JUNTA DE GOVERN - 27 DE MARÇ DE 2018

Baixes col·legials per incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.
Vist l’acord adoptat en data 27 de juny de 2017 per la junta de govern, en virtut dels quals, i en
aplicació de l’article 23.c) dels estatuts, es va procedir a la suspensió de la col·legiació i, per tant,
dels drets inherents a la condició de col·legiats de determinats arquitectes per incompliment reiterat
de les obligacions econòmiques envers el COAC,

Atès que per acord de la junta de govern del 26 de setembre de 2017, degudament notificats,
s’havia donat termini de 30 dies als deutors per què complissin amb llurs obligacions econòmiques
pendents, advertint-los que, en cas de no regularitzar llur situació econòmica, es procediria a la
suspensió de la col·legiació, i que de mantenir-se aquesta durant tres mesos consecutius,
s’acordaria la baixa forçosa amb pèrdua de la condició de col·legiats, de conformitat amb el que
preveu l’article 24.4 dels estatuts.

Atès que ha transcorregut el termini de suspensió indicat sense que els col·legiats que després es
relacionaran s’hagin posat al corrent de les seves obligacions econòmiques envers el COAC, en
compliment del que disposa l’article 24.4 dels estatuts col·legials i l’article 44.6 de la Llei 7/2006, de
31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, la junta de govern
acorda:

Primer.- La baixa forçosa com a col·legiat correspon a un arquitecte (...) de la Demarcació de Lleida
per un import total de 432 €.

Segon.- Comunicar la baixa col·legial dels esmentats arquitectes als clients amb els quals tinguin
treballs pendents de conclusió, a les administracions que hagin d’intervenir els treballs
corresponents, als Col·legis d’Arquitectes i al CSCAE (Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes
d’Espanya).
Tercer.- Comunicar als interessats, d’acord també amb l’article 24.4 dels Estatuts, que la
reincorporació automàtica al Col·legi quedarà condicionada al pagament de les quantitats degudes i
dels seus interessos de demora, sempre que, d’acord amb la legislació, el crèdit no hagués prescrit.

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

