
Propostes de canvis organitzatius i estatutaris 
 
ESTATUTS 
(en rodona el seu redactat actual, en cursiva el que es proposa) 
 
Article 13- El Sindicat de Periodistes de Catalunya té els següents òrgans de 
representació, direcció i gestió: el Congrés, el Consell Directiu, la Junta 
Executiva i la Comissió de Garanties. 
Les persones que dirigiran el Sindicat mitjançant aquests òrgans seran elegides 
en tots els seus graus mitjançant sufragi lliure, directe i secret d'acord amb el 
que disposi el corresponent Reglament de Congressos. 
 
Article 13- El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals 
de la Comunicació té els següents òrgans de representació, direcció i gestió: el 
Congrés, l’Assemblea General, el Consell General., la Junta Executiva i la 
Comissió de Garanties. 
Les persones que dirigiran el Sindicat seran elegides en tots els seus graus 
mitjançant sufragi lliure, directe i secret d'acord amb el que disposi el 
corresponent Reglament de Congressos. 
 
 
Article 22- El Consell Directiu del Sindicat és l'òrgan màxim de decisió entre 
congressos, i es reunirà de manera ordinària cada sis mesos i de forma 
extraordinària a convocatòria de la Junta Executiva, de la Comissió de Garanties 
o per petició escrita d'un terç dels afiliats o bé pels dos terços dels afiliats d'una 
demarcació, sempre que n’hi hagi un mínim de deu d’aquesta que així ho 
demanin. 
La reunió extraordinària del Consell Directiu haurà de ser convocada amb una 
antelació mínima de 48 hores. 
Un reglament del Consell Directiu, que aprovarà per aquest mateix, regularà el 
seu funcionament. 
 
Article 22- L’Assemblea del Sindicat és l'òrgan màxim de decisió entre 
congressos, i es reunirà de manera ordinària un cop l’any i de forma 
extraordinària a convocatòria de la Junta Executiva, de la Comissió de Garanties 
o per petició escrita d'un terç dels afiliats. 
La reunió extraordinària de l’Assemblea haurà de ser convocada amb una 
antelació mínima de 15 dies. 
L'Assemblea es dotarà d'un reglament propi. 
 
 
Article 23- El Consell Directiu tindrà un nombre de membres de fins al 4% de 
l'afiliació. Els consellers seran elegits pel Congrés del Sindicat, per un període de 
quatre anys. Podran optar a ser-ne membres tots els afiliats i afiliades presents 
al Congrés o els que, no podent assistir-hi per força major, hagin presentat 
prèviament la seva candidatura per escrit i justificat raonadament la seva 



absència. En el cas de candidats per Demarcacions, també s'excusarà 
l'absència de candidats per causa major, sempre que la seva candidatura sigui 
presentada pels delegats de la Demarcació i justifiquin raonadament la seva 
absència per escrit. 
Els adherits tindran també un representant com a candidat permanent amb dret 
a veu al Consell Directiu escollit d’entre ells per sufragi universal directe i secret. 
També formen part del Consell Directiu, amb els mateixos drets i obligacions, els 
membres de la Junta Executiva i la Mesa Nacional. 
El Consell Directiu serà conduït per una Mesa, que serà elegida per aquest a 
l'inici del seu mandat, i que serà integrada com a mínim pels següents membres: 
President, Vicepresident i dos Secretaris. 
Les discussions i els acords de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, 
del Consell Directiu constaran en actes signades pels membres de la Mesa. 
Si el Consell Directiu té la baixa d'algun dels seus membres, aquest serà 
substituït pel candidat no electe en el Congrés amb més vots. En el cas que el 
membre a substituir fos representant d'alguna de les demarcacions territorials, el 
nou membre a elegir seria el substitut corresponent presentat al Congrés. 
 
Article 23- L’Assemblea serà oberta per tres representants de la Junta 
Executiva que promouran l’elecció d’una Mesa que serà integrada per un  
President i dos Secretaris, un dels quals prendrà acta de la sessió. 
Les discussions i els acords de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries, 
de l’Assemblea constaran en actes signades pels membres de la Mesa. 
 
 
Article 24- Són funcions del Consell Directiu: 
a) Debatre la política sindical del moment que dirigeix la Junta Executiva. 
b) Prendre decisions d'acció sindical de relleu 
c) Acordar convenis o pactes amb altres sindicats 
d) Acordar adquisicions o vendes de patrimoni 
e) Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer els 
afiliats, a proposta de la Junta Executiva i aprovar anualment l’actualització de 
les quotes en funció dels paràmetres que es considerin oportuns. 
f) Aprovar el pressupost anual del Sindicat que presenti la Junta Executiva. 
g) Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis que superin el 20 
per cent del pressupost. 
 
