Proposta de modificació puntual dels Estatuts del Col·legi de
Periodistes de Catalunya per a la inclusió de la Demarcació
Territorial de la Catalunya Central
D’acord amb el que disposa l’article 91 dels Estatuts vigents del Col·legi de
Periodistes de Catalunya (d’ara endavant “el Col·legi”) aprovats definitivament
per l’Assemblea General Extraordinària reunida en sessió de 25 de juny de 2012 i
publicats en el DOGC número 6232 de 15 d’octubre de 2012, la Junta de Govern
reunida en sessió extraordinària de 26 març de 2013 ha acordat iniciar els tràmits
per tal de modificar els articles 39.1b i 45.1 dels Estatuts col·legials, relatius a les
demarcacions territorials del Col·legi.

1.

Objecte de la modificació estatutària

La present modificació estatutària té per objecte única i exclusivament modificar
puntualment els Estatuts del Col·legi de Periodistes de Catalunya per tal
d’adequar-ne el seu contingut a l’existència d’una nova demarcació territorial, la
Demarcació de les Comarques Centrals (o Catalunya Central). En aquest sentit,
és necessari definir l’àmbit territorial de cada una de les sis demarcacions del
Col·legi.
Tanmateix, aquesta modificació estatutària necessàriament està condicionada a la
prèvia aprovació per part de l’Assemblea General, de la creació de la Demarcació
de les Comarques Centrals.

2.

Text vigent dels Estatuts (articles 39 i 45)

Els Estatuts vigents del Col·legi aprovats per l’Assemblea General Extraordinària
de 25 de juny de 2012 estableixen en l’article 45.1 que el Col·legi té cinc
demarcacions:
“Article 45
Demarcacions
1. El Col·legi té cinc demarcacions: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i
Terres de l’Ebre.”

Conseqüentment, en l’article 39.1b) dels Estatuts on es regula la composició de
la Comissió Permanent del Col·legi, s’estableix que aquesta estarà formada, entre
d’altres, pels cinc vicedegans o vicedeganes, que alhora són els presidents o
presidentes de les cinc demarcacions territorials del Col·legi:
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“Article 39
Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent està integrada pels membres següents:
a) El degà o la degana.
b) Els cinc vicedegans o vicedeganes.
c) El secretari o la secretària.
d) El tresorer o la tresorera.

En la resta d’articles dels Estatuts no hi ha cap referència expressa a les cinc
demarcacions, i per aquest motiu, no és necessari efectuar cap modificació
relativa a aquesta qüestió.

3.

Motivació de la modificació puntual Estatutària

L’article 17 dels Estatuts del Col·legi de Periodistes de Catalunya aprovats per
l’Assemblea General Extraordinària de 19 de novembre de 1986 i publicats al
DOGC número 821 de 27 de març de 1987, establia que “El Col·legi té quatre
demarcacions: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. La creació de noves
demarcacions suposarà la modificació d’aquests Estatuts”.
La demarcació territorial de les Terres de l’Ebre es va incorporar als Estatuts en
la modificació Estatutària aprovada en l’Assemblea General Extraordinària de 9
d’octubre de 2001, publicada en el DOGC número 3882 de 13 de maig de 2003.
Concretament, en l’article 17 d’aquell text estatutari de 2003 s’afirmava que “El
Col·legi té cinc demarcacions: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de
l’Ebre”.
Tal i com hem exposat anteriorment, en els Estatuts vigents de 2012 es manté
l’existència de les cinc demarcacions territorials que es van definir l’any 2003
(article 45.1).
En l’actualitat, un grup de persones col·legiades ha sol·licitat al Col·legi la
creació d’una nova demarcació que sota el nom de “Comarques Centrals” o
“Catalunya Central” aglutini els professionals col·legiats de les comarques
centrals de Catalunya (Bages, Anoia, Osona, Berguedà i Solsonès).
L’article 45.2 dels Estatuts vigents estableix que “La creació de noves
demarcacions haurà de ser aprovada per l’Assemblea General”. Per aquest
motiu, la Junta de Govern del Col·legi ha decidit que la creació de la Demarcació
Territorial de les Comarques Centrals es sotmetrà a l’aprovació de les persones
col·legiades en la propera Assemblea General.
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Amb tot, com a conseqüència de la creació d’aquesta nova demarcació territorial
de les Comarques Centrals, si així ho acorda l’assemblea, serà necessari sotmetre
a votació la modificació dels articles 39.1b i 45.1 dels Estatuts que fan referència
a les demarcacions.
És per aquest motiu que la Junta de Govern acorda sotmetre a informació pública
col·legial la modificació dels articles 39.1b i 45.1 dels Estatuts, relatius a la
incorporació de la nova demarcació territorial de les Comarques Centrals,
advertint que aquesta modificació estatutària estarà condicionada al fet que en la
mateixa assemblea, en un punt de l’ordre previ, aprovi la creació de la
demarcació territorial de les Comarques Centrals.

4.

Proposta de text a modificar

En conclusió, d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, es proposa sotmetre
a informació pública col·legial la modificació de l’article 39.1b) dels Estatuts
vigents, substituint el text actual pel següent text:
“Article 39
Comissió Permanent
1. La Comissió Permanent està integrada pels membres següents:
a) El degà o la degana.
b) Els sis vicedegans o vicedeganes.

D’altra banda, es proposa modificar l’article 45.1 dels Estatuts, afegint la nova
demarcació territorial de “Comarques Centrals”, i delimitant l’àmbit territorial de
cada una de les sis demarcacions del Col·legi. Així doncs, es proposa substituir el
text vigent de l’apartat primer de l’article 45 que quedarà redactat tal i com
segueix:
“Article 45
Demarcacions
1. El Col·legi té sis demarcacions:
a) Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès
Oriental i Vallès Occidental.
b) Girona: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Selva
i Ripollès.
c) Lleida: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Garrigues, Noguera, Pallars
Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell i Vall d’Aran.
d) Tarragona: Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de
Barberà i Priorat.
e) Terres de l’Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
f) Comarques Centrals: Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Solsonès.”
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Per tant, aquest és el text de la modificació puntual dels articles 39.1b i 45.1 dels
Estatuts que es sotmet a informació pública col·legial durant el termini d’un mes
a comptar des de la seva publicació a la pàgina web del Col·legi.

Barcelona, 11 de març de 2013.
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