ESTATUTS DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE VIC
PRELIMINARS
La vigent Llei de l’arbitratge permet expressament el desenvolupament de
l’arbitratge institucional.
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic va crear el Tribunal Arbitral de Vic el dia
18 de febrer de 1992, com a òrgan d’aquesta institució professional amb les
més àmplies facultats per a l’administració de l’arbitratge.
De conformitat amb les atribucions que tenen els col·legis d’advocats per
aprovar els reglaments d’ordre intern que considerin més convenients i d’acord
amb la nova legislació en matèria d’arbitratge, s’imposa la modificació dels
actuals Estatuts del Tribunal Arbitral de Vic amb l’articulat següent:

Article 1. BASE LEGAL D’ACTUACIÓ
L'organització i el funcionament del Tribunal Arbitral de Vic –d’ara endavant
TAV- es regiran per les disposicions d’aquests Estatuts i subsidiàriament pel
que disposa la Llei vigent en matèria d’arbitratge, per les disposicions en
matèria de Dret Civil vigent a Catalunya i per les normes que regeixen
l’Advocacia Catalana (si no és un ens en minúscula).

Article 2. FUNCIONS

Les funcions del TAV són:
a) Administrar els arbitratges que se li sotmetin, de la forma més àmplia
permesa per la Llei, tant de caràcter intern com internacional.
b)
Vetllar i ordenar el desenvolupament dels procediments, de conformitat
amb el Reglament del Tribunal, de la voluntat de les parts i de les decisions de
l’àrbitre.
c)
Designar l‘àrbitre o àrbitres més idonis per a la resolució de l’assumpte o
litigi.

d)
Elaborar i emetre els informes i els dictàmens que se li demanin en
matèria arbitral.
e)
Vetllar per l’adequada aplicació de l‘arbitratge com també per la seva
difusió i coneixement tant en l‘àmbit social com també davant els poders
públics.
f)
g)

Relacionar-se amb altres institucions arbitrals nacionals o internacionals
Dur a terme qualsevol altra activitat relacionada amb l’arbitratge.

Article 3. SEU DEL TAV
La seu del TAV serà la mateixa del Col·legi d’Advocats de Vic, sens perjudici
de poder disposar de dependències adscrites de forma expressa fora de la seu
col·legial, si les circumstàncies per al seu bon funcionament ho aconsellen, a
criteri de la Junta de Govern del Col·legi.

Article 4. ELS MEMBRES DEL TAV

El Tribunal estarà format per un nombre de membres que no serà inferior a tres
ni superior a nou, els quals seran designats per la Junta de Govern del Col·legi
d’Advocats. En el moment de produir-se qualsevol nomenament, els membres
del TAV en actiu podran proposar les persones que creguin adequades per
ocupar aquest càrrec sense que sigui vinculant per la Junta de Govern.
La Junta de Govern designarà, entre els membres del Tribunal, un president i
un vicepresident, si es considera convenient, un tresorer i un secretari. El
càrrec de secretari i tresorer podran recaure en una mateixa persona.
La durada dels càrrecs serà de quatre anys que es podrà prorrogar per
períodes de dos anys, de forma successiva, fins que la Junta de Govern no en
disposi la substitució o el membre renunciï en el moment de finalitzar el
període principal o en qualsevol de les seves pròrrogues.

Article 5. CONVOCATÒRIA I PRESA D’ACORDS DEL TRIBUNAL
A. CONVOCATÒRIA
La convocatòria s’haurà de fer amb un mínim de quaranta vuit hores
d’anticipació per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva
recepció. El president i el secretari confeccionaran l’ordre del dia. En cas
d’urgència el TAV podrà ser convocat amb una anticipació mínima de quatre
hores pels mateixos procediments.

B. ACORDS
Els acords que adopti el Tribunal seran per majoria de vots sigui quin sigui el
nombre d’assistents amb un mínim de tres membres. El president o qui
n’exerceixi les funcions disposarà del vot de qualitat en cas d’empat.
C. SECRETARI
El secretari aixecarà acta d’aquelles sessions que el president o la majoria de
membres acordin. En tot cas el nomenament o substitució d’àrbitres haurà de
constar en acta, com també els acords que hagin de ser sotmesos a qualsevol
dels òrgans de govern del Col·legi d’Advocats i tots aquells assumptes que
tinguin repercussió en qualsevol dels arbitratges que estigui administrant el
TAV.
Per cada assumpte que sigui sotmès a l’arbitratge administrat pel TAV, aquest
podrà delegar en qualsevol dels seus membres les qüestions relatives al
desenvolupament del procediment en concret, amb la finalitat de donar suport
al secretari o substituir-lo en les seves funcions sempre que aquest ho sol·liciti.
El secretari serà el responsable de la custòdia del Llibre d’Actes i emetrà els
certificats que siguin necessaris per al desenvolupament dels assumptes
d’arbitratge que estiguin sotmesos a la seva administració, com també dels
assumptes que se sotmetin a l’aprovació de qualsevol dels òrgans de govern
del Col·legi d’Advocats. Els certificats els signaran , a més del secretari, el
president del TAV, als quals donarà el vistiplau. En cas d’incompatibilitat, els
certificats seran emesos pels membres del Tribunal que facin les funcions de
president o de secretari.

