REGLAMENT DE CONGRESSOS DEL
SINDICAT DE PERIODISTES DE CATALUNYA
TÍTOL I: CONVOCATÒRIA I CONSTITUCIÓ DEL CONGRÉS
ARTICLE I: Com estableixen els Estatuts, el Congrés és el màxim òrgan de
decisió del Sindicat, i els acords que adopti són d'obligat compliment per a
tots els/les afiliats/afiliades. La seva convocatòria i constitució s'atendrà a
allò que disposin els Estatuts.
ARTICLE 2: El Congrés de l'SPC es constitueix pels afiliats/des que hagin
satisfet les quotes establertes reglamentariament.
El Congrés de l'SPC podrà iniciar-se en primera convocatòria tan aviat com
s'hagi inscrit i personat al lloc de celebració la meitat més un dels
afiliats/des, segons l'horari en que s'haurà convocat, o bé en segona
convocatòria 1/2 hora més tard, sigui quin sigui el nombre d'acreditats/des.
ARTICLE 3: El Congrés de l'SPC s'obrirà sota la presidència dels membres
de la Junta Executiva que, com a primer acte, hauran de posar a votació
l'aprovació d'aquest Reglament.
Una vegada aprovat el Reglament per la meitat més un de la totalitat dels
presents, la Mesa d'Acreditacions donarà compte dels/les congressistes
inscrits al Congrés i traslladarà a la Mesa del Congrés la decisió sobre la
resolució de les possibles impugnacions que s'hagin pogut presentar a l'hora
de les inscripcions.
Tot seguit, la Junta Executiva presentarà davant el plenari la proposta
d'Ordre del Dia per a la seva aprovació.
El Congrés només tractarà els assumptes que constin a l'Ordre del Dia. No
obstant, es podrà consignar un punt de proposicions urgents que podran ser
debatudes pel Congrés si aquest ho creu convenient.

TITOL II: LA MESA DEL CONGRÉS
ARTICLE 4: A continuació del previst en l'article anterior, la Junta
Executiva sortint cedirà la Presidència a la Mesa del Congrés. Aquesta
estarà integrada per tres membres elegits pels/les congressistes:
president/a, vicepresident/a i secretari/a d'actes.
La Junta Executiva aportarà els mitjans necessaris per recollir amb detall les
deliberacions del Congrés i facilitar les seves tasques. Així mateix, la Mesa
serà assistida per la Junta Executiva sortint sempre que sigui necessari i li
ho requereixi aquella. El/la president/a i el/la Secretari/a d'Actes seran
substituits pel vicepresident/a quan s'hagi d'absentar de la Mesa.
ARTICLE 5: La missió de la Mesa és la de dirigir les tasques del Congrés i
la discussió sobre els assumptes previstos dins l'Ordre del Dia. Prendrà els
acords per majoria dels seus membres.
ARTICLE 6: El/la President/a, en nom de la Mesa i amb el seu
assessorament si s'escau, autoritzarà l'ús de la paraula i la suspendrà quan
l'orador/a s'extralimiti en el temps establert per la Mesa, no s'ajusti a

l'Ordre del Dia, a l'assumpte en discussió o es manifesti de forma
inadeqüada.
La Mesa, mitjançant el seu President/a, podrà penalitzar un/a congressista
que s'hagi manifestat incorrectament o no hagi observat les regles, tot
prohibint-li l'ús de la paraula o arribant, si cal, a la seva expulsió de la sala,
si això és necessari per mantenir l'ordre. Quan els membres de la Mesa
desitgin intervenir en els debats, hauran de situar-se entre els/les
congressistes i ajustar-se a les mateixes regles que aquests.
ARTICLE 7: El/la Secretari/a d'Actes recollirà en aquestes els incidents
dignes de menció, així com totes les propostes concretes que s'hagin de
posar a votació i el resum de les intervencions a favor o en contra
d'aquelles.
En registrarà la mena de votació produïda, tot assenyalant els vots a favor,
en contra i les abstencions, i la unanimitat o l'assentiment quan aquest es
produeixi.
Les actes resultants hauran de ser firmades pels tres membres de la Mesa
del Congrés, i lliurades a la nova Junta Executiva pel compliment dels
acords adoptats i a efectes del seu arxiu.
ARTICLE 8: En cas que el Congrés duri més d’un dia, la Mesa establirà a la
fi de la primera jornada el pla de treball de la sessió següent, d'acord amb
la marxa dels debats de les comissions.

