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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ D’ADVOCATS/DES MEDIADORS/ES 

 

 

Preàmbul 

 

Els vigents Estatus col·legials, aprovats per acords de la Junta General Extraordinària 

en sessions de 14, 15 i 16 de gener de 2009, ratificats per resolució del Departament de 

Justícia JUS/751/2009, de 17 de març1, i publicats en el DOGC número 5346, de 25 de 

març de 2009, preveuen la participació de les persones col·legiades en els assumptes 

col·legials, a través de les comissions col·legials. En concret per mitjà de les 

Comissions delegades de la Junta de govern i de les Comissions d’advocats. 

 

Les Comissions de persones col·legiades estan regulades a l’article 93 del Estatuts2, 

que les defineix com a aquelles comissions de caràcter permanent o temporal, que 

interessin els fins de la Corporació, promoguin el debat jurídic en el si d’aquesta i 

fomenten la participació de les persones col·legiades en els diferents àmbits d’interès 

professional. 

 

En aquest marc, la Comissió d’Advocats/es Mediadors/es pretén promoure la cultura i 

el valor de la mediació en el col·lectiu d’advocats/es, així com desenvolupar, donar a 

conèixer i fomentar la mediació com a via de resolució de conflictes, en el marc de la 

Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, publicada en el 

DOGC núm. 5432, de 30 de juliol de 2009, i de la recent Llei 25/2010, del 29 de juliol, 

del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, publicada 

en el DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010. 

El present reglament regula l’estructura, organització i funcionament de la Comissió 

d’Advocats/es Mediadors/es, d’acord amb l’article 93.4 dels Estatuts col·legials3. El 

                                                 
1 Aquests Estatuts han perdut vigència. Les previsions establertes en aquesta normativa han estat 

incorporades als actuals Estatuts col·legials, aprovats en Junta General Extraordinària de 4 i 6 de febrer 

de 2015, per Resolució JUS/689/2015, de 10 d’abril, declarats adequats a la legalitat i inscrits en el 

Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya de 17 d’abril de 2015. 

2 En els Estatuts vigents, article 87. 

3 En els Estatuts vigents, article 87.4. 
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Reglament consta de 20 articles, dividits en 5 capítols, que regulen bàsicament els 

extrems indicats tot seguit. 

 
El Capítol I defineix l’objecte, les finalitats i la regulació de la Comissió. 

 
En el Capítol II 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 Capítol III 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 i les propostes d’activitats.  

 
El Capítol IV regula el règim electoral del Comitè executiu, similar al de la resta de 

Comissions d’advocats, a fi de facilitar el desenvolupament homogeni del processos 

electorals. 

 
I el Capítol V preveu les causes i el procediment de supressió de la Comissió. 

 
Per tot això, a proposta de la Comissió d’Advocats/es Mediadors/es, assistits per 

l’Assessoria Jurídica el Col·legi, la Junta de Govern aprova el següent Reglament 

 
R E G L A M E N T 

 
CAPITOL PRIMER.- OBJECTE, FINALITATS I REGULACIÓ. 

 
Article 1.- Objecte. 

 
La Comissió d’Advocats/es Mediadors/es es constitueix a l’empara de l’article 93 dels 

Estatuts col·legials de 20094, per a promoure el debat jurídic i fomentar la 

participació real de les persones col·legiades en l’àmbit professional de la Mediació. 

Article 2.- Finalitats. 

Tal com fixen els acords de la Junta de Govern d’1 de març de 2010, de constitució de 

la Comissió d’Advocats/es Mediadors/es, aquesta té com a finalitat principal 

                                                 
4 En els Estatuts vigents, article 87. 
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promoure la cultura i el valor de la mediació en el col·lectiu d’advocats/es, així com 

desenvolupar, donar a conèixer i fomentar la mediació com a via de resolució de 

conflictes. Concretament, la Comissió té per objecte: 

a) Detectar i respondre a les necessitats del col·lectiu d’advocats/es 

mediadors/es i establir-ne un observatori permanent. 

b) Crear espais de discussió i estudi, que serveixin com a punt de trobada dels 

advocats/es mediadors/es 

c) Dinamitzar les relacions intercol·legials i 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 i/o vies de 

resolució de conflictes. 

g) Vetllar pel bon exercici de la professió i recomanar les bones pràctiques i 

normes d’actuació. 

 
Article 3.- Funcions. 

1. Per al compliment dels seus fins la Comissió d’Advocats/es Mediadors/es té com a 

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/es mediadors/es 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. 



