
 
 

ORGANITZACIÓ I FINANCES 
 
ORGANISMES REPRESENTATIUS I DECISORIS. 
 
El Congrés.- És l'òrgan màxim de decisió. Constituït per tots els afiliats i 
afiliades presents, atorga el mandat dels organismes decisoris i 
excecutius (Consell Directiu, Junta Executiva, Comissió de Garanties) i 
n'elegeix els components. 
 
El període del mandat serà de quatre anys. El Congrés es reunirà en 
sessió ordinària quan acabi cada mandat per analitzar la gestió, aprovar i 
revisar programes, i elegir els membres dels organismes decisoris i 
executius per sufragi universal de tots els i les afiliats /des amb dret a vot, 
segons especifica el reglament electoral. 
 
El Consell Directiu podrà convocar el Congrés amb caràcter extraordinari 
a petició de la Junta Executiva, en les condicions que estableix el 
reglament per als casos d'excepcionalitat. Entre aquests casos es poden 
citar: la sol.licitud per escrit d'1/3 d'afiliats de l'SPC, la petició de la meitat 
de membres del Consell Directiu, o la dimissió de més de la meitat dels 
membres de la Junta Executiva -és a dir, situacions de crisi- . 
 
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 VINT afiliats/des o fracció. 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. 
 
El CD és l'organisme adeqüat 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. 
 
La Junta Executiva.- És l'organ de direcció executiva del sindicat. Els 
seus membres són elegits pel Congrés. La formen un President o 
Presidenta i fins a catorze secretaries que, al marge de les 
estatutàriament previstes es responsabilitzaran de les demarcacions de 
Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona-Comarques, i de la tasca d'Acció 
Sindical: Premsa Diària, Audiovisual i Comunicació Local, Organització i 
Comunicació, Administració i Finances, Relacions Externes que 



desenvoluparà el President, Serveis, Formació i Dona. Les Secretaries 
podran assumir altres competències derivades , i per dur endavant totes 
les seves tasques es dotaràn, per cooptació, dels afiliats adeqüats, 
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 un organisme permanent. Ordinàriament, celebra 
una reunió mensual. 
 
L'exercici de qualsevol càrrec de la Junta per la mateixa persona queda 
limitat a dos mandats (8 anys), per evitar la burocratització del sindicat i 
l'enquistament de les persones. L'SPC és contrari com a norma general a 
la plena professionalització i a l'alliberament total dels seus càrrecs 
executius (pel risc que se situin a la direcció del sindicat persones que 
potser no tinguin una altra possibilitat). 
 
La Comissió de Garanties.- La seva tasca és la de decidir sobre les 
admissions de nous afiliats i resoldre els conflictes interns, a petició de 
les parts en litigi. 
 
Consta de tres membres -amb un President o Presidenta i dos secretaris 
o secretàries- elegits pel Congrés, amb sobirania d'actuació en el seu 
àmbit i amb plena independència de la Junta Executiva. Per això mateix 
cap dels seus membres podrà formar part d'aquest organisme. El seu 
mandat és de quatre anys. 
 
La CG haurà de presentar les seves resolucions a la Junta Executiva 
perquè aquesta les faci efectives. 
 
La CG es regirà pel seu propi reglament de règim intern, que 
contemplarà l'arbitratge a l'hora de les admissions i els conflictes. 
 
ORGANISMES OPERATIUS 
 
Les Seccions Sindicals.- L'estructura de base de l'SPC i d'arrelament 
en la professió i en els mitjans són les Seccions Sindicals. S'organitzen a 
totes les empreses amb afiliació, i la seva primera preocupació és 
aconseguir una representació suficient dels professionals de la 
informació en el Comitè d'Empresa, si n'hi ha. També se'n constitueixen 
de ram, en els col.lectius de treballadors "free-lance", i col.laboradors, o 
en aquells amb una problemàtica molt específica (fotoperiodistes), que 
elegiran un secretari o secretària entre els seus membres. També es 
poden constituir Seccions Sindicals de ram de sector, com premsa 
escrita , ràdio, televisió, ràdios municipals, televisions locals o gabinets 
de premsa, que estarien formades pels delegats sindicals de cada mitjà. 
 



Els delegats sindicals d'empresa i els secretaris de Secció de Ram seran 
membres de la Mesa Nacional. 
 
Mesa Nacional.- És l'organisme consultiu i de coordinació d'activitats de 
la Junta Executiva. Es reuneix amb regularitat a petició de la Junta 
Executiva. La Mesa Nacional la composen els membres de la Junta 
Executiva i tots els delegats sindicals o representants de cada secció 
sindical i els secretaris de Seccions Sindicals de Ram de les quatre 
demarcacions. En les empreses on no hi hagi delegat sindical, podrà 
formar part de la Mesa un afiliat que sigui membre de Comitè d'Empresa 
o delegat de personal i hagi estat elegit en llistes impulsades per l'SPC. 
Els components de la Mesa Nacional són membres del Consell Directiu, 
tot i que no han estat elegits pel Congrés. 
 
La Mesa Nacional analitzarà amb freqüència la marxa general de les 
activitats del sindicat, per ser vehicle i canal d'informació i la via orgànica 
de comunicació mútua de la Junta Executiva amb els afiliats. 
 
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. 
 
FINANCES I QUOTES 
 
L'SPC ha de disposar de suficients fons d'ingressos que permetin la seva 
consolidació i la seva vida orgànica. Aquests ingressos han de permetre 
el manteniment de la seu central del sindicat a Barcelona i de les que es 
puguin obrir a altres ciutats, de l'equipament material i personal mínim 
per tenir una administració eficient i garantir, així, una atenció adeqüada 
a l'afiliació i un funcionament correcte del sindicat. 
 
Tot això obliga a un esforç militant, primer, per ampliar al màxim l'afiliació 
-com a tasca permanent dels membres de l'SPC- i, segon, per entendre i 
fer entendre la importància del pagament regular de les quotes, que és la 
principal font d'ingressos del sindicat. 
 
Pel que fa a les quotes, i d'acord amb l'aprovat al Congrés Constituent, 



l'SPC es finança a través de quotes progressives, en funció dels 
ingressos dels afiliats i afiliades, posant però un sostre per baix -el de la 
quota d'aturat- i un altre per dalt, de manera que la progressivitat no 
comporti una quantitat allunyada de l'habitual en altres sindicats. 
 
És opinió de l'SPC que les cotitzacions s'han d'adaptar a les necessitats 
financeres del Sindicat, i que una ampliació important de l'afiliació hauria 
de suposar una reducció de les quotes. 
 
Els companys i companyes en situació laboral precària, aturats, que 
busquen la seva primera feina o els pensionistes tindran una quota 
reduïda de 500ptes. mensuals, en cobraments de 1.500 ptes. trimestrals. 
 
Les cotitzacions es cobren a partir de la data oficial d'admissió de l'afiliat. 
L'SPC atorga a tota l'afiliació un carnet acreditatiu de la seva pertinença 
al sindicat. Aquest carnet, que té un preu de 500 pessetes, no substitueix 
o suplanta cap altre carnet professional: només acredita l'afiliació a l'SPC 
i ha de ser portat amb l'exigència que demanen els postulats que defensa 
el Sindicat de Periodistes de Catalunya. 
 


