrimonial Exp. 54/2010.
QUART. Notificar aquesta resolució a la part reclamant per mitjà de la lletrada designada
a l’efecte de la seva representació jurídica, a la companyia asseguradora Zurich España,
Cía de Seguros y Reaseguros SA., al mediador Albert Salvadó Correduria
d’Assegurances i a l’Interventor municipal de fons.
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONVENI ENTRE L’INSTITUT NARCÍS OLLER DE
VALLS I L’AJUNTAMENT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D’UN ALUMNE.
Atesa la proposta de l’ Institut Narcís Oller de Valls de subscriure un conveni de
col·laboració entre l' esmentat centre i l’Ajuntament de Vila-seca, per a la formació
pràctica d’’alumne.
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Vista la voluntat de l’Ajuntament de Vila-seca de col·laborar amb diferents centres de
formació per tal que els alumnes puguin realitzar les seves pràctiques externes d’acord
amb el programa i les condicions previstes al conveni, per tal de facilitar la seva formació, i
atesa la proposta formulada per la Regidoria de Governació, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un programa de
pràctiques externes entre l’ Institut Narcís Oller de Valls i l’Ajuntament de Vila-seca, per a
la formació d’un alumne en les condicions i terminis que s’estipulen en el text de l’ esmentat
conveni pel termini comprès entre el dia 19 de novembre de 2012 al 10 d’abril de 2013, per
a la seva adscripció al Centre Municipal de Formació i Ocupació (Aula 15)
SEGON.- Facultar a l’alcalde-president per a la signatura de l’esmentat conveni.

4.3 ASSUMPTES DE LLICÈNCIES I COMUNICACIONS.

A) DENEGAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE PRORROGA DEL PLA DE
CORRECCIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORMULADA PER
KAEFER AISLAMIENTOS, SAU
Atès que amb data 15-6-2009, l’Ajuntament va concedir llicència a la societat Kaefer
Aislamientos SAU (Exp. 533/08), de canvi de titularitat i per a l’adequació a la Llei 3/1998,
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, de l’activitat de
magatzem i oficina de materials d’aïllaments situat al Polígon industrial l’Estació, nau 5,
classificada dins l’annex III, epígraf 12.21 (Indústries i magatzems amb carrega de foc
igual o inferior a 250.000 MJ.
Atès que amb data 8-5-2012 Kaefer Aislamientos SAU, presenta comunicació de canvi no
substancial per a l’exercici d’una d’inclosa en l’Annex III de la Llei 20/2209, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la qual afegeix a la inicial
l’emmagatzematge de productes de pintura, de xapa i de fibra de vidre, a l’interior de la
nau objecte d’aquest canvi no substancial (Exp. 342/2012).
Atès que la comunicació de 8-5-12 adjunta certificat emès per enginyer industrial,
justificatiu del pla de correccions de la instal·lació per a la realització dins els terminis
indicats el sistema de detecció d’incendis, ignifugar l’estructura metàl·lica de la coberta
lleugera, garantir la resistència al foc en la trobada amb la mateixa dels elements
constructius de compartimentació entre establiments industrials i la instal·lació de sistema
de boques d’incendi equipades segons la normativa vigent.
Atès que per a l’avaluació i adequació d’activitats existents el contingut de la
documentació s’ha de correspondre amb el detall de l’Annex IV-B del Decret 143/2003 i
ha de reflectir les dades requerides a l’informe de verificació que publica l’Ordre
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PRE/337/2005, de 14 de juliol i, explícitament respecte dels incompliments detectats i no
corregits en matèria de prevenció d’incendis regulats en la normativa aplicable.
Atès que el servei tècnic municipal ha informat desfavorablement respecte al pla d’etapes
amb relació als terminis màxims de correcció que s’indiquen a l’annex 9 l’Ordre
PRE/337/2005, de 14 de juliol (DOGC núm. 4438 d’1-8-05, pàg.23683), per a la
realització de les inversions necessàries en matèria de protecció contra incendis,
necessàries per complir amb les determinacions del RD 2267/2004.
Atès que la DT Primera de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats estableix que els procediments de llicència ambiental o
d’obertura d’establiments compresos en els annexos II i III de la Llei 3/1998, del 27 de
febrer, iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei, però que en aquesta
resten subjectes al règim de comunicació de l’annex III, es resolen mitjançant la
notificació a la persona interessada que l’activitat queda sotmesa al règim de comunicació
segons determina aquesta llei.
Vistos els anteriors antecedents i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Activitats Industrials i Comercials, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER. Notificar a Kaefer Aislamientos SAU la sol·licitud de canvi no substancial de
l’activitat autoritzada per resolució de 15-6-2009, per a l’exercici d’una activitat inclosa en
l’Annex III de la Llei 20/2209, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, la qual afegeix l’emmagatzematge de productes de pintura, de xapa i de fibra
de vidre a l’interior de la nau objecte d’aquest canvi no substancial (Exp. 342/2012),
queda sotmesa al règim de comunicació segons determina aquesta llei.
SEGON. Denegar el pla de correccions de la instal·lació per a la realització dels sistemes
de prevenció d’incendis, presentat el 8-5-12 per la societat Kaefer Aislamientos SAU, i
elaborat per l’enginyer Sra. Maria Argelles Cochs (Visat al CEIC amb el núm. T-77568),
pel fet que el al pla d’etapes relatiu als terminis màxims de correcció no s’ajusten a allò
que indica l’annex 9 de publica l’Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del
contingut, el format i el suport informàtic de l’informe de verificació de les avaluacions
ambientals i de l’informe de verificació del document d’avaluació en matèria de prevenció
d’incendis.
TERCER. Notificar el present acord a la societat peticionària per al seu coneixement i
efectes oportuns.

B) COMUNICACIÓ EFECTUADA PER R DE ARCE COMPOSITE TECNOLOGIA Y
SERVICIOS, SL AMB B43836105, D’INICI DE L’ACTIVITAT L’OBERTURA D’UN
TALLER DE MAQUETES I DECORATS A L’ADREÇA POL. IND. ALBA PARCEL.LA A-02
NAU 6 DE VILA-SECA.
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Vista la comunicació de referència i vist que amb la comunicació va adjuntar la
documentació establerta a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, i segons els Serveis Tècnics Municipals que han informat
favorablement l’activitat, com els fonaments de dret.
I vista la proposta formulada per la Ponència Tècnica d'Activitats Industrials i Comercials, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.Declarar finalitzat el procediment de control i donar conformitat a la
comunicació efectuada per R DE ARCE COMPOSITE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, SL
B43836105, d’inici de l’activitat l’obertura d’un taller de maquetes i decorats a l’adreça Pol.
Ind. Alba parcel.la A-02 nau 6 de Vila-seca.
SEGON.Aprovar la liquidació per un import de 1.320,00 €, que ha estat ingressada
mitjançant dipòsit previ (Liquidació núm. 544066, d'acord amb allò que disposen les vigents
Ordenances Fiscals Municipals.
TERCER.La comunicació queda condicionada a l’acompliment dels apartats per
aquest tipus d’activitat.

5è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.

6è.- TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
El Sr. president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari general,

L’alcalde president,

Adolf Barceló Barceló

Josep Poblet i Tous

Signat electrònicament per Aplicació de suport a la Seu Electrònica
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