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Acordar, si escau, la designació de les arquitectes (...) i (...) pel tribunal 
qualificador a l’Ajuntament d’El Catllar.  
 
 El President informa que, des de l’Ajuntament d’El Catllar, sol·liciten que es designi des 
del Col·legi d’Arquitectes una persona com a titular i una altra com a suplent per formar 
part d’un tribunal qualificador d’un procés selectiu d’una plaça d’arquitecte. Es proposen 
les arquitectes (...) i (...). 
 
La Junta Directiva ACORDA, per unanimitat, que es designi a (...) com a titular i a (...) 
com a suplent per formar part d’un tribunal qualificador d’un procés selectiu d’una plaça 
d’arquitecte a l’Ajuntament d’El Catllar. 

 
Acordar, si escau, l’encàrrec d’instal·lació d’un sistema de detecció d’incendis a 
la Seu de Tarragona. 

 
La tresorera informa que s’han sol·licitat varis pressuposts per instal·lar detectors 
d’incendis a l’edifici de la Seu del c/ Sant Llorenç. S’han rebut 2 ofertes, una per part de 
l’empresa (...) que ascendeix a la quantitat de 15.982,53 euros (iva no inclòs) i l’altra per 
part de l’empresa (...) que ascendeix a la quantitat de 29.143,36 euros (iva no inclòs). 
S’ha fet comparatiu de les partides incloses en ambdós pressupostos i es proposa 
l’empresa (...) donat que és més econòmica per a fer la instal·lació. 
 
La Junta ACORDA, per unanimitat, encarregar la instal·lació del sistema de detecció 
d’incendis a l’empresa (...). 
 
Acordar, si escau, la substitució del variador de l’ascensor de la Seu de Reus. 
 
La tresorera informa que en una revisió de manteniment de l’ascensor de la Seu de 
Reus, l’empresa de manteniment, ha detectat una avaria que obliga a substituir el 
variador de l’aparell. L’empresa (...) ha passat oferta per a aquesta actuació que 
ascendeix a la quantitat de 5.927,24 (iva no inclòs). 
 
La Junta ACORDA, per unanimitat, encarregar la substitució del variador de l’ascensor a 
l’empresa (...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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