TÍTOL III: DELS DEBATS EN GENERAL
ARTICLE 9: Correspon a la Mesa del Congrés dirigir els debats d'aquest.
Abans de començar qualsevol debat, la Mesa prendrà nota de totes les
peticions de paraula, i segons el seu nombre, fixarà el temps que concedeix
a qui ha d'intervenir.
En qualsevol cas, quan la Presidència de la Mesa observi que una proposta
pot comportar un excessiu nombre d'intervencions, les restringirà tot
establint un canvi fins a tres torns i altres tres en contra, i limitant el temps
concedit a cada un dels que han d'intervenir.
ARTICLE 10: Durant els debats, siguin en plenari com en comissió, els/les
Congressistes podran sol.licitar la paraula per plantejar una de les qüestions
incidentals següents:
a) Qüestió Prèvia: per resoldre una qüestió que, a judici del/la sol.licitant,
pot ser determinant per la marxa de la resta del debat. Si el/la President/a
observa gran disparitat d'opinions al respecte, podrà posar a votació la
Qüestió Prèvia, tot concedint un torn a favor i un altre en contra.
b) Qüestió d'Ordre: serveix per exigir que es respecti l'ordre lògic i
cronològic dels debats dins el temps de l'ordre del dia i del procediment
establert per la Mesa, així com per proposar un ordre lògic quan les
incidències del debat així ho aconsellin. La Mesa del Congrés o de la
Comissió decidirà en qualsevol cas.
c) Qüestió Reglamentària: es farà servir per sol.licitar el respecte del
Reglament quan es consideri que es vulnera l'aplicació d'algun dels seus
articles.

TÍTOL IV: LES VOTACIONS
ARTICLE 11: Els acords del Congrés poden ser decidits per assentiment,
per tanteig, per votació ordinària o bé per votació nominal i secreta.
Al Congrés, en Plenari o Comissió, només votaran els/les congressistes i ho
faran mitjançant les targes de votació subministrades per la Mesa
d'Acreditacions.
La votació nominal i secreta només es farà servir a les sessions plenàries.
Tota elecció de persones es farà mitjançant paperetes. S'emprarà votació
nominal per a l'elecció de la Junta Executiva, el Consell Directiu i la
Comissió de Garanties, així com en totes aquelles votacions que, a judici de
la Mesa, siguin especialment rellevants i hagin de reflectir el criteri de tots
els/les congressistes i quan ho sol.licitin prèviament per escrit a la Mesa al
menys el 25% dels/les congressistes.

TÍTOL V: PONÈNCIES I ELS SEU DEBAT EN COMISSIÓ I PLENARI
ARTICLE 12: Una vegada constituïda la Mesa del Congrés, aquesta
procedirà a assenyalar, si s’escau, les Comissions previstes i declararà obert
el termini d'inscripció a aquestes, tot i que la Mesa d'Acreditacions ja
demanarà als/les congressistes la seva adscripció inicial a les Comissions en
el moment de la seva acreditació.
Cada congressista podrà inscriure's en una sola comissió, i no podrà
participar en els seus debats qui no s'hagi inscrit.
A cada comissió hi haurà com a mínim un membre de la Junta Executiva
sortint que podrà intervenir en els debats com un/a congressista més. La
Mesa del Congrés constituirà cada una de les Comissions, prèvia
constatació dels/les congressistes que s'hi hagin inscrit. Una vegada
constituïda, el/la representant de la Mesa del Congrés sol.licitarà propostes
per a l'elecció en votació ordinària d'una Mesa de Comissió integrada per
President/a, Secretari/a d'Actes i Secretari/a de Paraula, que conduiran els
debats de la Comissió.
En la direcció dels debats a la Comissió, la Mesa exercirà les funcions que
en aquest Reglament es confereixen a la Mesa del Congrés.
Si els debats es fan directament en plenari, serà la Mesa qui dirigirà els
debats i atorgarà els torns de paraules i d’intervencions amb el mateix
criteri que si es fa en comissió.
ARTICLE 13: La Comissió examinarà la proposta elaborada per la Junta
Executiva com a base de discussió, així com les propostes alternatives que
hi hagi.
Quan acabi el debat, la Comissió escollirà els membres que hauran de
redactar el dictamen final que reculli les conclusions del debat, així com
el/la ponent o ponents que ho hagin d'exposar davant el Plenari.
Els/les congressistes que no estiguin d'acord amb el dictamen de la
Comissió podran presentar les esmenes al dictamen i els vots particulars
que considerin oportú per la seva defensa davant del Plenari. Les esmenes
es referiran a una part del text de la Comissió, mentre que el vot particular
afectarà a la totalitat.
Les esmenes i vots particulars al dictamen hauran de fer-se per escrit
davant la Mesa de la Comissió i, com a mínim, hauran de comptar amb el
suport del 20% dels vots dels/les congressistes inscrits a la Comissió.
La Mesa de la Comissió remetrà al President/a de la Mesa del Congrés el

