Conveni entre el Departament de Justícia i el Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona per a l’impuls conjunt de la mediació i d’altres mètodes alternatius
de gestió i resolució de conflictes i per al foment del Servei d’Orientació a la
Mediació durant el 2018
REUNITS
D’una part, la senyora Ester Capella i Farré, consellera de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, que actua en representació d’aquest Departament en virtut del nomenament
efectuat mitjançant Decret 3/2018, de 29 de maig (DOGC núm. 7632, d’1 de juny de 2018) i
en ús de les facultats que li confereix l’article 12.a) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
I d’una altra, la senyora M. Eugènia Gay Rossell, degana del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona (en endavant ICAB), que actua en representació d’aquesta corporació en virtut de
les facultats que li atribueix l’art 76.1.a dels Estatuts vigents del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona, publicats mitjançant Resolució JUS/689/2015, de 10 d’abril (DOGC núm. 6853,
de 17 d’abril de 2015) i inscrits al Registre de col·legis professionals amb el número A/B229.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i

MANIFESTEN
1. Que el Departament de Justícia té, entre altres atribucions legals, la relativa a la
promoció i desenvolupament dels mitjans alternatius de resolució de conflictes (Decret
1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat, art. 3.9.6).
2. Que la mediació, com a mètode de gestió de conflictes voluntari i confidencial adreçat a
facilitar la comunicació entre les persones, que pretén evitar l’obertura de processos
judicials de caràcter contenciós, posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast, està regulada a
Catalunya per la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat (en
endavant Llei 15/2009), que deroga la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar
de Catalunya, en la mesura que estén la mediació a determinats conflictes de l’àmbit
civil.
3. Que, d’acord amb l’article 20 de la Llei 15/2009, el Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya, com a entitat sense personalitat jurídica pròpia, adscrit al Departament de
Justícia, té per objecte promoure i administrar la mediació i facilitar que s’hi pugui
accedir, i l’article 21.a) de la Llei esmentada assenyala com una de les funcions d’aquest
Centre la de fomentar i difondre la mediació.

4. Que l’article 22 de la Llei 15/2009 atribueix amb caràcter exclusiu als col·legis
professionals de l’àmbit de la mediació un seguit de funcions públiques, que aquestes
corporacions públiques han d’exercir mitjançant la relació o en col·laboració amb el
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, entre les quals es troben les consistents
en: a) Gestionar el registre de persones mediadores que hi estiguin col·legiades i
comunicar-ne les altes i les baixes al Centre de Mediació; b) Proposar al Centre de
Mediació la persona mediadora quan les parts s’adrecin al col·legi professional; c) Dur a
terme la formació específica i declarar la capacitació de les persones mediadores; d)
Complir la funció deontològica i disciplinària respecte als col·legiats que exerceixen la
mediació; i e) Elaborar una memòria anual de les activitats del col·legi professional en
l’àmbit de la mediació, que s’ha de trametre al Centre de Mediació en Dret Privat de
Catalunya.
5. Que, de forma específica, l’article 22.f) de la Llei 15/2009 determina que els col·legis que
integren els professionals que fan mediacions en l’àmbit d’aquesta Llei, entre altres
funcions, han de col·laborar amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el
foment i la difusió de la mediació.
6. Que, des de l’any 2002, les parts signants d’aquest Conveni han mantingut una estreta
col·laboració en l’àmbit del foment a la mediació, iniciada amb la subscripció a
Barcelona, el 13 de febrer de 2002, del Conveni de col·laboració per a la posada en
marxa de la mediació familiar a Catalunya, regulada per la Llei 1/2001, de 15 de març,
de mediació familiar de Catalunya, i prorrogada mitjançant addendes anuals. El
Departament de Justícia contribueix al fiançament d’una part del servei que es presta al
ciutadà en l’àmbit de la mediació.
7. Que l’ICAB ha estat capdavanter en el foment de la mediació, amb la creació, per acord
de la Junta de Govern de data 13 de febrer de 2001, del Centre de Mediació de l’ICAB, a
fi de donar a conèixer la mediació en tots els àmbits i fomentar-la com a instrument per a
la resolució de conflictes.
8. Que l’article 27.1 de la Llei 15/2009 estableix que les persones que s’adrecin al Centre
de Mediació de Dret Privat de Catalunya, en els supòsits que determina aquesta Llei,
poden gaudir del benefici de gratuïtat, sempre que es donin les condicions materials que
estableixen les normes reguladores de l’assistència jurídica gratuïta o es tracti d’un
supòsit previst en algun dels programes de gratuïtat de la mediació previstos a l’article
27.3.
