CENTRE DE MEDIACIÓ DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE
SABADELL: ESTATUTS
La Junta de Govern de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Sabadell va aprovar el passat 6 de maig
de 2003 la modificació dels Estatuts del Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Sabadell, a l’objecte d’adaptar-los a la Llei 1/2001, de 15 de març, de Mediació Familiar, i al
seu Reglament, aprovat pel Decret 139/2002, de 14 de maig.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, arran de la publicació de la Llei 1/2001, de 15 de
març, sobre la mediació familiar a Catalunya i del seu Reglament, i ja que incideix sobre l’àmbit
del dret, particularment el dret de família, en què és bàsica la funció i l’actuació dels advocats,
ha cregut convenient des de la Junta de Govern, paral·lelament a l’esmentada iniciativa
legislativa, crear un Centre de Mediació depenent del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell,
per oferir la mediació, en el seu sentit més ampli, com a sistema alternatiu de resolució de
conflictes.
Aquest servei, ofert des del Col·legi d’Advocats de Sabadell, pretén afavorir la formació, la
promoció i la divulgació de la mediació, així com la seva pràctica, tant privada com pública, per
part dels ciutadans.
TÍTOL PRIMER: CONSTITUCIÓ, DENOMINACIÓ, OBJECTE I SEU SOCIAL
ARTICLE 1. CONSTITUCIÓ I DENOMINACIÓ
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell crea un Centre que ofereix al ciutadà la possibilitat
de solucionar els seus conflictes a través de la via alternativa de la MEDIACIÓ, mitjançant els
advocats mediadors que l’integren. La seva denominació o raó social és: CENTRE DE
MEDIACIÓ DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL.
ARTICLE 2. OBJECTE
Aquest Centre té com a objectiu afavorir el desenvolupament, la formació, la promoció, la
divulgació i la pràctica de la mediació, tant privada com pública, i sota els principis bàsics de la
voluntarietat, la confidencialitat i la imparcialitat.
ARTICLE 3. SEU SOCIAL
La seu del Centre de Mediació és la de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, carrer de
Lacy núm. 15 de Sabadell, on estan habilitades les dependències adients per portar a la pràctica
les mediacions dels advocats mediadors que ho sol·licitin.
TÍTOL SEGON: MEMBRES, ÒRGANS I FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE
MEDIACIÓ
ARTICLE 4. CONDICIONS PER SER MEMBRE DEL CENTRE
I. Per ser membre del Centre de Mediació, s’han de complir els següents requisits:
a) Ser advocat en exercici del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, amb una
antiguitat mínima de tres anys.

b) No estar sotmès a cap sanció disciplinària que l’inhabiliti.
c) Tenir la formació i la titulació necessàries per ser mediador, d’acord amb la normativa
aplicable.
d) L’aprovació de la incorporació per part de la Junta de Govern, prèvia petició per escrit.
II. Tots els membres resten subjectes als acords de la Junta de Govern.
III. La condició de membre del Centre es perd per defunció, incapacitat, baixa voluntària,
pèrdua dels requisits d’incorporació o expulsió per infracció molt greu, si així ho considera la
Junta de Govern, ja sigui actuant d’ofici o a proposta de la Comissió.
ARTICLE 5. ÒRGANS DEL CENTRE DE MEDIACIÓ
Componen el Centre de Mediació els següents òrgans:
a) La Comissió de Mediació.
b) L’Assemblea.
ARTICLE 6. COMISSIÓ DE MEDIACIÓ
La Comissió de Mediació depèn de la Junta de Govern i ha d’estar formada per un màxim de set
membres del Col·legi d’Advocats de Sabadell, nomenats per la Junta de Govern, entre els quals
ha d’haver un membre d’aquesta que ha d’actuar com a representant.
Aquesta Comissió ha d’estar formada per un president, un secretari i entre un i cinc vocals.
Els càrrecs de la Comissió són gratuïts i comporten l’obligació d’assistència a les reunions.
La Comissió ha de desenvolupar les següents funcions:
a) Portar el registre de mediadors de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Sabadell, amb els
corresponents assentaments d’inscripció, rectificació i notes marginals.
b) Comunicar al Centre de Mediació Familiar de Catalunya i, si escau, al Consell dels
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, les altes, les baixes i les rectificacions que es
produeixin en el registre, així com l’obertura d’expedients disciplinaris i les mesures que
s’hi adoptin.
c) Comunicar al Centre de Mediació Familiar de Catalunya la persona mediadora escollida per
les parts de mutu acord, quan aquestes s’hagin adreçat al Col·legi per efectuar la designació.
d) Remetre al Centre de Mediació Familiar de Catalunya i, si escau, al Consell dels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Catalunya, la memòria anual.
e) Assistir a les reunions de la Comissió de Mediació del Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya.
f) Fer el seguiment de les mediacions portades a terme pels col·legiats.
g) Proposar la programació i la realització de la formació específica en l’àmbit de la mediació.
h) Col·laborar amb el Centre de Mediació Familiar de Catalunya en el foment i la difusió de la
mediació.
i) Estudiar les tècniques de mediació.
j) Elaborar propostes i emetre informes sobre el procés de mediació que, en relació amb les
seves funcions, li siguin encomanats pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya.
k) Col·laborar amb el Poder Judicial i amb l’Administració, mitjançant la realització d’estudis,
l’emissió de informes, l’elaboració d’estadístiques i altres activitats relacionades amb les
seves finalitats, podent-ho fer per iniciativa pròpia o a requeriment de persones o
institucions.

