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Acord d’actualització serveis del SAT i tarifes 2020 

 
Respecte als Serveis propis de la demarcació vigents, es proposa mantenir les tarifes i 
el preu de tots els serveis associats per aquest exercici 2020. 
 
Es proposa que en referència als cursos de l’Escola Sert, els col·legiats que tinguin 
contractat aquest servei puguin gaudir del màxim descompte aplicat. Per poder gaudir 
d’aquest descompte caldrà complir la següent condició, els col·legiats hauran de tenir 
contractat aquest servei en el moment de l’inici del curs i hauran, o bé, poder justificar 
dos anys d’antiguitat ininterrompuda, o bé, tot i no tenir aquesta antiguitat a l’inici del 
curs, un compromís de mantenir-la, sent obligatòria la permanència mínima de dos anys 
continuada. En cas contrari se’ls hi refacturarà el import corresponent al descompte 
aplicat per aquest concepte. 
 
La Junta Directiva ACORDA, per unanimitat, mantenir la tarifa i preus dels serveis 
associats a l’exercici 2020, i les condicions de descompte a l’Escola Sert amb l’obligació 
de mantenir contractat de forma ininterrompuda durant dos anys el servei de SAT. 
 
Convocatòria de la Junta General el dia 21 d’abril de 2020 
 
El President proposa el dia 21 d’abril per a la celebració d’una Junta General ordinària. 
 
La Junta Directiva ACORDA, per unanimitat, que el 21 d’abril de 2020 es celebri la Junta 
General ordinària. 
 
Inici d’un procediment a l’arquitecte (...). 

 
El secretari explica que en data 30 de gener de 2020 la Sra. (...) formula una 
queixa/denúncia contra l’arquitecte (...) i demana al Col·legi que adopti les mesures que 
corresponguin. 
 
Essent que l’arquitecte (...) és membre del Colegio de Arquitectos de Madrid, segons 
l’article 18.2 del Reglament de deontologia professional del Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya (RESOLUCIÓ JUS/154/2017, de 31 de gener), la competència per a incoar 
l’expedient disciplinari per determinar les responsabilitats deontològiques que es puguin 
exigir a (...) és de la Demarcació de Tarragona.  
 
Essent que la queixa se centra en la manera com l’arquitecte ha prestat el servei 
professional, per raó d’un suposat retard en el lliurament del projecte, i a fi de determinar 
si l’arquitecte interessat ha pogut desatendre l’obligació deontològica de tenir cura del 
desenvolupament d’un encàrrec relatiu a una obra d’edificació, amb infracció de l’article 
15.3 del Reglament de deontologia professional, és oportú disposar l’obertura d’un 
període d’informació prèvia, amb l’objecte de determinar, amb caràcter preliminar, si 
concorren circumstàncies que justifiquin la iniciació d’un expedient disciplinari per 
infracció deontològica, d’acord amb l’article 30 del reglament esmentat.  
 
A fi de determinar, amb la major precisió possible, si concorren fets susceptibles de 
motivar la incoació de l’expedient, i les circumstàncies rellevants que hi concorrin, la 
Junta Directiva de la demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
pren els següents acords.  

 



 
 
 
 
 

  La Junta Directiva ACORDA: 
 
1er. Obrir un període d’informació prèvia per a determinar, amb caràcter preliminar, si en 
els fets denunciats per la Sra. (...) concorren circumstàncies que justifiquin la iniciació 
d’un expedient disciplinari per infracció deontològica. 
 
2on. Encomanar al secretari de la Junta, que dugui a terme les actuacions següents: 
Consultarà la base de dades del Servei de Visat, i comprovarà les circumstàncies de 
l’encàrrec. En particular, comprovarà si la persona que posa la denúncia és la clienta de 
l’arquitecte, es posarà en contacte amb l’arquitecte i escoltarà, si escau, la persona 
denunciant. Proposarà motivadament a la Junta Directiva l’arxiu de les actuacions o la 
incoació d’expedient disciplinari, en el termini màxim de dos mesos des de l’inici de la 
informació. 
 
3er. El contingut d’aquest acord i la còpia de la queixa/denúncia que motiva la 
investigació es traslladaran a l’arquitecte, a qui es conferirà el termini de deu dies 
perquè manifesti tot allò que estimi escaient al seu dret i que permeti aclarir els fets 
considerats, amb l’advertiment que les al·legacions i descàrrecs que faci es podran 
incorporar a un procediment susceptible de finalitzar amb la imposició d’una sanció per 
infracció deontològica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


