ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ
COL·LECTIU
CIUTADELLA – ASSOCIACIÓ
DE PERIODISTES
PARLAMENTARIS DE CATALUNYA
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CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI I ÀMBIT

Article 1er.- Denominació
Amb la denominació COL·LECTIU CIUTADELLA – ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES PARLAMENTARIS DE CATALUNYA, es constitueix una associació, sense afany de lucre, que
s'acull al que es disposa en la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei Orgànica 1/2.002, de 22 de
març, reguladora del Dret d'Associació i els seus estatuts.
Article 2n.- Finalitats
2.1

L'existència d'aquesta associació té com a finalitat:
a) Afavorir l’activitat periodística professional dins l’àmbit parlamentari, governamental i polític.
b) Defensar les condicions dignes i necessàries per al correcte desenvolupament de la feina del periodistes.
c) Millorar la formació dels professionals de la informació política.
d) Contribuir a la millora de la imatge i la dignificació del periodisme polític i
parlamentari.
e) Fomentar el rigor, la professionalitat i la veracitat a la informació política.
f) Actuar d’interlocutor amb els poders polítics i institucions en nom dels professionals del periodisme polític i parlamentari.

2.2

Per al compliment d'aquestes finalitats es realitzaran les següents activitats:
a) Jornades de debat i reflexió
b) Trobades sectorials de professionals dels mitjans.
c) Reunions amb polítics, públiques i privades.
d) Organització de cursos de formació i altres activitats directament relacionades amb les anteriors.

2.3

Queda exclòs tot ànim de lucre
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Article 3er.- Domicili i àmbit territorial de actuació
L'associació estableix el seu domicili social a Rambla Catalunya 36, principal, 08007
Barcelona, i el seu àmbit territorial d'actuació comprèn la totalitat del territori català.

CAPÍTOL II. LA JUNTA DIRECTIVA
Article 4rt.- Òrgan de govern, composició i durada dels càrrecs
4.1

L'associació serà dirigida i administrada per una Junta Directiva formada, en
primera instància i fins que l’Assemblea General decideixi canviar-ho, per un
president, dos vicepresidents (un d’ells que actuarà com a tresorer), i quatre
vocals.

4.2

La composició inicial de la Junta s’aprova en la reunió fundacional.

4.3

A partir de les següents renovacions, es designaran per l’Assemblea General
conforme estableix l’Article 5è.

4.4

Tots els càrrecs que composen la Junta seran gratuïts el seu mandat tindrà una
durada de quatre anys.

Article 5è.- Requisits
5.1

Per a l'elecció dels membres de la Junta, tots els socis ordinaris que estiguin al
corrent de pagament podran inscriure's en una llista, com a candidats a formar
part de la Junta, i encapçalada per un candidat a president.

5.2

Aquesta llista de candidats haurà d'estar integrada per un mínim de cinc socis i
un màxim de quinze.

5.3

Així mateix, tenen la condició d'electors tots els socis ordinaris que es trobin al
corrent de pagament.

5.4

La regulació del procediment electoral serà objecte de desenvolupament reglamentari, havent de ser aquest aprovat per l'Assemblea.

Article 6è.- Reunions de la Junta Directiva i quòrums d’assistència i d’acords
6.1

La Junta Directiva es reunirà quantes vegades ho determini el seu President i a
iniciativa o petició d'almenys tres dels seus membres.

6.2

Quedarà constituïda quan assisteixin la meitat dels seus membres i perquè els
seus acords siguin vàlids hauran de ser presos per majoria de vots dels assistents.
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6.3

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions
que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n.
L’assistència de la presidenta o president o de la secretaria o secretari o de les
persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

6.4

La Junta Directiva es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència,
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física
dels seus membres.
En aquests casos és imprescindible garantir la identificació dels assistents a la
reunió; la continuïtat en la comunicació; la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot.
La reunió s’entendrà celebrada a la seu de l’Associació.
En les reunions virtuals s’han de considerar membres assistents aquells que hagin participat en la reunió, de la manera abans enunciada.
La convocatòria correspon a la presidenta o president, i expressarà l’ordre del
dia i l’hora exacta de la connexió. Els assistents a la reunió virtual no podran
prendre cap tipus d’acord si la discussió del qual no ha estat degudament
anunciada a l’ordre del dia.

