
DILIGENCn per fer constar

Amb data de 22 de desembre de 2017 , el degd de l'll lustre Col legi d'Advocats de Sabadell,
actuant en nom i representaci6 d'aquest col legi, va signar el conveni de col laboraci6 que

es reprodueix tot seguit:

llll tl Generalitat d€ Catalunva
lluq oopartam€nt de Jusiicla

Conveni enlro el Departament de Justicla i ol Col.legi d'Advocata de Sabadoll
per el foment del SErvel d'Orlentaci6 a la Mediaci6 on el marc dol Servei
d'Orientaci6 JuridicE rearitzat durant el 2017

REUNITS

O'un€ part el senyor Rafael Cata,A Polo, ministro d6 Juotlcia, quo actua com a autoritat
habifitada psr l'article 6 del Reial decret 94412017, de 27 d'octubre, pol qual es d6slgnen
drgans i autoritals encarregals de donar compliment a les mesures dirigid€s al Govorn i a
t'Administraci6 de la Generelilat d6 Catalunya, autoritzades p€r ecord del Ple del Sonat d6
27 d'oclubte de 20'17, pel qual s'aprov€n les meaures requerides pel Gov6rn. a I'empara de
l'article 155 de la Constituci6, per a l'exercici de l€s s€ves funcions i p6l a l'adopci6 d'aco.ds,
reiolucions i disposicions que corresponguin als consell6r6, d'acoad amb la legislaci6
aulondmica d'aplicaci6, en l'e6f6ra especlfica de Ia seva actuaci6.

ld'una altra, el sgnyor Manolo Hern6ndez Martln, daga de, Col legi d'Advocats de Sabadell,
qu6 actua en roprosontaci6 d'aqu€sla corporaci6 en virtut de les fecultats que li atribueix
l'6rticle 44.1.a dols Estatuls vigeots dsl Col.l6gi d'Advocals d6 Sabad.ll, publicats mitjangant
Resoluci6 JUS/7822010, de 10 de maro (DOGC nim. 5594, de 24.3.2010) iResolrrci6
)usn15412o12, do E d octubre (DoGC num. 6234, d. 23-10-2012) i inaqits en el Registre
d6 col.l€gis professionals emb 613 numoro d'inscripci6 A/S-71 1 i A/S-713.

Le6 parta es reconeixen la capacitat lggal necessAria per atorgar equesl documont i

MANIFESTEN

Que la mediaci6, com a matode de reso,uci6 de conflicles voluntari i conlidencial adregat
a facilitar la comunicao6 6ntre les persones, que pret6n evitar l'otlertLlaa de procossos
judicials de careder contenci6s, posar fi als ja inaciats o r€duir-n€ l'abast, a Catalunya
esta regulada per la Llei 15/2009, d6l 22 de juliol, de mediaci6 en l'ambit del dret privat
(en endavant Llei 15/2009), quo deroga la Llai 'll2001, de 15 de marg, de m6diaci6
femilisr de Catalunys, en la mesure que oslAn la medlaci6 a diversos conflictcs d6 l'ambit
civil

r,;.ffi

2. Ou6, d'acord emb l'Erticle 20 de la Llei 1512009. el Centre de Mediaci6 d€ Dret Privat de
Catelunya, com a ontitat aense personalital lurldica prdpia, adscrit al O6partamenl de
Justicia, 16 p6r objocte promour€ i adminisker la medisci6 i facilitar que s'hi pugui
accedir; il'article 21.s) de 19 Lleiesmentada assenyale com una d6leB funciona d'aqLre6t
Contre la de fomentar i ditondre la mediaci6.

3 Qu6 I'articlo 22.t) M la Ll€i 15/2OOg determina qu€ 616, col.l€gis que integren Bls
prota3sionals que fan medlaclons en l'Ambit d'equcsta Ll6i, 
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altrEs funcions. han de

tl[,{,rl
Pau Claris, 81
08010 Barcelona
Tel. 93 316 41 00
Fax 93 316 41 01
dgserveis.dj@gencat.c€t
iusticia qencat cat

ffi Generalitat de Catalunya
XllI Departament de Justicia

Direcci6 de Serveis



Generalitat de Catalunya
Oepartament de Justicia

col'laborar amb el Centre de Mediaci6 de Dret Privat de Catalunya en el foment i la

difusi6 de la mediacid.

