DECÀLEG DEL PROCÉS DE MEDIACIÓ

PRINCIPIS:

- confidencialitat
- neutralitat
- imparcialitat del mediador

CARACTERÍSTIQUES:

-voluntarietat de les parts durant tot el procés
-protagonisme de les parts
-gestió pacífica en benefici dels fills i resta família
-estalvi de recursos personals/materials/temps
-reduir la litigiositat i radicalització dels conflictes

*Els acords de mediació, totals o parcials, s´ han de traslladar a l´ advocat a fi
de que redacti el conveni regulador donant-li forma jurídica i presenti la
demanda per la seva homologació judicial.

*El mediador no dóna assessorament jurídic si no que gestiona els conflictes
entre las parts, restaurant la comunicació.

*No es tracta de guanyar o perdre sinó de col·laborar en benefici de tots:
- Les parts arriben a acords i es responsabilitzen del seu compliment.
- No es perd cap de les figures parentals.
- Facilita la superació personal del conflicte.
- Evita la radicalització dels processos judicials.

*El mediador es una persona imparcial, formada especialment, inscrita al
Registre de Mediadors del CMF que per mitjà de tècniques específiques intervé
per solucionar els conflictes que presenten les parts.

* La Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat amplia
els supòsits de mediació familiar i introdueix la mediació civil per gestionar
conflictes sorgits de la convivència ciutadana i social, i per gestionar altres
conflictes de caràcter privat en els quals les parts hagin de mantenir relacions
en el futur. Per tan, el procés de mediació pot ser útil no sols en conflictes de
família, herències, dret de visites d´ avis, adopcions, incapacitats etc. sinó en
mediació comunitària, escolar, veïnal, social, penal.

* En el procés de Mediació, l´ advocat director no perd el seu rol. En el supòsit
d´ arribar a acords, és el lletrat que li dóna forma jurídica i en cas de no arribar
a acords, recupera la direcció del conflicte.

* Cal que el mediador inclogui el Pla de Parentabilitat d´ acord amb l´ art. 2339.2 CCCat amb la finalitat de regular les relacions de tots dos progenitors amb
els fills, minimitza els conflictes i dilueix les discrepàncies.

*Si les parts no tenen Justícia Gratuïta han de pagar 60´00 euros per sessió.
*Si una de les parts disposa de Justícia Gratuïta no ha de pagar però l´ altre
part si que te que pagar la tarifa de 60´00 euros per sessió.
Aquestes tarifes seran vigents fins que s´ aprovi el reglament.