Article 7è.- Atribucions de la Junta Directiva
7.1

Les facultats de la Junta Directiva seran les que s'enumeren a continuació:
a) Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de
l'Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes.
b) Executar els acords de l'Assemblea General.
c) Elaborar i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General l'estat dels comptes.
d) Elaborar el reglament de règim electoral, que seran aprovats per l'Assemblea General.
e) Resoldre sobre l'admissió de nous associats.
f) Nomenar delegats i comissions per a una determinada activitat de l'Associació.
g) Establir la quantia de la quota que han de satisfer els socis, sent inicialment
de 60 euros anuals i podent ser modificada per decisió de la Junta i ratificació de l’Assemblea.
h) Fixar data per a les eleccions abans de la fi del mandat sempre que ho
sol·licitin tres quartes parts dels seus membres.
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i)

Qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència de
l’Assemblea General dels socis.

7.2

D'acord amb l'objecte social i les finalitats de l'Associació, la Junta Directiva
només podrà atorgar la seva empara per acord majoritari adoptat en reunió
formal prèvia petició escrita d'un associat que entengui haver estat objecte de
greuge per representants d'instàncies parlamentàries i en l'exercici de la seva
tasca professional.

7.3

La Junta Directiva no té competències, així mateix, per involucrar-se en els assumptes laborals que poguessin sorgir entre els seus associats i les empreses
per les quals presten els seus serveis, tot i poder posicionar-se públicament en
la defensa dels principis de llibertat de premsa, d'expressió i en favor del lliure i
bon exercici del periodisme polític.

CAPITOL III. EL PRESIDENT, EL VICEPRESIDENT, EL TRESORER I ELS
VOCALS
Article 8è.- El president
8.1

El President tindrà les següents atribucions:
a) Representar legalment als associats davant tota classe d'organismes públics
o privats.
b) Ser la cara visible i portaveu de l’Associació.
c) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l'Assemblea General i la
Junta Directiva.
d) Dirigir les deliberacions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els documents –junt
al Tresorer o delegant en ell, en el cas dels econòmics-, actes i correspondència.
f) Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l'Associació aconselli o en el desenvolupament de les seves activitats resulti necessària o convenient, amb l'aprovació per escrit d'almenys la meitat dels membres més
de la Junta Directiva, havent de donar compte en un termini inferior a les
48 hores a la resta dels membres de la Junta i convocant una reunió de la
Junta en un termini inferior a una setmana per ratificar la decisió adoptada.

8.2

El President no podrà delegar les seves responsabilitats en cap membre de la
Junta o soci, exceptuant l'establert en l'Article 9è, la qual cosa no es considerarà delegació.
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8.3

El President no podrà delegar el seu vot en la Junta, encara que sí en les Assemblees, com tot soci i segons apareix en el reglament de règim interior.

Article 9è.- El Vicepresident
9.1

El Vicepresident o Vicepresidents assumiran, junt al President, les funcions de
portaveu de l’Associació i actuaran de secretari a les reunions de la Junta.

9.2

El Vicepresident o Vicepresidents substituiran de forma col·legiada al President
en absència d’aquest per malaltia o causa adduïda pel mateix durant un termini
màxim de tres mesos, complert el que al s’haurà de convocar una reunió de la
Junta Directiva per substituir-lo per un altre membre de la mateixa, que haurà
de ser triat per una majoria de dos terços dels seus membres. Si la Junta no arribés a un acord del esmentats dos terços, el Vicepresident primer continuarà el
mandat de forma col·legiada, convocant una Assemblea en la qual per majoria
es triaria un nou President entre els membres de la Junta Directiva.

9.3

El Vicepresident o Vicepresidents no podran delegar ni les seves funcions ni les
del President (si les tingués), ni el seu vot, en cap altre membre de la Junta Directiva o soci.

Article 10è.- El Tresorer
10.1

El Tresorer serà un càrrec associat a una de les Vicepresidències i tindrà al seu
càrrec la direcció dels treballs purament econòmics de l’Associació; expedirà
certificacions, portarà els fitxers i custodiarà la documentació de l’entitat, fent
que es cursin a l’Autoritat les comunicacions sobre designació de Juntes Directives, celebració d’Assemblees, i aprovació dels comptes. A més, s’encarregarà
dels afers econòmics i dels pagaments i cobraments, tenint signatura per poder
fer-los juntament amb el president.

10.2

El Tresorer no podrà delegar ni les seves funcions ni les del President (si les
tingués), ni el seu vot en cap altre membre de la Junta Directiva o soci.

Article 11è.- Els Vocals
11.1

Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la
Junta Directiva, així com les que neixin de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Junta els encomani.

11.2

Els Vocals no podran delegar ni les seves funcions ni les de President (si les
tinguessin), ni els seus vots en cap altre membre de la Junta Directiva o soci.