Article 24- Són funcions de l’Assemblea: 
a) Debatre la política sindical del moment que dirigeix la Junta Executiva. 
b) Prendre decisions d'acció sindical de relleu 
c) Acordar convenis o pactes amb altres sindicats 
d) Acordar adquisicions o vendes de patrimoni 
e) Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer els 
afiliats, a proposta de la Junta Executiva i aprovar anualment l’actualització de 
les quotes en funció dels paràmetres que es considerin oportuns. 
f) Aprovar el pressupost anual del Sindicat que presenti la Junta Executiva. 



g) Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis que superin el 
20% del pressupost. 
Article 24 bis (a donar-li després numeració definitiva). El Consell General 
és un organisme assessor i de suport a la Junta Executiva. Està integrat per tots 
els afiliats que en el Congrés i d'acord amb els mecanismes establerts pel 
Reglament del Congrés i la Mesa del Congrés hagin mostrat la seva voluntat de 
formar-ne part fins a un màxim del 3%. Si el nombre d'aspirants superés aquesta 
xifra, el Congrés podrà augmentar el nombre de membres d'aquest organisme o 
establir un mecanisme de votació per escollir-los. Si després de tancat el 
Congrés sense haver cobert el nombre màxim d'integrants en el Consell 
General, els afiliats que vulguin integrar-s'hi podran fer-ho de manera provisional 
fins que la primera assemblea que se celebri els ratifiqui oficialment. 
Cadascuna de les demarcacions podrà tenir a més un representant específic en 
aquest organisme, al marge dels que a nivell individual puguin ser ratificats pel 
Congrés. Aquest representant, si ho desitja, podrà integrar-se a la Junta 
Executiva formant part dels equips de treball de la Junta d'acord amb el que 
estableixi la ponència d'Organització. 
El Consell General es reunirà a petició de la Junta Executiva o per petició d'un 
terç dels seus components. Els membres de la Junta Executiva formen part 
d'aquest organisme. 
(Aquí incorporaríem el que els estatuts actuals preveuen en relació a la figura 
dels adherits) 
 
 
Article 24 bis-1 (a donar-li després numeració definitiva). Són funcions del 
Consell General:  
 
a) Assessorar la Junta Executiva sobre les tasques i iniciatives a impulsar. 
b) Col·laborar, si els seus membres ho desitgen, amb la Junta Executiva, 
formant part dels equips de treball amb què aquesta compti  
c) Vetllar pel compliment dels acords de l'Assemblea anual d'afiliats per part de 
la Junta Executiva. 
 
 
Article 26- La Junta Executiva estarà formada per un President, que també ho 
serà del Sindicat, un Secretari d’Actes, un Secretari d’Administració i Finances i 
un nombre de vocals d’acord amb el que assenyali el Text d’Organització. Tots 
els seus membres seran elegits pel Congrés del Sindicat per un període de 
quatre anys. Podran optar a ser-ne membres tots els afiliats presents al Congrés 
que, formant part d’un equip de candidatura, no hi puguin assistir per causa 
major i hagin justificat raonadament i per escrit la seva absència. En tots dos 
casos, han d’estar en plenitud dels drets socials i han d’haver presentat 
prèviament la seva candidatura. 
Els membres de la Junta Executiva, podran ser reelegits per mandats 
successius tot i que es recomana preferentment una presència màxima de dos 
mandats (vuit anys) en una mateixa responsabilitat. 



 
Article 26- La Junta Executiva estarà formada per un President, que també ho 
serà del Sindicat, un Secretari d’Actes, un Secretari d’Administració i Finances i 
un nombre de vocals d’acord amb el que assenyali el Text d’Organització. Tots 
els seus membres seran elegits pel Congrés del Sindicat per un període de 
quatre anys. Podran optar a ser-ne membres tots els afiliats presents al Congrés 
que, formant part d’un equip de candidatura, no hi puguin assistir per causa 
major i hagin justificat raonadament i per escrit la seva absència. En tots dos 
casos, han d’estar en plenitud dels drets socials i han d’haver presentat 
prèviament la seva candidatura. 
Els membres de la Junta Executiva, podran ser reelegits per mandats 
successius tot i que es recomana preferentment una presència màxima de dos 
mandats (vuit anys) en una mateixa responsabilitat. 
 