 
 

 4 

       

        

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 Barcelona. 

i) Impulsar les relacions i col·laborar amb altres col·legis professionals i amb els 

consells de col·legis, amb l’administració de justícia, amb els departaments afectats 

de la Generalitat de Catalunya, amb les Diputacions i els Ajuntaments, així com amb 

altres 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 d’Advocats/es Mediadors/es i l’assoliment de les seves 

finalitats. 

 
 
Article 4.- Regulació. 

1. La Comissió es regirà pels acords de la Junta de Govern d’1 de març de 2010, de 

constitució de la Comissió, pel present Reglament i pels Estatuts col·legials. 

 
2. D’acord amb els acords de constitució, la Comissió té caràcter permanent. 

 
 

CAPITOL SEGON.- MEMBRES. DRETS I OBLIGACIONS 

 
Article 5.- Condició de membre de la Comissió. Adquisició i pèrdua. 

 
1. 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) No estar inhabilitades. 

b)Estar col·legiades en el Col·legi d’Advocats de Barcelona5, en ple ús dels drets 

col·legials i al corrent del compliment de les obligacions col·legials. 

 

                                                 
5 En el Estatuts vigents, Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 
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2. La incorporació a la Comissió s’haurà de sol·licitar mitjançant escrit o correu 

electrònic dirigit al Col·legi d’Advocats de Barcelona6. Les altes i baixes de la Comissió 

seran comunicades al Comitè Executiu per la Secretaria del Col·legi, que en donarà 

compte a la Junta de Govern. 

 
3. La condició de membre de la Comissió es perdrà per causar baixa voluntària o per 

la pèrdua dels requisits necessaris per a formar-ne part. 

 
 

Article 6.- 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 del plenari de la Comissió, amb veu i vot. 

c) Ser electors. 

d) Ser elegible per a tots els càrrecs de la Comissió. 

e) Presentar propostes i iniciatives al Comitè executiu per a elevar-les a la Junta de 

Govern.  

f) Rebre informació sobre les activitats que realitza el Comitè executiu.  

 
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.  

 
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 en plenari, com a mínim, un cop a l’any, 

prèvia convocatòria de la presidència del Comitè executiu, en sessions de caràcter 

                                                 
6 En el Estatuts vigents, Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. 
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informatiu i de coordinació, 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. 

 

 

CAPITOL TERCER.- CÀRRECS 

 
Article 7.- Òrgans i càrrecs de la Comissió .  

 
1. El Comitè executiu. 

 
La Comissió es regirà per un Comitè executiu, format per un president/a, un 

vicepresident/a, un secretari/ària-tresorer/a i onze vocals, que serà l’òrgan executiu 

de la Comissió. Els membres del Comitè executiu hauran de portar inscrits un any a la 

Comissió i exercir fidelment les funcions inherents al càrrec que ostentin o les que 

expressament se’ls encomani. 

 
2. President/a. 

La presidència de la Comissió tindrà les funcions següents:  

a) Convocar les reunions ordinàries i extraordinàries del Comitè executiu i fixar 

l’ordre del dia tenint en compte, si s’escau, les peticions dels altres membres 

formulades d’acord amb aquest Reglament.  

b) Convocar les sessions del plenari i fixar l’ordre del dia. 

c) Presidir les reunions del Comitè executiu i les sessions del plenari. 

3. Vicepresident/a.  

El vicepresident/a exercitarà totes aquelles funcions que li confereixi el president i el 

substituirà en els casos de vacant, d’absència o de malaltia. En els mateixos casos 

anteriors, podrà ser substituït/da pel vocal present més antic en la col·legiació. 

4. Secretari/ària–tresorer/a.  

a) El secretari/ària–tresorer/a s’encarregarà d’efectuar les convocatòries de les 

reunions per indicació del president/a, 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/da per un vocal. 
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b) El secretari/ària- tresorer/a també s’ocuparà de fer propostes de despesa i el 

control de la partida pressupostària destinada a la comissió, així com de donar 

comptes a la Comissió. 

5. Vocals. 

Els vocals participaran activament en les activitats aprovades pel Comitè executiu, al 

que formularan les propostes que considerin oportunes, i desenvoluparan les funcions 

que especialment els siguin encomanades pel Comitè executiu. 

 
6. La Junta de Govern assignarà un diputat o diputada a la Comissió per tal de 

canalitzar les diferents informacions o peticions d’aquesta. El diputat podrà assistir a 

les reunions del Comitè executiu, amb veu i sense vot. 

 
Article 8.- Elecció dels càrrecs electes. 

El president/a, vicepresident/a, secretari/ària- tresorer/a i els vocals seran elegits/des 

entre els membres de la pròpia Comissió, d’acord amb el procediment establert al 

Capítol IV d’aquest reglament. 

