Estatut marc de redacció
de
EL PUNT
Preàmbul
La llibertat d’expressió, el dret de tots els ciutadans a la informació i el dret dels
periodistes a exercir lliurement i honesta la seva professió constitueixen
elements bàsics d’una societat democràtica. El Grup El Punt ha de mantenir la
seva independència davant de qualsevol tipus de pressió ideològica, social,
política i econòmica, per oferir als ciutadans una informació de la més alta
qualitat, és a dir, veraç, rigorosa i contrastada. Perquè tot això sigui possible, es
garanteix la independència de la redacció i de tots els seus membres,
mitjançant aquest estatut, que regula les relacions professionals dels redactors
amb la direcció de l’empresa, tutelant els seus drets deontològics, morals i
materials, amb independència de les relacions laborals i sindicals, i sense
interferir-hi.
De la professió periodística
Article 1r.- El Grup EL PUNT considera periodistes tots aquells que en facin
funcions a la seva plantilla, d’acord amb el conveni col·lectiu. La via d’accés a
l’exercici de la professió periodística al Grup EL PUNT serà la llicenciatura en
periodisme de les Facultats de Ciències de la Comunicació o qualsevol altra
que direcció, comitè o consell de redacció vulguin considerar.
La redacció
Article 2n.- És periodista membre de la redacció qui té per ocupació principal,
regular i retribuïda l’exercici del periodisme al Grup EL PUNT a través d’una
relació laboral.
Article 3r.- L’exercici actiu del periodisme al Grup EL PUNT és incompatible
amb qualsevol altra activitat professional que, directament o indirectament,
comporti interessos que impedeixin l’objectivitat informativa i, molt
especialment, amb l’activitat publicitària, les relacions públiques i l’exercici de
càrrecs de responsabilitat en l’empresa privada, en les administracions
públiques o en partits polítics, que puguin interferir en la seva objectivitat.
Article 4t.- Les condicions de treball salarial dels periodistes en activitat al
Grup EL PUNT les fixa el conveni col·lectiu del mateix.
El Comitè professional
Article 5è.- Per representar els periodistes membres de la redacció del Grup
EL PUNT i exercir funcions de mediació entre aquests i l’empresa, es crea el
comitè professional, primera instància a la qual han d’acudir els afectats per
qualsevol supòsit previst en aquest estatut.

Article 6è.- El comitè professional s’ha de reunir cada vegada que ho cregui
convenient. Ho farà, almenys, una vegada cada trimestre amb el director del
mitjà i la direcció de l’empresa, i en cas d’urgència, e n qualsevol moment, tant a
petició del director com del mateix comitè professional.
Article 7è.- El comitè professional té la facultat d’exercir el dret de rèplica
davant de les informacions publicades o emeses pel mitjà quan, tenint el suport
de dos terços de l’assemblea de la redacció, cregui que aquestes vulneren els
principis sobre els quals es recolza la línia editorial o informativa que anima el
contracte dels periodistes.
Article 8è.- El comitè professional presidirà les assemblees generals de la
redacció que ell mateix convoqui. Se n’ha de convocar almenys una a l’any o
quan ho exigeixin les circumstàncies. Se celebraran fora d’horaris de treball i es
comunicaran a la redacció amb una setmana d’antelació, excepte per casos
urgents, que es podran convocar amb 48 hores d’antelació.
Article 9è.- El comitè professional té un mandat de dos anys.
Article 10è.- El comitè professional està integrat per periodistes escollits per
votació directa i secreta. Tenen dret a vot tots els membres de la redacció que
estiguin en nòmina.
Article 11è.- El nombre de vocals estarà determinat pel nombre de membres
de cada grup redaccional, tenint en compte que cada edició del diari és un grup
redaccional i que la central computa com a grup. Cada grup n’escollirà dos per
als primers vint redactors i, a partir d’aquí, un més per cada vint o fracció.
Article 12è.- Entre els vocals s’escollirà un secretari que aixecarà acta de les
reunions i un president que fixarà l’ordre del dia. La presidència serà per dos
anys, sense possibilitat de reelecció si abans no s’ha descansat un mandat.
Article 13è.- Cap lloc del comitè pot quedar vacant i aquesta situació, si es
produeix, es resoldrà amb la convocatòria d’eleccions immediates pel lloc buit
que s’hagi de cobrir. Els escollits, en aquest cas, ocuparan el lloc durant el
temps del mandat que li resti al comitè.
Article 14è.- Qualsevol membre del comitè pot ser revocat per majoria de vots
de l’assemblea del grup redaccional pel qual ha estat escollit, convocada a
petició del 25% del cens del grup.
Article 15è.- Els periodistes que exerceixen càrrecs directius (director,
sotsdirector o directors d’edició) poden votar al comitè professional, però no
són elegibles per formar-ne part.
Article 16è.- Els candidats a l’elecció pel comitè professional de redacció
hauran de comunicar-ho verbalment a la comissió paritària de seguiment del
conveni en el termini d’1 mes a partir de la data en què l’assemblea hagi
aprovat el conveni. La comissió farà públic els noms dels candidats, la data de
les eleccions i el reglament que les regirà.

