
CONVENI DE SUBMISSIÓ EXPRESSA i VOLUNTÀRIA
AL TRÀMIT DE MEDIACIÓ

TREBALLADOR/S AUTÒNOM/S ECONÒMICAMENT DEPENDENT/S

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

ADREÇA:

CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

COMARCA:

TELÈFON: TELEFAX:

E-MAIL:

En el cas de presentar un conflicte de caràcter plural (més d'un interessat) omplir les dades dels treballadors
autònoms econòmicament dependents afectats, en llista annexa al present Conveni.

REPRESENTACIÓ DE L’EMPRESA

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

EN QUALITAT DE:

EMPRESA:

N.I.F.:

ADREÇA:

CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

COMARCA:

TELÈFON: TELEFAX:

E-MAIL:

TEMPS DE PRESTACIÓ DE SERVEI (*):

SERVICIO PROFESSIONAL CONTRACTAT:

REMUNERACIÓ (*):

SECTOR D’ACTIVITAT:

SOL·LICITO QUE EL CONCILIADOR DEL TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA CORRESPONENT A LA PART SOCIAL
PERTANYI A (omplir només en el cas de conflictes individuals):

CCOO UGT INDISTINTAMENT



(*) Omplir aquestes dades en el cas de presentar un conflicte de caràcter individual.

Ambdues parts compareixen davant el Tribunal TRADE de Catalunya, i

MANIFESTEN:

1.-Ambdós sol·licitants es reconeixen mútuament la representació amb la que actuen i la seva capacitat
d’obligar-se.

2.-Ambdues parts manifesten la seva voluntat expressa de sotmetre al procediment de mediació de la Comissió
de Mediació del Tribunal TRADE de Catalunya, la controvèrsia plantejada que s’especifica en el següent
apartat, d’acord amb el que estableix el Reglament de Funcionament del TTC.

3.-El tema sotmès a mediació a la Comissió de Mediació d’aquest Tribunal es el següent:

a) Origen i desenvolupament:

b) Objecte i pretensió:



3.-Ambdues parts coneixen que, rebut l'escrit introductori, el Tribunal TRADE de Catalunya assenyalarà la data
i el lloc per al tràmit de mediació de la Comissió de Mediació dins dels tres dies hàbils següents al de la
presentació d'aquest escrit, i comunicarà, el dia i l'hora fixada a l’efecte de la seva deguda compareixença, via
fax.

4.-Les parts són coneixedores que l'Acte de Mediació celebrat davant de la Comissió de Mediació del Tribunal
TRADE de Catalunya, en cas de finalitzar sense avinença, no produirà els efectes previstos en la Llei de
Procediment Laboral com a tràmit previ per a la judicialització del present expedient.

5.-L'assistència a l'Acte de Mediació serà obligatòria. La incompareixença d'una o ambdues parts no justificada
degudament, donarà lloc a la formalització de l'oportuna diligència per part de la Comissió de Mediació del
TTC, arxivant les actuacions del present expedient.

6.-La representació de l'empresa i el treballador autònom econòmicament dependent accepten que la
Comissió de Mediació del TTC, en el cas d'intentada la mediació sense possibilitat d'acord, dictarà
obligatòriament una proposta mediadora, que haurà de constar en l'acta de mediació.

7.-L'acord adoptat entre les parts en tràmit de mediació posarà fi al conflicte, amb obligació de complir el que
establix l'acord de mediació i amb les garanties executòries previstes en l'article 68 de la Llei de Procediment
Laboral vigent.



Firma treballador autònom
econòmicament dependent Firma representació empresarial
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RELACIÓ ANNEXA DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT DEPENDENTS QUE SE SOTMETEN
AL TRÀMIT DE MEDIACIÓ DAVANT EL TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:

NOM i COGNOMS:

N.I.F.:

Firma:
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