9. Que les parts signants d’aquest Conveni reconeixen la necessitat d’impulsar a Catalunya
el coneixement i el recurs a la mediació i a altres mètodes de gestió i resolució de
conflictes que puguin sorgir en l’àmbit de la convivència familiar, ciutadana i d’altres
àmbits socials i en tots els ordres jurisdiccionals.
10. Que l’ICAB presta, amb la col·laboració del Departament de Justícia, el servei
d’orientació jurídica i tramitació de justícia gratuïta en diversos punts arreu de la
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demarcació d’aquest Col·legi, servei que comporta un coneixement de la major part dels
conflictes que viu la ciutadania.
9. Que ambdues parts coincideixen en la necessitat de gestionar coordinadament els
esforços i recursos dedicats als serveis d’orientació, bé siguin de caire jurídic, bé per a la
resolució alternativa de conflictes i, en especial, la mediació.
10. Que el projecte de SOJ-SOM, tal com ha estat articulat mitjançant els convenis entre
aquest Departament de Justícia i l’ICAB, ha rebut una menció honorífica segons es
desprèn de l’Ordre JUS/2652/2011, de 22 de setembre (BOE núm. 241, de 6.10.2011),
pel que fa al Premi a les Bones Pràctiques en Justícia corresponent a 2011 en la
categoria d’Iniciatives per un servei de justícia orientat a les persones.
En conseqüència, les parts acorden subscriure aquest Conveni, que es regeix pels
següents:
PACTES
Primer. L’objecte d’aquest Conveni és subvencionar, per part del Departament de Justícia,
l’impuls i la difusió a la mediació com a mètode de resolució de conflictes familiars i civils,
que durant l’any 2018 dugui a terme l’ICAB (Servei d’Orientació a la Mediació-SOM), d’acord
amb les directrius del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el marc dels
Serveis d’Orientació Jurídica (SOJ).
Segon. L’ICAB ha promogut la derivació a mediació des de l’atenció inicial que s’ofereix als
usuaris del SOJ i la formació en mediació dels seus professionals, per oferir una primera
informació mediadora a les persones que s’adrecen al SOJ tan telefònicament com
presencialment.
Tercer. Els ciutadans que han manifestat el seu interès per la mediació, sigui directament,
sigui com a conseqüència de l’orientació rebuda en el SOJ o sigui perquè han estat derivats
per les persones titulars dels jutjats del partit judicial corresponent, han estat atesos pels
advocats del SOJ a qualsevol de les seus de l’ICAB i han prestat aquesta orientació en
mediació completant tots els punts de manera personalitzada, i incloent-hi el contacte amb
l’altra part, amb l’objectiu d’informar-la dels beneficis de la mediació i procurar que s’adopti
aquesta via de resolució del conflicte.
Quart. Aquesta actuació s’ha realitzat en horari de matí o tarda i, bàsicament, consisteix a:
a) Informar sobre la possibilitat de dur a terme la mediació familiar i civil, almenys, en tots
aquells supòsits que puguin ser reconduïts a mediació en les matèries que es
comprenen en l’article 2 de la Llei 15/2009.
b) Orientar i atendre la persona interessada en la mediació.
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c) Informar de la mediació i de les seves característiques.
d) Proporcionar el formulari de sol·licitud i l’ajuda necessària per emplenar-lo.
e) Informar directament sobre els requisits per obtenir l’assistència jurídica gratuïta i
iniciar-ne la tramitació.
f) Posar-se en contacte amb l’altra part implicada en la possible mediació i oferir-li la
mateixa informació i ajut quant a emplenar la sol·licitud de mediació i d’assistència
jurídica gratuïta.
g) En cas que qualsevol de les parts que intervinguin en un procés de mediació tinguin
dret a justícia gratuïta, les sol·licituds de les dues o més parts es trameten a la seu del
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya corresponent al seu territori, juntament
amb el reconeixement d’assistència jurídica gratuïta. En rebre aquesta documentació, el
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya designa el mediador que correspongui,
d’acord amb el partit judicial i el torn del Registre general de persones mediadores.
h) En el supòsit que cap de les parts que intervenen en un procés de mediació tinguin
dret a justícia gratuïta, però sí que volen iniciar la mediació, l’ICAB els dona informació
sobre les condicions del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i sobre els
diferents centres o col·legis professionals on poden obtenir llistats de professionals en la
mediació.
i) Atendre les derivacions judicials que els òrgans judicials facin a les parts a sessions
informatives de mediació dels jutjats dels partits judicials de Berga, Santa Coloma de
Gramenet, Gavà, el Prat del Llobregat, Cornellà del Llobregat, Sant Boi del Llobregat i
Hospitalet del Llobregat.
