REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE CONCILIACIÓ, POLITIQUES PER LA
IGUALTAT I D’ATENCIÓ AL COL·LEGIAT.
Aprovat definitivament en Junta de Govern de 22 de gener de 2016.
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Preàmbul
En Junta de Govern del dia 25 de gener de 2013 i d'acord amb el que disposa l'article
35.2.16 dels Estatuts col·legials, es va acordar la constitució de la nova Comissió de
Conciliació, Politiques per la Igualtat i d’Atenció al Col·legiat de l’Il.lustre Col·legi
d’Advocats de Tarragona.
El present reglament que té per finalitat regular la mateixa, consta de nou articles i una
disposició final, que regulen l'estructura, l'organització i el funcionament d'aquesta
Comissió. En aquest sentit:
El títol I defineix: l’objecte, les finalitats i les funcions de la Comissió.
El títol II regula la seu i el règim jurídic de la Comissió.
El títol III estableix els requisits que han de complir les persones col·legiades per formar
part de la Comissió, i es regulen els drets i les obligacions del seus membres.
El títol IV fixa les funcions dels presidents i secretari.
I al títol V es regula la forma en que es convocaran les reunions, la seva periodicitat i el
règim d’adopció d’acords.
Per tot això, la Junta de l’Il.lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona aprova el següent:
REGLAMENT
TÍTOL I. OBJECTE
La Comissió de Conciliació, Politiques per la Igualtat i d’Atenció al Col·legiat, té com
objectiu promoure el debat jurídic o fomentar la participació real dels col·legiats en
l’àmbit d’interès professional referent a les politiques d’igualtat i la conciliació familiar i
laboral, i la negociació i realització de convenis d’interès pels col·legiats amb condicions
preferents, així como atendre suggeriments i queixes dels col·legiats.
TITUL II. FINALITATS I FUNCIONS
Article 1. Finalitats.
Les finalitats d’aquesta Comissió són les següents:
a) Impulsar un ordenament jurídic de Dret de Família més just en matèria amb les noves
formes de família que coexisteixen a la nostra societat.
b)Proposar normes que facilitin la conciliació de la vida familiar i la professional.
c) Participar en iniciatives legislatives que afectin a la regulació d’aquesta matèria.
d) Obrir i fomentar el debat en les qüestions que requereixin un posicionament des del
col·legi, i mantenir i promoure la informació als col·legiats.
e) Fomentar les mesures per tal d’evitar l’exclusió social i antidiscriminatòries en

3

l’àmbit propi d’aquesta Comissió.
f) Estudiar el dret comparat, així com proposar solucions respecte als conflictes que sobre
la matèria es plantegen en dret internacional privat.
g) Elaborar convenis col·lectius d’interès pels col·legiats en l’àmbit empresarial, de
consum, financers, d’oci i qualsevol altre similar.
h) Atendre els suggeriments, peticions i queixes dels col·legiats dins de l’àmbit de la
professió d’advocat, i canalitzar-les per tal de buscar una possible solució.
i) La Comissió, en les seves reunions, podrà tractar qualsevol assumpte de la seva
competència que qualsevol dels seus membres, el Degà del col·legi o la Junta de Govern,
porti a les reunions.
Article 2. Funcions.
Per al compliment de les seves finalitats, la Comissió té com a funcions bàsiques les
següents:
a) Elaborar i presentar a la Junta de Govern propostes en defensa dels interessos i la
igualtat de tots els models de família.
b) Estudiar la normativa vigent, projectes normatius i jurisprudència que puguin incidir
en el col·lectiu dels advocats, i la proposta a la Junta de Govern d’esmenes a projectes
normatius que incideixin en la matèria pròpia de la Comissió.
c) Proposar a la Junta de Govern l’ organització de congressos, jornades, seminaris,
cursos, conferencies i altres actes similars d’especial interès en la matèria de la Comissió.
d) Estudiar i emetre informes sobre aquelles qüestions col·legials relacionades amb la
Comissió que la Junta de Govern sotmeti a la seva consideració.
e) Negociar i elaborar convenis amb condicions preferents pel col·lectiu, donant trasllat a
la Junta de Govern.
f) Informar a la Junta de Govern dels suggeriments, peticions i queixes dels col·legiats.
TÍTOL III. SEU I REGÌM JURÍDIC.
Article 3. Seu.
Serà seu de la Comissió la de l’Il·ltre Col·legi d’Advocats de Tarragona.
Article 4. Règim Jurídic.
1. La Comissió es regirà pell present reglament i per els Estatuts col·legials.
2. Segons el acord de constitució, la Comissió té caràcter permanent.
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TÍTOL IV.
MEMBRE.

DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES I CONDICIONS PER SER

Article 5. Drets i obligacions.
1. Són drets dels membres de la Comissió:
a) Participar en les activitats que promogui la Comissió.
b) Assistir a les reunions de la Comissió, amb veu i vot.
c) Presentar propostes i iniciatives per elevar-les a la Junta de Govern.
2. Són obligacions dels membres de la Comissió:
a) Complir les prescripcions del present reglament i els acords que adopti la Junta
de Govern.
b) Prestar ajut o col·laboració personal, en la mesura de les seves possibilitats als treballs
comuns de la Comissió.
Article 6. Condicions. Nomenament.
1. La Comissió estarà constituïda per un mínim de cinc i un màxim de vinticinc membres,
dos dels quals seran els presidents i un altre el secretari, essent nomenats tots els seus
membres per la Junta de Govern. La resta de membres de la Comissió seran els vocals
d’aquesta.
2. Els presidents de la Comissió sempre seran dos membres de la Junta de Govern.
3. El secretari serà nomenat pels presidents entre el membres que formen la Comissió.
4. També correspon a la Junta de Govern la revocació d’aquests nomenaments, fet que
podrà portar a terme en qualsevol moment.
5. Per ser membre de la Comissió es requereix reunir les circumstàncies següents:
a) Ser advocat col·legiat en exercici a l’Il·ltre Col·legi d’Advocats de Tarragona.
b) Portar més de tres anys exercint com advocat col·legiat en qualsevol Col·legi
d'Advocats.
c) No haver estat objecte de sanció disciplinària, menys en el cas que l’anotació de la
sanció en l’expedient personal hagi caducat.
La condició de membre la Comissió es perdrà:
a) per causar baixa voluntària
b) per la pèrdua dels requisits necessaris per formar part
c) per renúncia. Es considerarà renúncia al càrrec, i així serà declarat per la Junta de
Govern, l'absència no justificada per tres vegades consecutives, o cinc alternes en el
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termini d'un any, a les sessions de la Comissió.
6. Els membres de la Comissió seran renovables cada dos anys, i el seu nomenament
correspondrà en un 50% al criteri del president i en el 50% restant, els nomenaments es
realitzaran un cop escollits per insaculació entre tots els candidats en un acte públic que
es celebrarà al saló d'actes de la seu col·legial.
TÍTOL V. FUNCIONS DELS PRESIDENTS I SECRETARI.
ARTICLE 7. Dels Presidents.
Els presidents de la Comissió tindran les funcions següents:
a) Acordaran convocar la Comissió.
b) Presidiran les reunions de la Comissió.
c) Portaran a la Junta de Govern els informes elaborats i els acords presos per la Comissió
o pels seus membres i a aquesta els acords presos per aquella.
d) Coordinaran els treballs de la Comissió.
e) Facilitar a gerència, abans del dia 10 de gener de cada any, les dades relatives a la
activitat de la Comissió, als efectes que aquella elabori el corresponent informe dins la
memòria anual que ha d’aprovar l’Assemblea General d’acord amb allò previst a l’article
27.3 dels Estatuts col·legials.
f) Aquelles que es refereixin en el present reglament, així com les que acordi el Degà del
col·legi o la Junta de Govern.
No serà necessària la intervenció i presència d’ambdós presidents per dur a terme les
esmenades funcions.
ARTICLE 8. Del Secretari.
1. El secretari de la Comissió tindrà les funcions següents:
a) Convocarà les reunions de la Comissió, aixecarà acta de les reunions de la Comissió i
expedirà certificacions de les actes i dels altres actes de la Comissió i portarà un llibre
d’actes.
b) Coordinarà amb el personal administratiu del col·legi, la gestió dels actes de la
Comissió i dels seus membres, així com de la tramitació dels convenis.
c) Les altres funcions que se li encomanin en l’articulat d’aquest reglament i aquelles que
li puguin encomanar el president de la Comissió, aquesta mateixa, el Degà del col·legi o
la Junta de Govern.
TÍTOL VI. REUNIONS.
ARTICLE 9. Reunions.
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1. La Comissió es reunirà tantes vegades com sigui convocada.
2. Les convocatòries les acordaran normalment els presidents i es realitzaran pel
secretari que avisarà a tots els seus membres de la reunió.
3. També poden convocar la Comissió tant el Degà del col·legi com la Junta de Govern.
4. La Comissió haurà de ser convocada també quan així ho demanin tres o més dels seus
membres, mitjançant escrit dirigit als presidents de la Comissió amb la indicació dels
assumptes per tractar.
5. Les reunions de la Comissió es celebraran normalment a la seva seu, estant ben
constituïda si concorren com a mínim cinc dels seus membres, prenent-se els acords per
majoria dels assistents, disposant el president de vot de qualitat en cas d’empat.
6. En cas d’absència dels presidents o del secretari, els substituiran, respectivament, els
vocals assistents de la Comissió de major i menor edat.
7. També podrà assistir a les reunions de la Comissió, amb veu però sense vot, qualsevol
membre de la Junta de Govern.
8. La Comissió, en les seves reunions, podrà tractar qualsevol assumpte de la seva
competència que qualsevol dels seus membres, el Degà del col·legi o la Junta de Govern,
porti a les reunions.
9. El secretari aixecarà acta de les reunions de la Comissió, que serà signada per ell amb
el vist-i-plau del president.
10. La Comissió podrà acordar que l’actuació, atenent les circumstàncies de la mateixa i
la dels membres de la Comissió, la porti a terme un membre concret de la mateixa, en
aquest cas serà aquest qui la practicarà.
Disposició final única. El present Reglament ha estat aprovat per la Junta de Govern de
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona reunida en sessió de 27 de novembre de 2015
i entrarà en vigor un cop aprovat i publicat, d’acord amb el que disposa l’article 79 dels
estatuts del Col·legi d’Advocats de Tarragona.
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