 
Article 9.- Durada i cessament dels càrrecs.  

1. Aquests càrrecs tindran una durada de quatre anys, amb la possibilitat d’una única 

reelecció immediata per un nou mandat. 

 
2. Seran causes de cessament dels càrrecs: 

a) La finalització de la durada d’aquests. 

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 ordinàries o extraordinàries del Comitè executiu. 

c) La pèrdua dels requisits per ser membre de la Comissió. 

 
Article 10.- Reunions del Comitè executiu. 

1. El Comitè executiu es reunirà al menys un cop cada mes, a iniciativa del 

president/a, en convocatòria ordinària, o a petició dels dos terços dels seus membres, 
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en convocatòria extraordinària. La convocatòria és realitzarà amb deu 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 president/a i pel secretari/ària-

tresorer/a l’acta de la reunió anterior. 

 
4. El Comitè executiu 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. 

 
5. En cas que el Comitè executiu romangués inactiu sense causa justificativa, aliena al 

propi Comitè executiu, en un període superior a sis mesos consecutius, la Junta de 

Govern el podrà dissoldre motivadament, i en el mateix acte convocar noves eleccions. 

 
Article 11.- Acords. 

1. El acords del Comitè executiu s’adopten per majoria simple de vots dels assistents, 

corresponent un vot a cadascun dels seus membres. En els supòsits d’empat, el 

president/a disposarà de vot diriment. 

2. El vot serà personal i indelegable. 

3. Els acords del Comitè executiu tindran la forma de proposta de resolució a la Junta 

de Govern o de comunicacions i hauran d’identificar-se com a procedents de la 

Comissió, i no s’atribuiran en cap cas a la Corporació. 

 
Article 12.- Proposta d’activitats 

Abans del 30 de setembre de cada any la Comissió presentarà una proposta 

d’activitats per a l’exercici següent, especificant-ne el cost. Així mateix, abans del 10 

de febrer de cada any presentarà un informe sobre les activitats desenvolupades l’any 

anterior per poder incloure-les en la Memòria col·legial. 
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CAPITOL IV.-ELECCIONS AL COMITÉ EXECUTIU 

 
Article 13.-  Convocatòria d’eleccions. 

 
1. La Junta de Govern convocarà eleccions per proveir els càrrecs del Comitè executiu 

de la Comissió, de forma ordinària, quan expiri el mandat per al qual va ser elegida, 

així com quan quedin vacants la majoria o la totalitat dels càrrecs del Comitè executiu. 

2. La convocatòria electoral s’efectuarà amb una antelació mínima de quaranta-cinc 

dies naturals abans de la data de celebració de les eleccions, que tindran lloc en un dia 

laborable.  

 
3. La convocatòria es notificarà mitjançant la publicació als taulers d’anuncis del 

Col·legi, la pàgina web corporativa i la revista col·legial Món Jurídic. Igualment, es 

trametrà per correu electrònic a tots els membres de la Comissió que hagin facilitat 

una adreça electrònica per rebre la correspondència del Col·legi. 

 
4. Durant el període electoral, el Comitè executiu sortint continuarà exercint les seves 

funcions fins a la proclamació dels nous càrrecs electes.  

 
5. Les vacants en els càrrecs de president/a, vicepresident/a i secretari/ària-tresorer/a 

produïdes en el procés electoral seran proveïdes per acord del Comitè executiu entre 

els seus membres. En cas de quedar vacants la totalitat dels càrrecs, la Junta de 

Govern proveirà provisionalment la direcció de la Comissió fins a la proclamació de la 

candidatura guanyadora en el corresponent procés electoral. 

 
Article 14.- Cens electoral.  

 
1. Seran electores totes les persones col·legiades que el dia de la convocatòria electoral 

constin inscrites en la Comissió i no estiguin inhabilitades. 

 
2. Des de l’endemà de l’acord de convocatòria el cens electoral estarà exposat al públic 

a la Secretaria del Col·legi. 

 
3. Dins dels cinc dies següents a l’exposició pública del cens electoral es podrà 

impugnar la inclusió o exclusió a les llistes davant de la Junta de Govern, qui resoldrà 

en els cinc dies posteriors a la finalització del termini per fer impugnacions respecte al 

cens electoral. 
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Article 15.- Candidatures. 

 
1. Podran ser candidates totes les persones col·legiades inscrites en la Comissió el dia 

de la convocatòria electoral que, en el moment d’ésser proclamades candidates, 

reuneixin el requisits següents: 

a) Estar al corrent de les obligacions col·legials. 

b) No estar inhabilitades. 

 
c) No formar part de la Junta de Govern ni del Comitè Executiu de la Comissió. 

