
COMISSIÓ  PARITÀRIA

Es crea una Comissió Paritària d’Aplicació i Seguiment dels presents Acords com a
organisme d’interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del seu compliment.

Composició

La Comissió Paritària la compondran 8 vocals com a màxim, amb igual representació
d’editors i autors i dels assessors respectius. Estarà integrada per 4 vocals en
representació dels editors i uns altres 4 en representació dels autors, dels quals 2 seran
titulars de les respectives representacions i els altres 2 suplents.

La Comissió Paritària estarà dotada d’un/a President/a i d’un/a Secretari/a.

La presidència i la secretaria seran ocupades per  les persones que designin els seus
components per majoria. Tindran una durada d’un any i el càrrec de President serà
rotatori, i recaurà alternativament en vocals de l’una i de l’altra part. A la vegada, la
secretaria serà ocupada per un vocal de la part que no ostenti la Presidència durant
aquest període.

Els assessors seran designats lliurement pels vocals de cada una de les representacions  i
podran assistir a les reunions amb veu però sense vot.

La Comissió Paritària, a més, podrà utilitzar els serveis permanents i ocasionals
d’assessors en totes aquelles matèries que siguin de la seva competència.

Funcions

Les funcions específiques de la Comissió Paritària seran les següents:

a) La interpretació dels contractes model.

b) Arbitratge de les qüestions o problemes sotmesos a la seva consideració per les parts
contractants

c) Intervenir en els conflictes suscitats per les parts exercint les funcions de mediació

d) Actualització  dels models contractuals

e) La Comissió Paritària podrà elaborar el seu Reglament de funcionament

L’exercici de les funcions anteriors en cap cas no obstacularitzarà la competència de
l’ordre jurisdiccional.

Domicili

La Comissió Paritària tindrà el domicili indistintament en el de qualsevol de les entitats
signants d’aquest Acord. Això no obstant, pot domiciliar-se, reunir-se o actuar en
qualsevol altra seu, previ acord de la Comissió mateixa.



Els autors i els editors podran adreçar les seves comunicacions a les següents adreces:

Gremi d’Editors de Catalunya - carrer València, 279, 1r - 08009 Barcelona

Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC) - carrer Canuda, 6, 5è - 08002
Barcelona

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) - carrer Canuda, 6, 5è - 08002
Barcelona

Submissió de qüestions a la Comissió

Ambdues parts convenen a donar coneixement a la Comissió Paritària de tots els dubtes,
discrepàncies i conflictes que es puguin produir com a conseqüència de la interpretació i
l’aplicació de l’Acord, per tal que la Comissió emeti dictamen o actuï en la forma
reglamentària prevista.

La Comissió Paritària, per acord unànime dels seus integrants, podrà avaluar, modificar
i actualitzar el contingut d’aquest Acord.

Es procurarà que, per resoldre qualsevol consulta plantejada a la Comissió, es doni
audiència a les parts interessades.

Totes les consultes hauran de ser canalitzades a través de les entitats signatàries de
l’Acord.

Reunions i Acords

La Comissió Paritària es reunirà totes les vegades que sigui necessari i, com a mínim,
cada tres mesos, amb l’objecte de verificar l’aplicació dels Acords.

La Comissió Paritària es reunirà a instància d’una part, formulada per qualsevol de les
organitzacions signants, per resoldre les qüestions que es puguin plantejar i/o manifestar
en relació amb la interpretació, l’aplicació i el seguiment dels acords assolits.

Per a la validesa de les seves resolucions es requerirà, com a mínim, la presència del
50% dels vocals de cada part.

Les resolucions s’adoptaran per consens.

S’aixecarà acta dels acords presos.

(8 de juny de 2009)