Article 12è.- Altres disposicions
12.1

Tots els càrrecs directius seran completament gratuïts.
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12.2

No es podrà atorgar poder de signatura, decisió o qualsevol d’altre, a cap soci
de l'Associació ni a terceres persones, a excepció d’acord exprés de la Junta Directiva.

CAPÍTOL IV. ASSEMBLEA GENERAL
Article 13è.- Composició
L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació i estarà composada per tots els
socis.
Article 14è.- Sessions ordinàries i extraordinàries
Les reunions de l'Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. Les ordinàries
se celebraran una vegada a l'any; les extraordinàries, quan les circumstàncies ho aconsellin segons el parer del President, o quan ho acordi la Junta Directiva, o quan ho
proposi per escrit una tercera part dels associats, amb expressió concreta dels assumptes a tractar.
Article 15è.- Convocatòria i actes de les Assemblees
15.1

L’Assemblea General es convocada per la Junta Directiva.

15.2

Les convocatòries de les Assembles Generals, siguin ordinàries o extraordinàries, seran realitzades per escrit, expressant el lloc, dia i hora de la reunió, així
com l'ordre del dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració
de l'Assemblea en primera convocatòria hauran d'haver almenys quinze dies,
podent així mateix fer-se constar, si procedís, la data en la qual es reunirà l'Assemblea en nova convocatòria, sense que entre l'una i l'altra pugui haver un
termini inferior a cinc dies.

15.3

La secretaria o secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar junt
amb la presidenta o president, amb la relació o llista d’assistents; els quòrums;
un extracte (si fa el cas) de les deliberacions; el text dels acords adoptats; i el
resultat numèric de les votacions.
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la
sessió anterior a fi que els membres de l’associació l’aprovin o esmenin. Cinc
dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a
disposició dels socis al local social.

Article 16è.- Constitució
Les Assemblees Generals, tant ordinàries com a extraordinàries, quedaran vàlidament
constituïdes quan concorrin a elles, presents o representats, la majoria dels associats
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amb dret a vot; podent-se admetre vots delegats en nombre no superior a cinc per
cada soci, incloent el seu propi.
Els acords es prendran per majoria simple de vots dels assistents.
No podran inscriure's socis a partir de la convocatòria de les Assemblees i fins que
aquestes siguin celebrades i els seus acords ferms.
Article 17è.- Facultats de l’ Assemblea General Ordinària
Són facultats de l'Assemblea General Ordinària:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva.
b) Examinar i aprovar l'estat de comptes.
c) Aprovar o rebutjar les propostes de la Junta Directiva amb vista a les activitats
de l'Associació.
d) Fixar les quotes extraordinàries.
e) Ratificar el nomenament de socis honoraris, a proposta de la Junta Directiva.
f) Nomenar els membres de la Junta Directiva.
Article 18è.- Facultats de l’Assemblea General Extraordinària
Són facultats de l'Assemblea General Extraordinària:
a) Nomenament membres de la Junta Directiva si la majoria han causat baixa o
han dimitit.
b) Modificació d'Estatuts.
c) Dissolució de l'Associació.
d) Disposició i alienació de béns.
e) Expulsió dels socis, a proposta de la Junta Directiva.
f) Constitució de Federacions o integració en elles.
g) Sol·licitud de declaració d'utilitat pública.
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CAPÍTOL V. SOCIS
Article 19è.- Capacitat i requisits per a esdevenir membre de l’associació
19.1

Podran pertànyer a l'Associació aquelles persones majors d'edat i amb capacitat
d'obrar que tinguin interès en el desenvolupament de les finalitats de l'Associació.

19.2

A part dels requisits anteriorment exposats, per pertànyer a l’Associació,
s’hauran de complir una d’aquestes condicions:
a) Disposar d’acreditació de premsa nominal del Parlament o el Palau de la
Generalitat.
b) Poder acreditar que es desenvolupen tasques de periodista d’informació política amb una antiguitat mínima d’un any.

19.3

En qualsevol cas els sol·licitants de la condició de soci hauran d’acompanyar
ineludiblement, amb la seva sol·licitud:
a) Les proves que acreditin degudament qualssevol de les condicions expressades al anterior apartat 19.2; i
b) L’aval firmat per dues (2) persones, membres de l’associació.

19.4

A proposta de la Junta Directiva podran ser nomenats sòcies honoràries aquelles persones que hagin tingut una llarga i reconeguda trajectòria professional
en el periodisme polític, encara que ja no la desenvolupin en el moment de la
proposta de nomenament. La condició de soci honorari, proposada i acordada
per la Junta Directiva, haurà de ser necessàriament ratificada per l’Assemblea.

