
 
JUNTES DIRECTIVES DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA  

DE MAIG DE 2020 
 

 
 
 
 

Pressupost revisió i manteniment aparells de climatització 

 

La tresorera informa que abans a finals d’any passat es van contractar els serveis de 
l’enginyer tècnic (...) de l’empresa (...) per tal de que assessorés a la Junta dels treballs 
a realitzar en el sistema de climatització, per tal d’obtenir un rendiment adequat de 
confortabilitat en la climatització dels diferents espais de la seu. 
  
En els treballs encarregats a l’enginyer s’incloïen la revisió de la instal·lació en una 
primera fase. D’aquesta fase es desprèn la necessitat de fer una revisió a fons per part 
d’una empresa especialitzada per tal de valorar les reparacions a realitzar, i fer el 
manteniment normatiu. 
 
Per realitzar aquests primers treballs es va demanar pressupost a (...) que va presentar 
un pressupost per aquests treballs per un import de 4.189,44 € (+IVA), i (...), per un 
import de 1.603,00 € (+IVA). 
 
La Junta Directiva ACORDA, per unanimitat, adjudicar els treballs de revisió i 
manteniment de la instal·lació i aparells a (...), per un import de 1.603,00 € (+IVA). 
 
Renovació del conveni amb la URV pel desenvolupament del programa en 
pràctiques 

 

El Secretari informa que properament caducava el conveni amb la URV pel 
desenvolupament del programa en pràctiques amb alumnes de l’Escola d’Arquitectura 
de Reus. El COAC amb l’ànim de donar suport a la formació acadèmica dels estudiants 
universitaris, acull temporalment i de forma periòdica estudiants en les condicions 
previstes. 
 
Es proposa signar el nou conveni amb la URV per poder realitzar projectes amb la 
col·laboració dels alumnes d’arquitectura com la digitalització de projectes del fons 
documental de la Demarcació de Tarragona que s’havia fet els darrers anys, tot i que 
aquest any, per motiu dels efectes de la COVID-19 s’han hagut d’anular.  
  
La Junta Directiva ACORDA, per unanimitat, que el President en representació de la 
Demarcació de Tarragona del COAC, signi el nou conveni de desenvolupament en 
pràctiques de la URV. 
 

 

 

 

 
 

 
 

(...) eliminat en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. 