4. Que les parts signaris d'aquest Conveni van subscriure a Barcelona, el 13 de febrer de

2002, el Conveni de col laboraci6 per a la posada en marxa de la mediaci6 familiar a

Catalunya, regulada per la Llei 12001, de 15 de mar9, de mediaci6 lamiliar d6

Catalunya, i que, com a conseq0encla a amb l'objecte de la posada sn marxa dels

dlferenls serveis col legials de mediaci6 familiar, el Departam€nt de Justicia va atorgar,

mitjangant la Resoluci6 d'11 de novembr€ d€ 2002, diverses subvencions als col legis

col laboradors que efeclivament van establir els serveis esmentats. El Departament de

Justicia contibuira alfiangament d'una parl delserveique es presta al ciutada en I'ambil
d€ la msdiaci6.

5. Que l'article 27.1 de la Llei 152009 estebl€ix qu€ les porsones que s'adrecin al Centre

& lt odiacio de Dret Privat de Catalunya, en els suposits que estableix aquesta Llei,
poden gaudir del benetici de gretunat, sempre ql.E 6s donin les condicions materials que

estableixen les normes reguladoros ds l'assislencia jurldica gretuita, o es tracti d'un dels

suposits previstos en algun dels programes de gratuilat de la msdiaci6 previstos a

l'article 27.3.

6. Que les parts signants d'aquest Conveni r€con€lx€n la necessitat d'impulsar a Catalunya
la mediaci6 oom a meiods dc rosoluci6 dc conflic{ss que puguin sorgir en l'dmbit de la
conviv6ncia familiar i ciuladana.

En conseqiiencia, les parts acorden subscriure aquast Convsni, que os regeix pels segiients

PACTES

Primer. L'objede d'aquest Conveni 6s subvencionar, per psrt del Departament de Justicia,

l'impuls i la difusio a la mediacio com a metode de resoluci6 de confliclas familiars i civils,
que durant I'any 2017 ha portat el Col.l€gi d'Advocat3 de Sabadell (Servei d'Orisntaci6 a la
Mediaci6soM) d'acord amb les directriw d6l Centre de M6diaci6 ds Dret Privat de

Catalunye en el merc del SeNei d'Oriontaci6 Jurldica (SOJ).

Segon. El SOM esB ubicat a les dep€nddncies d'alenci6 al p0blic del SOJ o b6 als
r€spectius edificis .iudicials. Aquesla acluaci6 la r€alilzen diroctamenl els advocats experts

en msdiaci6 i, basicament, consisleix a:

a) lnformar sobr6 la possibilital de dur a term6 la mediaci6 familiar icivil, almenys, en tots

aquolls supdsits que puguin s€r rBconduils a mediaci6 segons l'article 2 de la Llei
152009.

b) Odentar i atendre la persona interessada en la mediaci6.
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c) lnformar de la mediacid i de les seves carac{eristiques

e) lnformar les porsones directament sobre els requisits per obtanir l'assidencia iuridica
gratuila o dedvar-les al SOJ.

f) Posar-se en contacte amb l'altra/es parus implicada/es en la possible mediacio ioferir
la mateixa infomaci6 i aiut per formalilzar la sol licitud de mediacid i, si escau,

d'assistCncis jurldica gratulte.

g) Tramelre les sol.licituds de l6s diferents parts e la seu d€l Cenlre de Msdiaci6 de Dret

Privat de Catalunya conesponent al seu tenitori, juntament, si escau, amb el

reconeixement d'assisteocia juridic€ gratuils. En rebre equesta documentaci6, el Cedre
ds M6diaci6 de Dret Privat de Catelunya ha de designar la persona mediadora que

correspongui, d'acord amb el partil judicial i ol torn del Registre general corresponent de

P€rsonos mediadores.

h) lnfomar les parts d'un litigi sobre les caraclerlstiques iels evantatges de la mediacio,
quan siguin derivades per les persones titulars dels jutjats del partit judicial conesponent,
i, 6n 6l cas que les parts estiguin d'acord a iniciar la modiacid, dorivar l'expedient al
Centr€ de Msdiaci6 de Dret Privat d€ Catalunya per tal que pugui ter la corresponent

designaci6 de le persona mediadora, en funci6 do la voluntat ds l6s pans o del Rogistre
general corresponent de persones mediadores.