Article 20è.- Classes de socis
Dins de l'Associació existiran les següents classes de socis:
a) Socis fundadors, que seran aquells que participin en l'acte de constitució de l'Associació.
b) Socis ordinaris, que seran els que ingressin després de la constitució de l'Associació.
c) Socis honoraris, que seran aquells que, tot i ja no desenvolupar feines relacionades
amb el periodisme polític, poden obtenir aquesta condició a proposta de la Junta i
per llarga i reconeguda trajectòria professional.
Article 21è.- Supòsits de baixa de l’Associació
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Els socis causaran baixa per alguna de les causes següents:
a) Per renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta Directiva, la qual no
tindrà validesa si es produeix en el període que transcorre entre convocatòria
oficial d'Assemblea i la seva celebració.
b) Per incompliment de les seves obligacions econòmiques, si deixés de satisfer
una quota anual (any natural) o la suma de les quotes que inclogui un any natural.
c) Per conducta incorrecta que comporti, o pugui comportar indistintament: (i) la
conculcació dels principis o finalitats de l’associació; (ii) al desprestigi de
l’associació o de qualssevulla de les seves activitat; (iii) l’alteració greu d’actes o
debats en què l’associació hi intervingui; o (iv) l’alteració de la normal convivència entre els membres de l’associació.
d) Per deixar de gaudir personalment dels requisits inherents al ingrés, excepte
que la Junta Directiva o l’Assemblea decideixin el contrari, o el nomenin específicament soci honorari de l’Associació.
e) Per l’incompliment de les obligacions estatutàries.
Article 22è.- Drets
Els socis ordinaris i fundadors tindran els següents drets:
a) Prendre part en quantes activitats organitzi l'Associació en compliment de les
seves finalitats.
b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l'Associació pugui obtenir.
c) Participar en les Assemblees amb veu i vot.
d) Ser electors i elegibles per a càrrecs directius –excepte si l'admissió com a soci
requereix de ratificació i encara no s'ha produït.
e) Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l'Associació.
f) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment de les finalitats de l'Associació.
Article 23è.- Obligacions
Els socis fundadors i ordinaris tindran les següents obligacions:
a) Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i de les Juntes Directives.
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b) Abonar les quotes que es fixin.
c) Assistir a les Assemblees i altres actes que s'organitzin, sempre que sigui possible.
d) Exercir, si escau, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.
e) Contribuir amb el seu comportament al bon nom i prestigi de l'Associació i del
periodisme polític i parlamentari.
Article 24è.- Drets i obligacions dels socis honoraris
Els socis honoraris tindran les mateixes obligacions que els fundadors i ordinaris a excepció de les previstes en l'apartat b), tret que el propi interessat manifesti el contrari.
Així mateix, tindran els mateixos drets a excepció de l’apartat d) de l’assistència a les
Assemblees, on podran assistir amb veu però sense vot.

CAPITULO VI. RÈGIMEN ECONÓMIC
Article 25è.- Recursos econòmics
Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les finalitats i activitats de
l'Associació seran els següents:
a) Les quotes dels socis, que podran ser d'entrada, periòdiques o extraordinàries.
b) Les donacions, llegats o herències que pogués rebre de forma legal per part dels
associats o de terceres persones.
c) Les subvencions públiques o privades.
d) Qualssevol altres de caràcter lícit.
Article 26è.- Patrimoni fundacional
L'Associació manca de patrimoni fundacional.
Article 27è.- Exercici econòmic
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
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CAPÍTOL VII. LA DISSOLUCIÓ
Article 28è.- Dissolució
27.1

L'Associació no podrà dissoldre's mentre hi hagi dos terços dels socis que desitgin continuar.

27.2

Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l'Assemblea General Extraordinària, convocada a aquest efecte, per una majoria de quatre cinquens (80 %)
dels associats.

Article 29è.- Liquidació
En cas de dissolució, es nomenarà per l'Assemblea convocada a aquest efecte una
Comissió Liquidadora la qual, una vegada extingits els deutes, i si existís sobrant líquid,
ho destinarà per a finalitats benèfiques que la pròpia Assemblea General designarà.

CAPITOL VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARI
Article 30è.- Procediment sancionador
La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels membres de l’Associació.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació,
segons el que estableix el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia de ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o
comunicació. En el termini de deu (10) dies, la Junta Directiva nomena un instructor,
que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de quinze (15)
dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser
motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva,
l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’ un període de quinze (15) dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les
persones interessades poder sol·licitar-ne la ratificació davant la primera assemblea
general que tingui lloc.
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