Aprovat per la Junta de Govern
25 de gener de 2017

Projecte de REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA LA FIGURA DE LA
PERSONA PRECOL·LEGIADA

La Junta de Govern reunida en sessió ordinària de 25 de gener de 2017 ha acordat
aprovar inicialment el Projecte de Reglament pel qual es regula la figura de la persona
precol·legiada i sotmetre’l a informació pública col·legial durant el termini d’un mes
des de la seva publicació a la web del Col·legi per tal que les persones col·legiades
puguin formular-hi esmenes.
Posteriorment, una vegada finalitzat aquest termini, la Junta de Govern analitzarà les
esmenes presentades i acordarà motivadament la seva incorporació o no incorporació
a la proposta de text definitiu que elevarà a l’Assemblea General per a la seva
aprovació. Les persones col·legiades que hagin formulat esmenes, i aquestes no hagin
estat incorporades a la proposta de text definitiu elevat a l’Assemblea General, tindran
dret a defensar-les en la pròpia assemblea de conformitat amb el procés que acordarà
la Junta de Govern.
Per al cas que no es presentin esmenes dins del termini previst, el text sotmès a
informació pública s’entendrà aprovat com a proposta definitiva elevant-se
directament a l’Assemblea General per a la seva aprovació en una sessió extraordinària
convocada a tal efecte.

Introducció
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha creat la figura de la persona precol·legiada
per a donar resposta a les necessitats observades en les visites a les Facultats de
Periodisme i/o Comunicació, i en particular, per a facilitar als estudiants dels darrers
cursos formatius del Grau en Periodisme o del Grau en Ciències de la Informació
(branca de Periodisme) el contacte amb la professió i amb l’accés al món laboral.

Article 1. Objecte
Aquest Reglament té per objecte desenvolupar la figura de la persona precol·legiada
del Col·legi de Periodistes de Catalunya que es regula en l’article 19.bis dels Estatuts
col·legials.

Article 2. Persona precol·legiada
La persona que estigui matriculada en el tercer o quart curs del Grau en Ciències de la
Informació (branca de Periodisme) o del Grau en Periodisme, de qualsevol universitat,
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es pot incorporar voluntàriament al Col·legi en qualitat de persona precol·legiada en
els termes previstos en els Estatuts del Col·legi i en aquest Reglament.

Article 3. Drets de les persones precol·legiades
1. Les persones precol·legiades tindran els següents drets, en els termes que acordi la
Junta de Govern:
a) Participar i gaudir dels següents serveis que ofereix el Col·legi:
 Cursos del Centre de Formació.
 Servei de documentació i préstec: Tots aquells serveis que presta el Centre
de Documentació Montserrat Roig.
 Assistència als actes i conferències: Els organitzats pel mateix Col·legi o per
tercers, a qualsevol de les seus de l’entitat.
 Report.cat: Participació en la plataforma digital de periodisme per a nous i
futurs periodistes que el Col·legi va crear com a viver de nous
professionals.
 Rebre el Butlletí digital setmanal que elabora l’equip de comunicació del
Col·legi.
 Disposar d’accés a la versió online de la revista Capçalera que edita el
Col·legi, com també a la intranet de la pàgina web (excepte a l’apartat de
borsa de treball).
 Beneficiar-se del contingut dels serveis comercials que el Col·legi hagi
contractat.
b) Rebre informació sobre l’activitat corporativa del Col·legi així com de les
publicacions periòdiques elaborades i/o editades pel Col·legi.
c) Presentar als òrgans de govern escrits de suggeriment, petició i queixa.
d) Interposar aquells recursos que consideri oportuns contra qualsevol de les
decisions que prengui la Junta de Govern que afecti a les persones
precol·legiades.
2. La Junta de Govern del Col·legi podrà concretar l’abast dels serveis previstos en
l’apartat 1a) d’aquest article en funció dels interessos del propi Col·legi i, en especial,
de la situació econòmica del Col·legi.
3. En tractar-se d’estudiants que no han finalitzat els seus estudis, les persones
precol·legiades no poden gaudir de cap dels drets polítics propis de les persones
col·legiades, com ara els drets de sufragi actiu i passiu. És a dir, no podran participar ni
exercir el dret de vot ni a les Assemblees ni als processos de consulta ni a les eleccions
periòdiques, ni tampoc podran formar part de cap candidatura a la Junta de govern del
Col·legi o a les Juntes de les demarcacions.