dictamen de la Comissió, firmat pel President/a i els seus dos secretaris/es,
juntament amb les esmenes presentades i els vots particulars que hi
pogués haver.
El dictamen de la Comissió, amb les esmenes, es posarà a disposició
dels/les congressistes amb temps suficient al debat en Plenari.
ARTICLE 14: Acabat el debat de les Comissions, les propostes seran
posades a votació per la seva aprovació pel Plenari del Congrés.
La Mesa del Congrés concedirà la paraula al/la ponent o ponents designats
perquè defensin el dictamen, que exposaran un resum davant el Plenari. A
continuació, si no hi hagués esmenes o vots particulars, la Mesa posarà a
votació el text de la Comissió pel Plenari.
En cas d'haver-hi esmenes o vots particulars, la Mesa obrirà un debat
posant a discussió en primer lloc els vots particulars, i després les esmenes
al dictamen, tot començant per les de supressió, i seguint per les de
modificació i addició.
La Mesa establirà fins a tres torns de paraula a favor i altres tres en contra.
Si el Plenari aprovés un vot particular que proposi un text alternatiu, serà
rebutjat el text del dictamen de la corresponent Comissió i el nou text
quedarà com a acord adoptat pel Congrés.
Si el Plenari aprova una esmena, aquesta s'incorporarà al dictamen de la
Comissió. Acabat el debat de tots els vots particulars i esmenes al dictamen
d'una Comissió, la Mesa sotmetrà el darrer text resultant a votació per a la
seva aprovació pel Plenari del Congrés.
En tots els debats del Plenari i de les Comissions, els membres de la Junta
Executiva podran fer ús de la paraula sempre que ho demanin.

TITOL VI: PROCEDIMENT ELECTORAL
ARTICLE 15: Una vegada constituïdes les Comissions, la Mesa del Congrés
declararà obert el període de presentació de candidatures per a la Junta
Executiva, el Consell Directiu i la Comissió de garanties, i assenyalarà
l'horari límit per a la recepció d'aquestes per la Mesa.
Acabat el termini de presentació de candidatures, la Mesa donarà a conèixer
les candidatures presentades i ella mateixa també assumirà les funcions de
Comissió d'Escrutini.
Si part o la totalitat dels o les membres de la Mesa del Congrés fossin
candidats a algun dels òrgans a elegir, no podran participar en l'escrutini, i
seran substituïts a aquests efectes per altres congressistes no candidats
que haurien de ser refrendats pel Congrés en votació a mà alçada.
ARTICLE 16: Els candidats a secretaria de cadascuna de les quatre
demarcacions seran incorporats a la candidatura o candidatures que es
presentin i seran votats per la totalitat dels congressistes juntament amb la
candidatura.
Les propostes de noms a candidats/es al Consell Directiu en representació
de les demarcacions s'afegiran a la resta de noms de candidats/tes que es
presentin per a aquest organisme i es sotmetran al sistema d'escrutini
general.
Els candidats/tes a qualsevol òrgan no hauran de ser presents al Congrés,
però caldrà la seva acceptació prèvia per poder ser elegits. Si no es donen
aquestes condicions, els/les congressistes podran presentar i, en el seu cas,