Cinquè. Les adreces on es realitzarà aquesta activitat són a les seus judicials on l’ICAB
disposa d’un Servei d’Orientació Jurídica, sens perjudici que la seu col·legial del c. Mallorca,
283, actuï sempre com a seu suplementària i, en concret, a:
Adreça: c. Prim, 40, 08911 Badalona
Horari d’atenció al públic: dimecres i divendres, de 10 a 14 hores
Telèfon: 933891204
Adreça: c. Programari Lliure, 5, 08600 Berga
Horari d’atenció al públic: divendres, de 12 a 14 hores
Telèfon: 938215088 / 938215563
Adreça: pg. Salzereda, 15-18, 08922 Santa Coloma de Gramenet
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9:30 a 14.30 hores
Telèfon: 933851346
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Adreça: pl. Batista Roca, s/n, 08850 Gavà.
Horari d’atenció al públic: dimarts i dijous d’10 a 14 hores
Telèfon: 936336978
Adreça: c. De l’Amistat 1, 08820 El Prat de Llobregat
Horari d’atenció al públic: dilluns, dimecres i divendres d’10 a 14 hores
Telèfon: 933704911
Adreça: c. Víctor Pradera, 1-3, 08940 Cornellà de Llobregat
Horari d’atenció al públic: dimarts i dijous, d’10 a 13:15 hores
Telèfon: 934745254
Adreça: c. Carles Martí i Vila, 2-4, 08830 Sant Boi de Llobregat
Horari d’atenció al públic: dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 14 hores
Telèfon: 936549813
Adreça: av. del Carrilet, 3 Edifici D, 1a pl. (Ciutat de la Justícia), 08902 L’Hospitalet de
Llobregat
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
Telèfon: 934152245
Adreça: av. del Carrilet, 2 Edifici H, 3a pl. (Ciutat de la Justícia), 08902 L’Hospitalet de
Llobregat
Horari d’atenció al públic: dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 14 hores
Telèfon: 934329012
Adreça: Avinguda Europa, 10, 08720 Vilafranca del Penedès
Horari d’atenció al públic: dimarts i dijous, de 10 a 13 hores
Telèfon: 938904257
Adreça: Ronda Ibèrica, 175, 08800 Vilanova i la Geltrú
Horari d’atenció al públic: dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 14 hores
Telèfon: 938932262
El Servei d’Orientació en Mediació es podrà realitzar també mitjançant un servei telefònic
específic de l’ICAB:
Telèfon: 902500990
Persona responsable: Sra. Gemma Mayol
Sisè. Les persones destinatàries del SOM són totes les persones interessades en la
mediació que compleixin els requisits establerts per l’article 4 i es trobin en els supòsits de
l’article 27, ambdós de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
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Setè. Els advocats que participin en el SOM i l’ICAB rebran la formació específica i
l’assessorament del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en les tasques i
incidències pròpies de la funció de facilitació de la mediació.
Vuitè. Es constituirà una Comissió de Seguiment, vigilància i control del present conveni,
que estarà integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts signants.
La Comissió de Seguiment té com a funció:
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni,
així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau.
2. La resolució dels problemes de compliment d’aquest conveni.
Novè. L’ICAB com a responsable de tractament de les dades personals de les persones
usuàries del SOM, es compromet a donar compliment a la normativa vigent sobre protecció
de dades personals.
Així mateix, es compromet a no cedir a tercers les dades esmentades, o els arxius que les
contenen, així com a guardar-les amb estricta confidencialitat i garantir-ne la seguretat i
integritat, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE)2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i les previsions contemplades en la
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent.
Desè. Forma i termini de justificació
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona s’obliga a justificar les actuacions realitzades, davant
del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i abans de l’1 de març de 2019.
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha de lliurar al Centre de Mediació de Dret Privat de
Catalunya una memòria explicativa de l’acompliment de la finalitat de l’activitat, amb
indicació de les activitats realitzades en l’àmbit del servei SOM, data de l’activitat, persones
ateses, resultats obtinguts (si la informativa ha donat lloc a mediació o s’ha arxivat i per quin
motiu), així com altres dades que transmetin les característiques, peculiaritats i resultats del
servei.
Així mateix ha d’identificar les persones que han intervingut en el servei SOM, lletrats
mediadors i el personal de coordinació i gestió, amb la indicació dels dies i les hores que
han efectuat el servei i/o el percentatge de la jornada laboral que s’ha de dictat al servei, si
escau.