 
2. Les candidatures es presentaran al Registre del Col·legi dins dels quinze dies 

naturals posteriors a la convocatòria, i estaran signades per les persones candidates, 

amb indicació del seu número de col·legiació. 

 
3. Les candidatures seran tancades i hauran d’incloure candidats/es per proveir tots 

els càrrecs que surtin a elecció i respondran a criteris de paritat d’acord amb la 

normativa vigent d’aplicació. 

 
4. Dins dels set dies naturals posteriors al de finalització del termini de presentació de 

candidatures, la Junta de Govern proclamarà els candidats que reuneixin els requisits 

establerts i en motivarà les exclusions. 

 
5. La resolució d’inclusió o exclusió d’una candidatura es podrà impugnar davant de la 

Junta de Govern dintre del termini de tres dies des de la notificació a la persona 

interessada i la Junta de Govern resoldrà sobre el recurs dins dels set dies naturals 

posteriors a la impugnació. La resolució de la Junta posarà fi a la via administrativa. 

 
6. Quan es proclami una única candidatura per als càrrecs vacants, la Junta de Govern 

desconvocarà les eleccions i declararà electes els candidats que s’hagin proclamat. 

 
Article 16.- Comitè electoral. 

 
Durant el procés electoral, la Junta de Govern actuarà com a Comitè Electoral i 

facilitarà que les persones electores puguin conèixer, per mitjà de la pàgina web del 

Col·legi, totes les opcions alternatives abans d’emetre el seu vot. 
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Article 17.- Mesa electoral i votació. 

 
1. La Mesa Electoral estarà presidida, per torns, per un dels membres de la Junta de 

Govern i actuarà com a secretari/ària el del Comitè executiu sortint. 

 
2. Les persones electores podran emetre el seu vot personalment a la seu del   Col·legi, 

en l’horari que es determini a la convocatòria, que no podrà ser inferior a cinc hores.  

 

3. Al lloc on es dugui a terme la votació es disposarà d’un espai reservat on les 

persones electores disposaran de les paperetes corresponents a totes les candidatures 

i paperetes en blanc. 

 
4. La Junta de Govern podrà establir que la votació pugui realitzar-se també per via 

telemàtica, que haurà de permetre acreditar la identitat i la condició de persona 

col·legiada de l’emissor o emissora, i la inalterabilitat del contingut del missatge.  

 
Article 18.- Proclamació de candidatures electes. 

 
1. Un cop finalitzat l’escrutini, la Mesa electoral estendrà l’acta del resultat i quedarà 

proclamada electa la candidatura que hagi obtingut més vots.  

 
2. En cas d’empat, la direcció de la Comissió serà assumida per un període de dos anys 

per cadascuna de les llistes guanyadores, corresponent l’elecció del torn de mandat a 

la llista amb el candidat a president amb més anys d’antiguitat de col·legiació. 

 
3. Els canvis produïts en la composició del Comitè executiu s’anotaran al Registre 

previst a l’article 89.4 dels Estatuts col·legials7. 

 
Article 19.- Còmput de terminis.  

 
Els terminis assenyalats en el present títol s’entendran referits a dies hàbils, llevat que 

s’indiqui expressament que es tracta de dies naturals. 

 
 

 

                                                 
7En els Estatuts vigents, article 83.4. 
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CAPITOL V.- SUPRESSIÓ 

 
Article 20.- Supressió de la Comissió. 

1. La Junta de Govern, de conformitat amb l’article 79.1.m)8 dels Estatuts col·legials, 

podrà acordar la supressió de la Comissió de forma motivada, previ informe del 

plenari, preceptiu i no vinculant, que s’emetrà en el termini de vint dies, des que el 

sol·liciti la Junta de Govern. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès 

l’anterior informe, s’entendrà que no hi ha oposició a la supressió de la Comissió.  

2. Contra l’acord de supressió de la Comissió, que exhaureix la via administrativa, es 

podran formular els recursos pertinents, d’acord amb els estatuts col·legials. 

 
Disposició transitòria. 

 
La convocatòria de les primeres eleccions resultants d’aquest reglament es farà 

pública en un període màxim de quatre mesos des de la seva entrada en vigor.   

 
Disposicions finals. 

 
1. Totes les qüestions que sorgeixin de l’aplicació, interpretació i abast del present 

reglament seran sotmeses a la Junta de Govern. 

 
2. El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en la pàgina 

web col·legial.  

 

 
 

                                                 
8 En els Estatuts vigents, article 74.1.l 


