REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ

Aprovat definitivament en Junta de Govern de
22 de gener de 2016.
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Preàmbul

Els vigents Estatuts col·legials, aprovats en la Junta General Extraordinària del
Col·legi de 19 de març de 2009, ratificats per resolució del Departament de Justícia
JUS/1359/2010 de 15 d'abril, i publicats en el DOGC número 5620, de 3 de maig de
2010, preveuen la participació de les persones col·legiades en les diferents
comissions i seccions existents en l'àmbit del Col·legi.
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 mediació per a promoure el debat jurídic i fomentar la participació real
de les persones col·legiades en l'àmbit professional de la mediació.
A l'empara de l'anterior es dicta el present reglament que regula l'estructura,
organització i funcionament de l'esmentada Comissió i que consta d'11 articles,
dividits en 4 títols i 2 disposicions finals. En aquest sentit:
El títol I defineix l'objecte.
EL títol II disposa les finalitats, funcions i la regulació de la Comissió.
En el títol III s'estableixen els requisits que han de complir les persones col·legiades
per formar part de la Comissió, i es regulen els drets i les obligacions dels seus
membres.
El títol IV estableix els càrrecs de la Comissió, la durada del seu mandat i
l'enumeració de les funcions pròpies de cada càrrec, així com 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.
L’objete de la Comissió de Mediació és promoure la cultura i el valor de la mediació
en el col·lectiu d'advocats, així com desenvolupar, donar a conèixer i fomentar la
mediació com a via de resolució de conflictes, en el marc de la llei catalana
15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, el decret 135/2012
de 23 d'Octubre pel que s'aprova el reglament, el llibre segon del CCCat relatiu a la
persona i família, la llei estatal 6/2012 de mediació en afers civils i mercantils, així
com el real decret 980/2013, de 13 de desembre que la desenvolupa i en
compliment de la Recomanació 98 del Comitè de Ministres, de 21 de gener de 1998
i de la Directiva 2008/52/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de
2008 sobre afers de la mediació en assumptes civils i mercantils
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TÍTOL II. Finalitats i funcions.
Article 1. Finalitats.
Són les següents:
a) Detectar i respondre a les necessitats del col·lectiu d'advocats mediadors i
establir-ne un observatori permanent.
b) Crear espais de discussió i estudi, que serveixin com a punt de trobada dels
advocats mediadors i no mediadors.
c) Dinamitzar les relacions intercol·legials amb altres institucions.
d) Difondre les novetats en aquest àmbit.
e) Promoure i impulsar la formació i capacitació professional en l'àmbit de la
mediació i el dret.
f) Fomentar la recerca sobre aspectes de la mediació i altres mètodes ¡/o vies de
resolució de conflictes.
g) Vetllar pel bon exercici de la professió de mediador i recomanar les bones
pràctiques i normes d'actuació.
Article 2. Funcions.
Són funcions bàsiques les següents:
a) Estudiar la normativa vigent, els projectes normatius que puguin incidir en la
mediació, així com la jurisprudència relacionada.
b) Formular esmenes a aquelles disposicions que puguin afectar a la mediació.
c) Elaborar i presentar a Junta de Govern propostes en relació als interessos del
col·lectiu d'advocats, mediadors i de la mediació.
d) Constituir seminaris de treball sobre marcs temàtics i organitzar sessions
informatives.
e) Oferir cursos bàsics i d'aprofundiment sobre mediació.
f) Organitzar congressos, jornades, seminaris, conferències i altres actes anàlegs.
g) Estudiar aquelles qüestions col·legials que la Junta de Govern sotmeti a la seva
consideració.
h) Promoure la difusió transversal de la mediació en diferents àmbits de
comunicació social, així com fomentar la seva difusió més enllà del Col·legi
d'Advocats de Tarragona.
i) Impulsar les relacions, col·laborar amb altres col·legis professionals i amb els
consells de col·legis, l'administració de justícia, els departaments afectats de la
Generalitat de Catalunya, les Diputacions i els Ajuntaments, així com amb altres
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associacions, fundacions, agrupacions o organismes públics i/o privats que tinguin
objectius similars.
j) Realitzar altres activitats que siguin necessàries per al desenvolupament integral
de la Comissió de Mediació i l'assoliment de les seves finalitats.
Article 3. Regulació.
1. La Comissió es regirà pel present reglament i pels Estatuts col·legials.
2. La Comissió té caràcter permanent.
TÍTOL III. Membres, drets i obligacions.
Article 4. Condició de membre de la Comissió.
1. La Comissió de Mediació estarà integrada per un mínim de 5 i un màxim de 25
membres, excloent d'aquest còmput al president.