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha de presentar la documentació acreditativa de la
vinculació laboral o de servei del personal que ha dut a terme el servei SOM així com del
pagament efectiu de tots els conceptes que s’inclouen en el pagament de nòmines i factures
per la prestació del servei. Les factures del pagament del servei han d’identificar el número,
import, data d’emissió, data de pagament.
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També ha d’acreditar no haver rebut cap altra subvenció per la mateixa finalitat i que, en tot
cas, els fons rebuts no superen les despeses realitzades, i presentar una relació detallada
dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb
indicació de l’import i la seva procedència, d’acord amb l’article 30 del capítol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Onzè: Còmput de la quantia de la subvenció i forma de pagament
El Departament de Justícia contribueix al finançament durant l’any 2018 del SOM
efectivament en funcionament.
L’import de la subvenció es calcula multiplicant per 31,5€/hora les hores de dedicació dels
advocats experts en mediació i també d’altre personal que intervingui en l’organització i
coordinació, en el benentès que les hores de treball de suport en l’organització o coordinació
no excedeixen del 30% del total.
La dedicació al SOM pel que fa al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona durant el 2018 ha
estat de 2.088 hores i per tant, l’import a subvencionar és de 65.772 €.
El pagament es farà efectiu mitjançant el lliurament d’una bestreta per la totalitat de l’import
atorgat, la qual es tramitarà immediatament desprès de la signatura d’aquest conveni.
Dotzè. Les causes de revocació d’aquesta subvenció són les següents:
a) L'incompliment de l'obligació de justificació.
b) L'obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides.
c) L'incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció ha estat concedida, totalment o
parcialment, en haver destinat les quantitats percebudes a finalitats diferents.
d) L'incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió
de la subvenció, incloent-hi l'obstrucció de les actuacions de control o la resistència a
permetre-les de manera que s'impedeixi comprovar l'acreditació d'haver realitzat l'objecte de
la subvenció.
e) En el supòsit indicat per l'article 94.1, regla quarta, del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, per
l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat desenvolupada.
f) La no-inclusió o la utilització indeguda dels mitjans indicats per l'article 92.7. del Decret
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya,
Tretzè. L’ICAB, com a entitat beneficiària de la subvenció, s’obliga a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació del Departament de Justícia, a les de control de l’activitat
econòmica financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.
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Catorzè. El present Conveni tindrà eficàcia des de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2018 si bé seran objecte de subvenció les actuacions dutes a terme des de l’1
de gener del 2018.
Quinzè. Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen de
sol·licitud raonada, degudament motivada i aprovada per part dels representants de
qualsevol de les dues parts signants del present conveni. Les modificacions del conveni es
formalitzaran en un document administratiu signat pels representants de les dues parts del
conveni i, un cop formalitzades, s’han d’adjuntar com a addenda del conveni, formant part
integrant del mateix.
Setzè. Són causes d’extinció d’aquest Conveni:
a) El compliment de les actuacions que són objecte d’aquest Conveni.
b) L’expiració del termini de vigència acordat en el pacte catorzè.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos contrets per qualsevol de les parts. En
aquest cas, la part interessada ha de requerir la part incomplidora perquè en el termini de 15
dies doni compliment a les obligacions referides, i ho comunicarà igualment a la Comissió de
seguiment. Si transcorregut aquest termini persistís l’incompliment, s’entendrà resolt el
Conveni.
d) El mutu acord, manifestat per escrit.
e) La denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que ha de ser comunicada amb un
preavís de tres mesos, perquè hi hagi causes que dificulten o impossibiliten el compliment
del seu contingut.
f) Altres causes d’extinció previstes en la normativa aplicable.
En el cas d’extinció anticipada del conveni la Comissió de Seguiment fixarà la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs i, en tot cas, s’establirà un termini
improrrogable per a la seva consecució.
Dissetè. Les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o l’aplicació del Conveni es
resoldran de mutu acord en el sí de la Comissió de Seguiment prevista al pacte vuitè. En
cas que no s’assoleixi cap acord, les discrepàncies les resoldrà la consellera de Justícia
després d’escoltar el Col·legi.
Contra la resolució de la consellera, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar
recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la seva notificació al Col·legi, en els termes que estableixen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant
el jutjat contenciós administratiu competent de Barcelona en el termini de dos mesos a
comptar, igualment, des de l’endemà de la seva notificació a al Col·legi, de conformitat amb
els articles 14.1.1a, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que hom consideri procedent.
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Divuitè. Les parts signants del present Conveni manifesten el seu consentiment per tal que
les dades personals que hi consten, així com la resta de les especificacions contingudes al
mateix, puguin ser publicats al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Ester Capella i Farré
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