elegir, un/a altra candidat/a.
ARTICLE 17: Les candidatures a la Junta Executiva es presentaran obertes
i avalades per la signatura del 15% dels congressistes com a mínim. Les
candidatures a la Junta Executiva hauran d'indicar la secretaria a la qual
opten d'acord amb les que disposin els Estatuts i la Ponència d'Organització.
Si el Congrés aprovés modificacions pel que fa al nombre o la tasca de les
secretaries i això afectés les candidatures presentades, aquestes es podran
adaptar a la nova composició abans de la proclamació de candidatures. Les
candidatures podran ser completes o no, és a dir, cobrint totes o part de les
secretaries de la Junta Executiva. Les paperetes de votació podran incloure
candidats per a totes les secretaries o només per aquelles que el/la
congressista consideri oportunes. Només es consideraran paperetes vàlides
aquelles en les quals consti el candidat i el càrrec al qual es presenta. La
votació i l'escrutini per a la Junta Executiva es farà de manera separada a la
del Consell Directiu, de manera que quan es faci aquesta, ja es conegui el
resultat de la primera. Si hi hagués una sola candidatura a la Junta
Executiva, la Mesa podrà decidir fer una sola votació tal com estableix
l’article 18 d’aquest reglament.
A les votacions per a la Junta Executiva i la Comissió de Garanties es podrà
utilitzar una sola urna, sempre i quan s'hagi establert un sistema per
diferenciar les paperetes per a un i altre òrgan.
Si hi hagués una sola candidatura a la Junta Executiva, la Mesa del Congrés
podrà determinar si la votació del Consell Directiu es fa al mateix temps que
les altres dues sempre en la mateixa urna sempre i quan s’hagi previst un
sistema per diferenciar les respectives paperetes.
ARTICLE 18: Les candidatures a Consell Directiu seran obertes i s'hi
podran presentar individualment o col·lectivament els/les congressistes
assistents. Donat que el Consell Directiu estarà integrat com a màxim pel
4% de l'afiliació –sempre i quan els Congrés no hagi aprovat una
modificació d’Estatuts que estableixi una altra cosa que serà el que haurà
de prevaldre–, si es presenten com a candidats/tes més d'aquest 4 per
cent, a l'hora de la votació els/les congressistes només podran votar com a
màxim el 80% del nombre total dels membres del Consell Directiu. La Mesa
del Congrés anunciarà, d'acord amb el nombre d'afiliats del Sindicat,
quantes persones formaran part del Consell Directiu i el límit de candidats
que es poden incloure a les paperetes. Si es presenten menys candidats/tes
que aquest 4%, tots/es ells/es quedaran proclamats membres del Consell
Directiu
Si n’hi ha més, sortiran elegits membres del Consell Directiu els/les
candidats/tes que obtinguin més vots fins a arribar a aquest 4 per cent. Els
que en quedin exclosos quedaran en reserva per si hi ha alguna baixa fins
la celebració del nou Congrés, i s'hi incorporaran si hi ha baixes per ordre al
nombre de vots obtinguts.
La votació, si s’escau, començarà immediatament després de la proclamació
de la Junta Executiva –tret que la Mesa del Congrés, tal i com estableix
l’article 17 d’aquest reglament, no disposi una altra cosa– i per un periode
de temps a determinar per aquesta. Si l'escrutini finalitzés abans de la
cloenda del Congrés, la Mesa n'anunciarà els resultats al plenari. Si això no
fós així, la Mesa comunicarà els resultats a la Junta Executiva electa que
serà la responsable de comunicar-ho als/les congressistes en el termini de

temps més breu possible.
ARTICLE 19: Les candidatures a la Comissió de Garanties també seran
obertes i s'hi podran presentar els/les congressistes assistents o que hagin
donat la conformitat, individualment o col·lectivament. Donat que la
Comissió de Garanties estarà integrada per tres membres, els/les
congressistes podran votar com a màxim tres noms, sortint escollits els tres
que obtinguin més vots. Els que en quedin exclosos també quedaran en
reserva per si hi ha alguna baixa fins a la celebració del nou Congrés, i s'hi
incorporaran per ordre al nombre de vots obtinguts.
La votació per a la Comissió de Garanties es farà al mateix temps que la de
la Junta Executiva.
ARTICLE 20: Acabat tot el procés electoral, la Mesa proclamarà i donarà
possessió a la nova Junta Executiva electa, la qual substituirà la Mesa a la
Presidència del Congrés i el clausurarà.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
1- Si els Estatuts aprovats pel Congrés afectessin el redactat i ordenació del
present Reglament, aquest haurà de ser adeqüat a la nova redacció a
proposta de la Comissió d'Estatuts.
Qualsevol eventualitat no resolta o no contemplada pel present Reglament
serà resolta per la Mesa del Congrés.
DISPOSICIÓ FINAL
Els acords del Congrés del Sindicat de Periodistes de Catalunya entraran en
vigor tan bon punt siguin aprovats pel Plenari, a menys que s'indiqui en el
moment de la votació de les propostes.
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