Adrega: Av. Franc€sc Macia, 36, tone 1. 08208 Sabadell

Tolaton: 93 723 95 00

Coneu aledrdnic: sooiallonch@gmail.com; miqu€lfsrnandez@icasM.org
Parsones rcsponsables: Sonia Llonch Puig

Horari d'atenci6 el public de 10 a 12 hores

Freqooncia B€tmanal: dimscres i divendres

Adrega: P9. d'Horta, '19, Nou Ediftci Juqats, '1a. d. (SOJ Col.legi dAdvocats). 08290
Cerdanyols del Valles

Teldfon: 93 692 74 74

Coneu 61octrdnio soniallonch@gmail.comt miquelfemandez@icasbd.org
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d) Proporcionar €l formulari d€ sol licitud i l'ajuda necasslria per emplanar-lo.

Tercer. El SOJ ha derivat al SOM totcs les peticions de mediaci6 i aquells supdsits de
conflictes que es puguin sotmetre a mediacio segons la legislaci6 vigent.

Les dad66 que identifiquen aquest SOM 66n 163 seguents:

Persones responsablas: Sdnia Llonch Puig

Horari d'atonci6 al p(blic de 10 a 12 hores

Freqoencia setmanel: divendres



Quarl. L6s persones destinateries del SOM s6n toles hs persones interessades en la
mediaci6 que compleixin els requisits establerts per I'article 4 ies trobin en els supdsits de

l'a cle 2, ambd6s de la Llei 15/2009, del22 de juliol, de mediacid en l'embit deldret privst.

CinguA. Els edvocats mediadors que han participat en el SOM iel Col.legi d'Advocats de

Sabadell han rebut l'assessorament del Cenlre ds Mediacio de Drot Privat de Catalunya en

lss tasques i incidAncies pr6pies de la funcid de hcilitacio de la mediaci6.

Sis6. El Centre de Mediacid de Dret Privat de Catalunya ha f€t el seguiment de les

actuacions dutes a terme en el marc d'aquesl Conveni a trav6s dels r6sponsablos del SOM.

Aixi mateix, els responsables del SOM del Col'l6gi dAdvocats de Sabadell han mantingut

durant aquest any 2017 les reunions n6c€ssari6s de seguiment i coordinaci6 amb el Centre

de Mediacio de Dret Privat de Catalunya.

Setd. El Col legi d'Advocats de Sabadell ha respeclat la intimitat de les persones usueries

del SOM, n'ha manlingut la reserva i ha garantil la segurelat i la inlsgritat de les seves
dades.

Aixl mateix, es compromet a no cedir a tercers l6s dad6s esmentades, o els arxius que les

conl€nen, aixi com a guardar-les amb eskicta con idencialitat i garanlir-n€ la soguretat i

intogritat, d'acord amb les previsions d€ la Llei orgAnica 15/1999, de 13 d6 desembre, de
prot€ccio de dades de caracter personal, iel Rsglament de dEsenvolupament de la LOPD,
aprovat pql Reial docrot 172012007, de 21de desembre.

Vuit6. Forma i termini de justificacio

El Col legi dAdvocats de Sabadell s'obliga a justificar les actuacions realitzadcs, davant del

Centre de Mediaci6 de Oret Privat de Catalunya i abans del 31 de gcner de 2018, mitiangant

una certiricaci6 de la peBona titular de la secretaria del col lagi sobre les persones qu€ hi

han participat i a presentar la documentaci6 aoeditativa del pagament portinent (fac{ura que

expressi el numero, imporl, data d'emissi6, data d€ pagament o document justificatiu del

pegement).

Aixi matoix aportare una memdria explicaliva de l'aclmpliment de la linalitat de l'activitat,

amb indicaci6 d6 l6s aclivitats realitzades i ols r€sultats obtinguts i amb la identificaci6 de les

personos rstdbuldes.