l)
m)
n)
o)
p)
q)

Convocar l’Assemblea i sotmetre a la seva aprovació els assumptes que cregui convenients
en l’àmbit de la mediació.
Proposar a l’Assemblea el projecte de modificació dels Estatuts.
Elaborar, si escau, un Reglament de règim intern.
Crear els grups de treball que cregui adients per a un millor funcionament del Centre de
Mediació.
Qualsevol altre facultat que li hagi estat delegada expressament.
Totes aquelles no reservades expressament a l’Assemblea.

Els acords i les propostes de la Comissió, en relació amb les funcions esmentades, s’han
d’adoptar per majoria d’assistents i han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern del
Col·legi.
La Comissió s’ha de reunir, pel cap baix, una vegada al mes, sota convocatòria del president o
quan ho sol·liciti la majoria dels membres.
ARTICLE 7. L’ASSEMBLEA
Membres de l’Assemblea:
L’Assemblea general comprèn tots els membres del Centre de Mediació de l’Il·ltre. Col·legi
d’Advocats de Sabadell.
Funcions de l’Assemblea:
a) Proposar la modificació dels Estatuts a la Junta de Govern del Col·legi.
b) Prendre, de conformitat amb els presents estatuts, els acords que no contravinguin el
que determini la Junta de Govern.
c) Proposar a la Comissió de Mediació la realització d’actuacions amb l’objecte de
millorar el Centre, dintre de la normativa vigent.
Sessions:
1. L’Assemblea s’ha de reunir, de forma ordinària, almenys una vegada l’any, dins dels tres
primers mesos.
2. La Comissió pot convocar l’Assemblea amb caràcter extraordinari, sempre que ho cregui
convenient o quan ho sol·liciti un nombre de membres no inferior al 50%. En aquest cas,
l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies, a comptar des de la sol·licitud.
Convocatòria de l’Assemblea:
1. L’Assembla ha de ser convocada per la Comissió de Mediació amb una antelació mínima de
set dies. La convocatòria ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de
la reunió, tant en primera com en segona convocatòria, entre les quals hi ha d’haver un interval
mínim de mitja hora.
2. La convocatòria s’ha de comunicar individualment a tots els membres de l’Assemblea i s’ha
de publicar al taulell d’anuncis del Col·legi.

3. Les reunions de l’Assemblea han de ser presidides pel president de la Comissió de Mediació i
ha d’actuar-hi com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Comissió.
4. El secretari ha de redactar l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president,
amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les
votacions i la llista de les persones assistents.
Constitució de l’Assemblea:
1. Les Assemblees es consideren vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi
concorrin la meitat dels seus membres i, en segona convocatòria, sempre que hi concorrin un
mínim de tres, a més del president i del secretari.
2. El president de la Comissió ha de dirigir els debats, concedir o retirar la paraula i sotmetre a
votació les propostes d’acord.
3. Els acords s’han de prendre per majoria simple de vots, tret dels casos en què la normativa en
vigor exigeixi una majoria reforçada.
4. Cadascun dels membres té dret a un vot en les assemblees ordinàries i extraordinàries. No es
pot fer ús de la delegació de vot.