2. Podran ser membres de la Comissió totes aquelles persones col·legiades que
manifestin el seu desig d'incorporar-se a la Comissió i compleixin els següents
requisits:
a) Estar col·legiades en el Col·legi d'Advocats de Tarragona, en ple ús dels drets
col·legials i al corrent del compliment de les obligacions col·legials.
b) Tenir la formació acadèmica necessària per a ser mediadors, curs, postgrau o
màster, d’acord amb el que estableixi la legislació de mediació o tenir un interès
especial en el coneixement, foment i difusió de la mediació.
Article 5. Drets i obligacions dels membres.
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) Ser electors.
d) Ser elegible d’acord amb allò previst a l’article 7 d’aquest reglament.
e) Presentar propostes i iniciatives per a elevar-les a la Junta de Govern.
f) Rebre informació sobre les activitats que realitza la Comissió.
2. Són obligacions dels membres de la Comissió:
a) Acomplir les prescripcions d'aquest reglament i els acords que adopti la Junta de
Govern.
b) Prestar ajut o col·laboració personal, en la mesura de llurs possibilitats, als
treballs comuns de la Comissió.
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c) Comunicar qualsevol modificació del compliment dels requisits per a ser membre
de la Comissió que l'impedeixi formar-ne part.
3. Els membres de la Comissió es reuniran, prèvia convocatòria del president, o
quan així ho demanin dos terceres parts dels membres de la Comissió. En aquestes
sessions, els membres podran participar activament demanant informació i
presentant propostes.
TÍTOL IV. Càrrecs.
Article 6. Òrgans i càrrecs de la Comissió.
1. El president, tindrà les funcions següents:
a) Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries de la Comissió i fixar l'ordre
del dia tenint en compte, si s'escau, les peticions dels altres membres formulades
d'acord amb aquest reglament.
Tenen caràcter ordinari les reunions que es celebrin una vegada al mes, d’acord
amb allò previst a l’article 9.1 d’aquest reglament. Qualsevol reunió de la Comissió
que no tingui caràcter ordinari tindrà la consideració d’extraordinària, i es
convocarà amb 48 hores d’antelació.
b) Convocar les sessions de plenari i fixar l'ordre del dia.
c) Presidir les reunions de la Comissió.
2. El secretari, s'encarregarà d'efectuar les convocatòries de les reunions per
indicació del president, així com de redactar les actes i els acords adoptats en
aquestes, i tindrà cura de l'arxiu de la Comissió. En cas d'absència, malaltia o
vacant serà substituït per un vocal.
3. Els vocals, participaran activament en les activitats de la Comissió que
formularan les propostes que considerin oportunes, i desenvoluparan les funcions
que, especialment, els siguin encomanades.
Article 7. Elecció dels càrrecs electes.
El president de la Comissió sempre serà un membre de la Junta de Govern i
nomenat per la mateixa. El secretari serà nomenat pel president entre el membres
que formen la Comissió. Els altres membres de la Comissió seran elegits d'acord
amb el procediment establert a l 'article següent d'aquest reglament.
Article 8. Durada i cessament dels càrrecs.
1. 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.
2. Seran causes de cessament dels càrrecs:
a) La finalització de la durada d'aquests.
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b) La 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 termini d'un any, a les sessions de la comissió.
c) La pèrdua dels requisits per ser membre de la Comissió.
d) La baixa voluntària.
Article 9. Reunions de la Comissió.
1. La Comissió es reunirà al menys un cop cada mes i tantes vegades com la
convoqui el president, o bé quan ho sol·licitin dos terços dels seus membres. La
convocatòria es realitzarà amb cinc dies naturals d'antelació amb l'expressió de
l'ordre del dia.
2. La reunió s'entendrà vàlidament constituïda amb la meitat més u dels seus
membres.
3. A l'inici de la reunió s'aprovarà i signarà pel secretari l'acta de la reunió anterior
amb el vist-i-plau del president.
4. La Comissió en el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de la sessió
ordinària (o extraordinària, si s'escau) elevarà a la Junta de Govern els projectes i
propostes aprovats.
Article 10. Acords.
1. El acords de la Comissió s'adopten per majoria simple de vots dels assistents,
corresponent un vot a cadascun dels seus membres. En els supòsits d'empat, el
president disposarà de vot diriment.
2. El vot serà personal i indelegable.
Article 11. Activitats.
Abans del dia 10 de gener de cada any, el president de la Comissió facilitarà a
gerència les dades relatives a la seva activitat, 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.
Disposició final primera. Totes les qüestions que sorgeixin de l'aplicació,
interpretació i abast del present reglament seran sotmeses a la Junta de Govern.
Disposició final segona. 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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