Tamb6 ha d'acreditar no haver rebul cap ahra subvenci6 por la mataixe finalitet i qu€, en tot

cas, els fons rebuts no superen les d6spos6s rsalitzados, ipr$entar una ralaci6 detallada

dsls altros ingressos o subvencions que hagin tinangat l'activitat subvencionada amb

indicaci6 de I'import i la seva proceddncia, d'acord amb l'Brticle 30 del capltol lV de la Llei

38 2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

subvenci6 s'ha calculat multiplicant per 31,s€Jhora les hores de dedicacio dels

en mediacio itamM d'altre personal que hagi intervingut en l'organitzaci6 i
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NovA. Compul de la quantia de la subvenci6 iforma de pagament

El Depart6m6nt d6 Justlcia contribueix al finangament duranl l'any 2017 del SOM

6f6ctiva ment en funcionament.

L'imporl de
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Desd. Les causes de revocaci6 d'aquesta subvenci6 sdn les seg0ents:

a) L'incomplimont ds l'obligeci6 da iustificaci6.
b) L'obtenci6 de la subveflci6 sense rsunir les condicions requeridos.

c) L'incompliment de la linalitat per a la qual la subvenci6 ha estat concedida, lotalment o
parcialment, en haver destinat les quantitats percebudes a finalitats diferents.
d) L'incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessi6
de la subvenci6, incloent-hi l'obstrucci6 de les actuacions de conlrol o la resistencia I
permetreles de manera que s'impedeixi comprovar lacreditacio d'haver realitrat l'obiecte de
la subvenci6.

e) En el supdsit indicat per l'article 94.1, regla quarta, d6l Decrot Legislatiu 3!2002, da 24 de
des€mbra, pel qual s'aprova el Text rsf6s d6 la Llei do finances p0blQues de Catalunya, per
l'exc6s obtingut sobre el cost de I'aclivitat desenvolupada.

0 La no-inclusi6 o la u{ilitzaci6 indeguda d6ls mitjans indicats por l'article 92.7. del Defiet
Legislatiu 3/2002, de 24 do des€mbr6, pelqual s'aprova el Text ref6s de la Llei de linanc€s
pouiquos de Catelunya,

Onze. El Col legi d'Advocats de Sabadell, com a entitat beneficiAria de la subvenci6, s'obliga
a sotmetre's a les actuacions de comprovaci6 del Oeparlament de Justicia, a les de control
de l'activitat economica flnancera que conesponguin a la lntervenci6 General de la

Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o altres Organs Gompetents.

Rafael Catale Polo Hemdndez Martin

l*d
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coordinaci6, en el benentis que les hores de treball de suport en I'organilzaci6 o coordinaci6

no han sxc€dit d€l 40% del lotal.
La d€dicacio al SOM pel qus fa al Col legi d'Advocats de Sabad8ll durant el 2017 ha estat

de 294 hores i per tant, l'imporl a subvencionar resulta de 9.261 €.

El pagamont os fara efectiu mitjangant el lliuramsnt d'una b€skota psr la totalitat de I'import

atorgat, la qual es tramitara immediatam€nt despr66 de la signatura d'aquest convoni.

Barcelona, 22 de desembre de 2017
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El 27 de desembre de 2017 es va trametre el conveni esmentat al Ministeri de Justicia per

tal que fos signat pel Ministre de Justicia, en representaci6 del Departament de Justicia, en

virtut de l'habilitaci6 de l'article 6 del Reial Decrel 94412O17, de 27 d'octubre, pel qual es
designen drgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al

Govern i a l'Administraci6 de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del

Senat de 27 d'octubre de 2017 .

Mitjangant correu electr6nic de 28 de desembre de 2017,la Subsecretaria del Ministeri de

Justicia ha comunicat a aquest Departament de Justicia que la signatura del conveni l'ha de
dur a terme el director de Serveis del Departament de Justicia, en 0s de la delegaci6 que t6

conferida pel conseller de Justicia mitjangant la Resoluci6 JUSl1O40l2017 , de 12 de maig

(DOGC nom. 737 1, de 17.5.2017).

Ateses les indicacions anteriors, aquest director de Serveis assumeix la signatura del

conveni, en representaci6 del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

Perqud aixi consti, signo la present diligdncia, mitjangant la qual es manifesta el

consentiment del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya per a la

subscripci6 del conveni transcrit que, en conseq[idncia, queda perfeccionat.

Angel Cortadelles i Bacaria

Director de Serveis
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Barcelona, 29 de desembre de 2017