 
Article 28- Les funcions i facultats de la Junta Executiva són: 
a) l'Execució i compliment dels acords del Congrés, del Consell Directiu i de la 
Comissió de Garanties. 
b) La representació i gestió econòmica i administrativa del Sindicat. 
c) Realitzar i dirigir les activitats del Sindicat necessàries per l'exercici i 
desenvolupament de les seves finalitats. 
d) Proposar al Consell Directiu del Sindicat els programes d'actuació general i 
específics, i executar-ne els ja aprovats, i retre comptes de la gestió feta davant 
el Congrés a la fi del seu mandat. 
e) Nomenar o contractar treballadors per compte del Sindicat. 
f) Presentar al Consell Directiu els pressupostos, els balanços, les liquidacions 
de comptes anuals així com les propostes de quotes per a la seva aprovació. 
g) Presentar al Congrés el balanç final de gestió econòmica del seu mandat. 
h) Elaborar la Memòria d'activitats i sotmetre-la al Congrés per a la seva 
aprovació. 
i) Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments i supervisar la 
comptabilitat i la mecànica dels cobraments i pagaments. 
j) Controlar i vetllar pel normal funcionament dels serveis generals del Sindicat. 
k) Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis que no superin el 
20 per cent del pressupost del Sindicat, així com l'exercici d'accions o 
l'atorgament de poders. 
l) Realitzar informes i estudis d'interès pels afiliats. 
m) Les altres competències que li atorgui el Congrés o el Consell Directiu. 
n) Cobrir en forma provisional les vacants de la pròpia Junta, que hauran de ser 
nomenades en la següent reunió del Consell Directiu. 
 
Article 28- Les funcions i facultats de la Junta Executiva són: 
a) l'Execució i compliment dels acords del Congrés, de l’Assemblea i de la 
Comissió de Garanties. 
b) La representació i gestió econòmica i administrativa del Sindicat. 
c) Realitzar i dirigir les activitats del Sindicat necessàries per l'exercici i 



desenvolupament de les seves finalitats. 
d) Proposar a l’Assemblea del Sindicat els programes d'actuació general i 
específics, i executar-ne els ja aprovats, i retre comptes de la gestió feta davant 
el Congrés a la fi del seu mandat. 
e) Nomenar o contractar treballadors per compte del Sindicat. 
f) Presentar a l’Assemblea els pressupostos, els balanços, les liquidacions de 
comptes anuals així com les propostes de quotes per a la seva aprovació. 
g) Presentar al Congrés el balanç final de gestió econòmica del seu mandat. 
h) Elaborar la Memòria d'activitats i sotmetre-la al Congrés per a la seva 
aprovació. 
i) Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments i supervisar la 
comptabilitat i la mecànica dels cobraments i pagaments. 
j) Controlar i vetllar pel normal funcionament dels serveis generals del Sindicat. 
k) Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis que no superin el 
20 per cent del pressupost del Sindicat, així com l'exercici d'accions o 
l'atorgament de poders. 
l) Realitzar informes i estudis d'interès pels afiliats. 
m) Les altres competències que li atorgui el Congrés o l’Assemblea. 
n) Cobrir en forma provisional les vacants de la pròpia Junta, que hauran de ser 
nomenades en la següent sessió de l’Assemblea General. 
 
 
Article 29- Sense perjudici de cobrir-les provisionalment en la forma establerta 
en l'article anterior, quan les vacants de la Junta Executiva superin la meitat 
d'aquesta, el Consell Directiu constituirà una Comissió Gestora integrada pels 
membres que quedin de la Junta Executiva i per la Mesa del Consell Directiu. 
Aquesta Comissió Gestora convocarà un Congrés Extraordinari en el termini 
més curt de temps possible per elegir una nova Junta Executiva. 
 
Article 29- Sense perjudici de cobrir-les provisionalment en la forma establerta 
en l'article anterior, quan les vacants de la Junta Executiva superin la meitat 
d'aquesta, l’Assemblea constituirà una Comissió Gestora integrada pels 
membres que quedin del Consell General i de la Junta. Aquesta Comissió 
Gestora convocarà un Congrés Extraordinari en el termini més curt de temps 
possible per elegir una nova Junta Executiva. 
 
Article 30- La Junta Executiva tindrà com a òrgan consultiu una Mesa Nacional 
integrada pels delegats sindicals d'empresa i els secretaris de les Seccions 
Sindicals de Ram. Els membres de la Mesa Nacional formen també part del 
Consell Directiu, amb els mateixos drets que la resta de membres. 
 
Article 30- La Junta Executiva tindrà com a òrgan consultiu una Mesa Nacional 
integrada pels delegats sindicals d'empresa i els secretaris de les Seccions 
Sindicals de Ram. 
 



PONÈNCIA ORGANITZACIÓ I FINANCES 
(en rodona el seu redactat actual, en cursiva el que es proposa) 
 
El Consell Directiu.- És l'òrgan de decisió entre Congressos. Serà convocat per 
la Junta Executiva al menys dos cops a l'any de forma ordinària i, de forma 
extraordinària, tantes vegades com la Junta cregui oportú. Els seus membres 
són elegits pel Congrés en proporció d'un conseller cada 25 afiliats/des o fracció. 
Els adherits tindran un representant com a convidat permanent amb dret a veu 
escollit d’entre ells per sufragi universal directe i secret. Són membres nats del 
Consell Directiu els components de la Junta Executiva i els de la Mesa Nacional. 
La Junta Executiva convocarà el Consell Directiu a petició d'1/3 dels seus 
membres. 
 
