
 
JUNTES DIRECTIVES DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA  

DE SETEMBRE DE 2020 
 

 
 
 

Acordar, si escau, nomenar l’arquitecte (...) com a representant titular i l’arquitecta 
(...) com a representant suplent de la Demarcació de Tarragona a la Comissió de 
Patrimoni Cultural Municipal de Valls. 

 
L’Ajuntament de Valls, ens ha comunicat mitjançant un escrit que el dia 21 de setembre 
de 2012, va aprovar definitivament el reglament de creació i funcionament de la 
Comissió de Patrimoni Cultural Municipal el qual va ser publicat al BOP el dia 9 
d’octubre de 2012. Aquesta comissió ha d’assumir la funció de vetllar pel compliment de 
la protecció i conservació dels béns inclosos en el PGOUM i que formaran part del nou 
POUM i els diferents documents sectorials que l’acompanyaran i que tenen incidència 
sobre la catalogació i protecció d’elements com són el Catàleg de Masies i Cases Rurals 
i el Catàleg de Bens a Protegir. 
 
En motiu de la nova legislatura, l’Ajuntament de Valls comunica que ha de tornar a 
constituir la Comissió de Patrimoni i sol·licita que es designi des del Col·legi 
d’Arquitectes un representant i un substitut per a les properes convocatòries. 
 
La Junta Directiva ACORDA, per unanimitat, nomenar l’arquitecte (...) com representant 
titular de la Demarcació de Tarragona a la Comissió de Patrimoni Cultural Municipal de 
Valls. I ACORDA, per unanimitat, anomenar l’arquitecta (...) com a representant suplent 
de la Demarcació de Tarragona a la Comissió de Patrimoni Cultural Municipal de Valls. 
 
Acordar, si escau, l’exempció de quota col·legial per a la societat Lad 91, SLP. 

 
El secretari informa que en data 9 de setembre de 2020 ha tingut entrada al registre 
general de la Demarcació una petició d’exempció de quota col·legial per a la societat 
Lad 91, SLP. Segons l’informe jurídic de data 15 de setembre de 2020 es considera que 
la societat és familiar. 
 
La Junta Directiva ACORDA, per unanimitat, prendre coneixement i traslladar 
l’expedient a la Secretaria del Col·legi per tal que disposi del canvi de la societat a 
familiar. 

 
Acordar, si escau, ajut del COAC als actes de Reus Ocult a celebrar els dies 3 i 4 
d’octubre de 2020. 

 
El Secretari informa que el cap de setmana del 3 i 4 d’octubre està previst que es celebri 
una nova edició del Reus Ocult, una activitat organitzada per l’Associació Espais Ocults, 
que es basa en difondre el patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat de Reus. 
Com en edicions anteriors des de l’associació han demanat al COAC-T la col·laboració 
monetària per tal de poder ajudar al fiançament de les jornades. 
 
La Junta directiva ACORDA, per unanimitat, fer una assignació econòmica de 400 € per 
l’exercici 2020 a l’Associació Espais Ocults pel seu impuls a l’apropament de 
l’arquitectura a la societat mitjançant rutes i itineraris culturals dins la línia del projecte 
Arquitectour que impulsa el COAC i que assumeix amb prou èxit aquesta associació. 
 
 
 
 
(...) eliminat en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. 


