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Projecte de Modificació del Reglament intern de règim 

electoral del Col·legi 
 

 

 

A. Justificació general de la necessitat de modificar puntualment el 

Reglament intern de règim electoral 

 

El Reglament intern de règim electoral del Col·legi de Periodistes de Catalunya 

(en endavant “Reglament” o “RIRE”) fou aprovat per l’Assemblea General 

Extraordinària celebrada el dia 25 de juny de 2012 i publicat al DOGC número 

6226 de 4 d’octubre de 2012 mitjançant la Resolució JUS/1972/2012, de 18 de 

setembre, de la Consellera de Justícia. 

 

Posteriorment, amb data 17 de gener de 2014 l’Assemblea General 

Extraordinària del Col·legi va aprovar una modificació íntegra del Reglament, que 

fou publicada al DOGC número 6554 de 4 de febrer de 2014 mitjançant la 

Resolució JUS/152/2014, de 24 de gener, del Director General de Dret i d’Entitats 

Jurídiques del Departament de Justícia. 

 

En paral·lel a la modificació puntual del Reglament, el Col·legi està tramitant una 

modificació puntual dels Estatuts col·legials, que té per objecte desenvolupar 

alguns dels seus preceptes per tal de millorar-ne la utilitat tant pel funcionament 

dels òrgans col·legials com per a l’exercici dels drets de les persones 

col·legiades, així com una necessària actualització per tal que recullin l’activitat 

col·legial real que s’està duent a terme. 

 

Com a conseqüència d’una de les modificacions dels Estatuts, en concret, la 

modificació de la redacció de l’article 66.3 dels Estatuts relatiu a les condicions 

d’elegibilitat de les persones col·legiades en processos electorals, procedeix 

modificar l’article 4 del Reglament intern de règim electoral del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, atès que ambdós articles dels Estatuts i del Reglament 

tenen gairebé idèntica redacció. 

 

 

B. Tramitació de la proposta de modificació puntual del Reglament 

 

La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, reunida en sessió 

de 20 de març de 2019 ha formulat la proposta de modificació puntual del 

Reglament intern de règim electoral i ha acordat sotmetre-la a informació pública 

col·legial durant el termini d’un mes a comptar des de la seva publicació a la web 
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del Col·legi per tal que les persones col·legiades puguin formular-hi esmenes, de 

conformitat amb el que estableix l’article 42.2 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, 

d’exercici de les professions titulades i col·legis professionals. 

 

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. 

 

 

C. Contingut i proposta de modificació puntual del Reglament: 

Modificació dels apartats e) i f) de l’article 4 del Reglament, relatius a 

les circumstàncies que impedeixen a les persones col·legiades 

obtenir la condició de persona elegible 

 

La proposta de modificació puntual del Reglament incorpora la modificació dels 

apartats e) i f) de l’article 4 del Reglament. 

 

La modificació s’articula en tres subapartats: el primer transcriu la redacció actual 

del Reglament; el segon, exposa la justificació de la seva modificació; i el tercer, 

inclou el text que es proposa modificar destacant en color blau els canvis que 

s’introdueixen. 

 

1,- Text vigent del Reglament 

 

L’article 4 del Reglament intern de règim electoral del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, aprovat per l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi de data 

17 de gener de 2014 i publicat al DOGC número 6554 de 4 de febrer de 2014 

mitjançant la Resolució JUS/152/2014, de 24 de gener, regula les mateixes 

causes de no elegibilitat previstes en l’article 66.3 dels Estatuts col·legials: 

 

“Article 4 

Causes de no elegibilitat 
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Les persones col·legiades no tindran la condició de persona elegible quan incorrin 

en alguna de les següents circumstàncies: 

a) Quan no es reuneixin els requisits establerts en aquest Reglament. 

b) Quan les persones col·legiades que aspirin a ser candidates en unes 

eleccions, siguin membres de la Junta de Govern o de les juntes de 

demarcació i no hagin dimitit del seu càrrec abans de la presentació de la seva 

candidatura. 