L’Assemblea.- És l'òrgan de decisió entre Congressos. Serà convocat per la 
Junta Executiva un cop a l'any de forma ordinària i, de forma extraordinària, 
tantes vegades com la Junta cregui oportú.. 
 
El CD és l'organisme adequat per analitzar estratègies, aprovar o ratificar 
decisions importants que ha de prendre la Junta Executiva, assumir declaracions 
solemnes en casos excepcionals, corregir objectius, proposar qüestions que no 
poden esperar la convocatòria d'un Congrés i autoritzar despeses superiors al 
20% del pressupost ordinari anual. 
 
L’Assemblea és l'organisme adequat per analitzar estratègies, aprovar o ratificar 
decisions importants que ha de prendre el Consell General i la Junta Executiva, 
assumir declaracions solemnes en casos excepcionals, corregir objectius, 
proposar qüestions que no poden esperar la convocatòria d'un Congrés i 
autoritzar despeses superiors al 20% del pressupost ordinari anual 
 
(A afegir) 
El Consell General.- El Consell General és un organisme assessor i de suport 
de la Junta Executiva del sindicat. Està integrat per tots els afiliats que en el 
Congrés i d'acord amb els mecanismes establerts pel Reglament del Congrés i 
la Mesa del Congrés hagin mostrat la seva voluntat de formar-ne part fins a un 
màxim del 3%. Els membres del Consell General que ho desitgin podran 
col·laborar amb la Junta Executiva formant part de les àrees de treball amb què 
aquesta compti.. 
 
La Junta Executiva.- És l'òrgan de direcció executiva del sindicat. Els seus 
membres són elegits pel Congrés. La formen un President o Presidenta i fins a 
setze secretaries que, al marge de les estatutàriament previstes es 
responsabilitzaran de les demarcacions de Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona 
Comarques, i de les àrees d’ Acció Sindical, Acció Social i Mitjans alternatius, 
Comunicació Institucional, Comunicació i serveis, Drets d’autoria, Estudis i 
Universitats, Fotografia i Imatge, Gabinets de Comunicació, Igualtat, Mitjans de 
la Immigració, Organització (que farà les tasques de Secretari/a), Projectes i 



Recursos, i Relacions Institucionals i Tresoreria (que farà les tasques de 
Tresorer).. Les Secretaries podran assumir altres competències derivades, i per 
dur endavant totes les seves tasques es dotaran, per cooptació, dels afiliats 
adequats, segons el criteri i responsabilitat de cada secretari o secretària. Els 
membres cooptats hauran de tenir el vist i plau de la Junta Executiva. 
 
La Junta Executiva..- És l'òrgan de direcció executiva del sindicat. Els seus 
membres són escollits pel Congrés. La Junta Executiva està formada per un 
President o Presidenta –que també s’ocuparà de les relacions institucionals– i 
fins a un màxim de nou secretaries que, al marge de les estatutàriament 
previstes es responsabilitzaran com a mínim de les àrees següents i que hauran 
de ser ratificades al Congrés: Acció Sindical, Acció Interna, Finances, Acció 
Social,, Acció Professional, Acció Sectorial, Comunicació i Igualtat. 
Els titulars d’aquestes secretaries formaran equips de treball amb els membres 
del Consell General que s'hagin adscrit a la seva àrea  
 
Demarcacions Territorials.- L'SPC s'organitza territorialment en quatre 
demarcacions: Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona-Comarques. Aquesta 
divisió no impedeix que s'ampliï el nombre de demarcacions, per motius 
operatius i en funció de la xifra d'afiliats a zones determinades. 
 
Cada demarcació elegeix un Secretari o Secretària General, que s'assistirà, per 
cooptació, d'altres secretaris o secretàries per formar l'organisme directiu de la 
demarcació. 
 
Les demarcacions que ho creguin oportú constituiran la seva Junta de 
Demarcació per votació dels afiliats. Cada demarcació tindrà un mínim de tres 
representants en el Consell Directiu. 
 
Demarcacions Territorials.- L'SPC s'organitza territorialment en quatre 
demarcacions: Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona-Comarques. Aquesta 
divisió no impedeix que s'ampliï el nombre de demarcacions, per motius 
operatius i en funció de la xifra d'afiliats a zones determinades. 
 
Cada demarcació elegeix un Secretari o Secretària General, que s'assistirà, per 
cooptació, d'altres secretaris o secretàries per formar l'organisme directiu de la 
demarcació. 
 
Les demarcacions que ho creguin oportú constituiran la seva Junta de 
Demarcació per votació dels afiliats. Cada demarcació tindrà un mínim d'un 
representant al Consell General que si ho desitja podrà integrar-se a la Junta 
Executiva.. 
 
 