Article 4. Deures de les persones precol·legiades
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Les persones precol·legiades tindran els següents deures:
a) Complir allò que disposen els Estatuts i les seves normes reglamentàries, així
com acatar les resolucions de les assemblees i de la Junta de Govern, sense
perjudici de poder exercir els recursos pertinents d’acord amb el que
estableixen els presents Estatuts.
b) Comparèixer davant la Junta de Govern o de les seves Comissions de Govern,
sempre que siguin convocats.
c) Respectar els drets corporatius del Col·legi i professionals d’altres persones
col·legiades.
d) Abonar la quota que aprovi l’Assemblea General.
e) Posar en coneixement del Col·legi els supòsits d’intrusisme professional dels
quals siguin coneixedors.

Article 5. Requisit d’incorporació
1. Per incorporar-se com a persona precol·legiada s’haurà d’acreditar la inscripció
(matrícula) en almenys dues assignatures de tercer o quart curs del Grau en Ciències
de la Informació (branca de Periodisme) o del Grau en Periodisme, de qualsevol
universitat.
2. La Junta de Govern aprovarà el sistema mitjançant el qual hauran d’acreditar que es
troben matriculades de conformitat amb el que estableix l’apartat primer d’aquest
article.

Article 6. Procediment d’incorporació
1. La persona que vulgui incorporar-se al Col·legi com a persona precol·legiada haurà
de presentar al Secretari/ària del Col·legi la sol·licitud d’incorporació per escrit,
degudament complimentada i signada, de conformitat amb el formulari establert per
la Junta de Govern.
2. El Secretari/ària, que és qui s’encarrega de la tramitació de la sol·licitud, revisarà les
dades de la sol·licitud i la documentació presentada.
3. Per al cas que les dades o la documentació siguin incompletes, el Secretari/ària
acordarà suspendre el termini per a resoldre la sol·licitud d’ingrés, i requerirà a la
persona interessada per tal que esmeni les deficiències que es puguin haver detectat
en la documentació presentada per l'acreditació de les condicions d’incorporació. La
suspensió s’aixecarà en el moment en que la persona peticionària presenti tota la
documentació requerida, i aquesta estigui completa.
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4. Una vegada s’hagi presentat tota la documentació i s’hagi comprovat que està
completa, el Secretari/ària en donarà compte a la Junta de Govern, que haurà de
verificar el compliment de tots els requisits, i en conseqüència, resoldre sobre
l’admissió o la no admissió de la sol·licitud en un termini màxim de dos mesos.
2. La Junta de Govern aprovarà el procediment a seguir per tal que les persones que es
trobin en la situació descrita en l’article 2 puguin incorporar-se com a persones
precol·legiades, així com el sistema mitjançant el qual hauran d’acreditar que es troben
matriculades de conformitat amb el que estableix l’apartat primer d’aquest article.

Article 7. Pèrdua de la condició de persona precol·legiada
1. La condició de persona precol·legiada es perd en els següents casos:
a) Per baixa voluntària, que s’haurà de comunicar per escrit al Secretari/ària del
Col·legi.
b) En el moment que l’estudiant assoleix la titulació del Grau en Ciències de la
Informació (branca de Periodisme) o del Grau en Periodisme, moment en què
podrà incorporar-se al Col·legi com a col·legiat de ple Dret.
c) Pel transcurs de 4 anys des de la data d’inscripció sense que s’hagi tramitat la
incorporació al Col·legi com a persona col·legiada.
d) Per la manca de pagament d’una quota.
e) Per la separació o expulsió del Col·legi, acordada per resolució ferma de la
jurisdicció disciplinària col·legial, de conformitat amb el procediment establert
en els Estatuts.
2. En el segon supòsit de l’apartat anterior, el Secretari/ària del Col·legi donarà de
baixa de forma automàtica a la persona precol·legiada quan la Junta de Govern hagi
acordat la seva incorporació com a persona col·legiada.
3. En el tercer supòsit, el Secretari/ària del Col·legi comunicarà a la persona
precol·legiada el motiu pel qual es proposa la seva baixa com a persona precol·legiada,
atorgant-li un termini de quinze dies perquè pugui formular al·legacions. La Junta de
Govern decidirà motivadament sobre la baixa de la persona precol·legiada.
4. En el quart supòsit, el Secretari/ària del Col·legi requerirà a la persona precol·legiada
perquè aboni la quota pendent, atorgant-li un termini de quinze dies per a formular
al·legacions i efectuar el pagament. Per al cas que no aboni la quota dins del termini
establert, la Junta de Govern acordarà la seva baixa. La pèrdua de la condició de
persona precol·legiada no allibera del compliment de les obligacions vençudes.
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Aquest és el text del Reglament que es sotmet a informació pública col·legial durant el
termini d’un mes.

Barcelona, 25 de gener de 2017.
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