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SOL·LICITUD DEL FORMAT DE CELEBRACIÓ DELS PROCEDIMENTS DEL 
TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA  
 

CONFLICTES COL·LECTIUS 

 

ACTE DE CONCILIACIÓ 

 
1) Sol·licitud de la Conciliació PRESENCIAL per part de l’interessat sol·licitant 

mitjançant escrit introductori o correu electrònic: 

 

La Secretaria del TLC comunica a l’interessat no sol·licitant la preferència de 

l’interessat sol·licitant de realitzar la Conciliació de forma presencial. Si en el termini 

de 24 hores de l’enviament de la comunicació: 

 
i) L’interessat no sol·licitant no manifesta altra preferència: Conciliació  

presencial. 

 

ii) L’interessat no sol·licitant manifesta preferència de fer-la en línia:  S´estableix 

un termini de 24 hores perquè les parts es posin d’acord en el format a celebrar 

la conciliació. En el cas que arribin a un acord, ambdues parts comunicaran al TLC 

l’opció consensuada.  

 

iii) Si l’interessat sol·licitant i el no sol·licitant no arriben a un acord sobre la 

celebració de l’acte en línia o presencial, i l’instant no sol·licitant manifesti la seva 

voluntat de realitzar l’Acte de Conciliació en línia, aquest compareixerà davant 

del TLC via telemàtica (en línia) i l’interessat sol·licitant compareixerà 

presencialment. 

 

2) Sol·licitud de la Conciliació EN LÍNIA per part de l’interessat sol·licitant mitjançant 

escrit introductori o correu electrònic: 

 

La Secretaria del TLC comunica a l’interessat no sol·licitant la preferència de 

l’interessat sol·licitant de realitzar la Conciliació en línia. Si en el termini de 24 hores 

de l’enviament del comunicat: 

 

i) L’interessat no sol·licitant no manifesta altra preferència: Conciliació en línia. 

 

ii) L’interessat no sol·licitant manifesta preferència de fer la conciliació presencial: 

S´estableix un termini de 24 hores perquè les parts es posin d’acord en el format 
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a celebrar de la conciliació. En el cas que arribin a un acord, ambdues parts 

comunicaran al TLC l’opció consensuada.  

 

iii) Si l’interessat sol·licitant i el no sol·licitant no arriben a un acord sobre la 

celebració de l’acte en línia o presencial, i l’instant no sol·licitant manifesti la seva 

voluntat de realitzar l’Acte de Conciliació presencialment, aquest compareixerà 

davant del TLC presencialment i l’interessat sol·licitant compareixerà via 

telemàtica (en línia). 

 

3) L’interessat sol·licitant no especifica el format de celebració de l’Acte de 

Conciliació en l’escrit introductori ni en correu electrònic: Conciliació en línia. 

 

ACTE DE MEDIACIÓ 

 
1) Sol·licitud de celebració de l’Acte de Mediació PRESENCIAL per part de 

l’interessat sol·licitant (expressat a l’escrit introductori o mitjançant comunicació 
de correu electrònic): enviament a l’interessat no sol·licitant de la citació 
comunicant que l’Acte de Mediació es celebrarà       presencialment. 
 

2) Sol·licitud de celebració de l’Acte de Mediació EN LÍNIA per part de l’interessat 
sol·licitant (expressat a l’escrit introductori o mitjançant comunicació de correu 
electrònic): enviament a l’interessat no sol·licitant de la citació comunicant que 
l’Acte de Mediació es celebrarà       telemàticament (en línia). 
 

3) Sol·licitud conjunta de Mediació presencial per part de l’interessat sol·licitant i de 
l’interessat no sol·licitant: citació presencial. 
 

4) Sol·licitud conjunta de Mediació en línia per part de l’interessat sol·licitant i de 
l’interessat no sol·licitant: citació en línia. 
 

5) No consta a l’escrit introductori, ni enviada per correu electrònic, sol·licitud del 
format  de com realitzar l’Acte de Mediació: citació en línia. 

 

CONCILIACIÓ/MEDIACIÓ DE VAGA 
 

Sol·licitud escrita de Conciliació/Mediació de convocatòria de vaga o mitjançant 
comunicació de correu electrònic sol·licitant  la realització de l’Acte de 
Conciliació/Mediació: 

 
1) En format presencial per part de l’interessat sol·licitant: citació presencial a 

l’interessat no sol·licitant. 
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2) En format en línia per part de l’interessat sol·licitant: citació en línia a l’interessat 
no  sol·licitant. 
 

3) No consta en l’escrit de convocatòria de vaga, ni consta en la comunicació de 
correu electrònic la sol·licitud de presencial o en línia de la realització de l’acte 
de Conciliació/Mediació de vaga: citació presencial 

 

CONFLICTES INDIVIDUALS 

 

L’interessat sol·licitant escollirà el format en el qual se celebrarà l’Acte de 

Conciliació/Mediació, ja sigui mitjançant el seu escrit introductori o correu electrònic. 

 

RATIFICACIÓ D’ACORDS 

 

Tots els procediments de Conciliació/Mediació en els quals es sol·liciti la ratificació d’un 

acord es celebraran en línia (videoconferència). 

 

ARBITRATGES 
 
L’àrbitre o àrbitres determinaran si el tràmit d’audiència corresponent al      procediment 
arbitral es celebrarà presencialment o en línia. 
 