Article 6. REUNIONS EN SESSIÓ ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
A. REUNIONS ORDINÀRIES
El TAV es reunirà com a mínim una vegada a l’any durant el mes de gener. En
aquesta sessió el secretari presentarà una memòria sobre les accions
realitzades pel TAV durant l'última anualitat. Les sessions realitzades durant
l’any tenen la consideració d’extraordinàries atesa la naturalesa i urgència de
les seves funcions.
Dels acords adoptats, se’n donarà compte a tots els membres del TAV tant
assistents com absents.
B. REUNIONS EXTRAORDINÀRIES
Les reunions extraordinàries del TAV podran ser amb presència física dels
seus membres o per comunicació dels membres del TAV a través de correu
electrònic o un altre mitjà de comunicació virtual, atenent a la rellevància de les
qüestions que s’han de decidir en les dites reunions a criteri del seu president.

En tot cas, la reunió mitjançant comunicació virtual haurà de seguir el següent
procediment:
a) El president trametrà a la resta de membres del Tribunal una
convocatòria de reunió mitjançant una comunicació virtual, en la qual inclourà
els temes objecte de la reunió i una proposta dels acords que s’han de
prendre, degudament raonats i justificats, així com una proposta d’acta en cas
d’acceptació pura i simple de les propostes.
Els membres del Tribunal contestaran pel mateix conducte les propostes
del president i manifestaran, si s’escau, la seva plena conformitat o la seva
disconformitat i altres consideracions que creguin convenients.
b) En el supòsit d’acceptació unànime de les propostes del president,
s’entendrà automàticament que s’ha pres l’acord i que s’ha aprovat la acta
corresponent.
c) En el supòsit que algun dels membres del Tribunal proposi
modificacions o consideracions a la proposta del president, s’actuarà de la
forma següent:
- El president les trametrà pel mateix conducte a la resta de membres del
Tribunal i, si s’escau, formularà una nova proposta d’acords i d’acta de la
reunió.
- Els membres del Tribunal manifestaran la seva conformitat o
disconformitat a la nova proposta i, pel que fa a l’adopció d’acords,
s’aplicarà l’article 5,B).
d) Si el president del TAV observa, per les manifestacions rebudes dels
membres del Tribunal, que les opinions i posicions de les parts són molt
diferents o contradictòries i que, per aquest motiu, les propostes d’acord
mereixen una major discussió, podrà decidir convocar una reunió presencial
per discutir-les i, si s’escau, aprovar-les .

Article 7. ASSESSORAMENT ESPECIAL

Quan el president, el secretari o el membre delegat per efectuar el seguiment
de qualsevol assumpte ho sol·licitin, el TAV podrà demanar l’assessorament
d’aquelles persones que considerin més qualificades per emetre el seu judici o
informe sobre la qüestió que plantegi conflicte.

Article 8. CONFIDENCIALITAT
El TAV decidirà en cada assumpte, que sigui sotmès a la seva competència, si
ha de mantenir el secret sobre les deliberacions i acords.

Article 9. INCOMPATIBILITATS
Els membres del TAV podran exercir com a àrbitres en qualsevol procediment
sotmès a la seva administració. En aquest cas, el membre o membres
nomenats àrbitres no podran assistir a les sessions del TAV que puguin tenir
relació directa o indirecta amb l’assumpte sotmès al seu arbitratge mentre durin
les seves funcions arbitrals.
Quan qualsevol dels membres del Tribunal tingui algun interès directe en la
qüestió sotmesa a arbitratge, quedarà afectat d’incompatibilitat per participar en
totes les decisions que afectin el procediment.

Article 10. RÈGIM ECONÒMIC. MEMÒRIA ANUAL
El Tribunal Arbitral inclourà l’estat de comptes en la seva memòria anual, com
també la proposta de pressupost per a la propera anualitat. La memòria també
haurà de contenir la proposta de taxes i honoraris actualitzats per a
l’administració dels arbitratges. En tot cas la memòria amb els seus comptes
haurà de ser aprovada per la Junta de Govern.

Si no resulta aprovada en la primera sessió de la Junta de Govern que hagi
inclòs la memòria en l‘ordre del dia, el TAV haurà d’esmenar els punts indicats
per la Junta de Govern. Si no resulta aprovada la segona proposta, tots els
membres del TAV cessaran en els seus càrrecs i tots els membres seran
renovats sense que, en aquest últim cas, pugui ser nomenat novament
qualsevol dels membres anteriors.