c) Quan la persona col·legiada que aspira a ser candidata hagi estat objecte de 

sanció per part del Col·legi, durant el temps en que aquesta tingui suspès 

l’exercici dels seus drets col·legials. 

d) Quan la persona col·legiada no estigui al corrent de pagament de les quotes 

col·legials, és a dir, no tingui abonades almenys tres quotes trimestrals. 

e) Quan la persona col·legiada que aspira a ser candidata hagi format part de 

les juntes de demarcació o de Govern ininterrompudament durant els vuit anys 

anteriors a la convocatòria de les eleccions. 

f) Cap persona col·legiada podrà presentar-se a més de dues convocatòries 

electorals consecutives excepte aquelles persones col·legiades que optin al 

Deganat, càrrec que igualment tindrà una durada màxima de vuit anys, però 

al qual hi podran ser candidates, fins i tot aquelles persones que hagin format 

part de les juntes de demarcació i/o de Govern, en altres càrrecs, fins a vuit 

anys anteriors a la seva presentació.” 

 

2,- Justificació 

 

L’apartat e) de l’article 4 del Reglament prohibeix la possibilitat de presentar-se 

novament a les eleccions col·legials per ocupar qualsevol càrrec, sempre i quan 

s’hagi format part de la Junta de demarcació o de la Junta de Govern, de forma 

ininterrompuda durant els vuit anys anteriors a la convocatòria d’eleccions. I 

l’apartat f) de l’article 4 del Reglament estableix que les persones col·legiades 

que s’hagin presentat a dues convocatòries electorals consecutives, amb 

independència que hagin estat elegides o no per ocupar un lloc a la Junta de 

demarcació o a la Junta de Govern, no podran tornar-se a presentar en la 

següent convocatòria electoral. 

 

En primer lloc, l’apartat f) de l’article 4 del Reglament estableix una limitació de 

participar a les convocatòries electorals –un màxim de dues consecutives, amb 

independència que la persona col·legiada sigui elegida o no– que considerem 

desproporcionada, i que es proposa modificar per tal de permetre que les 

persones col·legiades puguin presentar-se a les eleccions de forma consecutiva, 

amb l’únic límit establert en la nova redacció de l’apartat e). 
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En segon lloc, la Junta de Govern proposa concretar el termini màxim per poder 

formar part de la Junta de Govern o de les juntes de demarcació de forma 

ininterrompuda, diferenciant el supòsit en què s’ocupi el mateix càrrec de forma 

consecutiva, amb un límit màxim de vuit anys; o bé s’ocupin diferents càrrecs de 

forma consecutiva, amb un límit màxima de dotze anys. Tenint en compte en tot 

cas que l’article 51.1 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions 

titulades i dels col·legis professionals estableix que “l’exercici d’un mateix càrrec 

a aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions, a un màxim de 12 anys 

consecutius”. 

 

Les dues modificacions es formulen, mantenint l’excepció per al cas que la 

persona col·legiada opti per al Deganat, càrrec que igualment tindrà una durada 

màxima de vuit anys, però al qual podran ser candidats, fins i tot aquelles 

persones que hagin format part de les juntes de demarcació i/o de Govern 

ininterrompudament, ocupant un mateix càrrec durant els vuit anys anteriors a la 

convocatòria d’eleccions, o bé ocupant diferents càrrecs durant els dotze anys 

anteriors a la convocatòria d’eleccions. 

 

En conseqüència, atès que la redacció dels apartats e) i f) de l’article 4 del 

Reglament es correspon a la redacció dels apartats e) i f) de l’article 66.3 dels 

Estatuts, que regulen les mateixes causes d’inelegibilitat per a les eleccions 

col·legials; i el Col·legi està tramitant en paral·lel a la present modificació del 

Reglament, la modificació puntual dels apartats e) i f) de l’article 66.3 dels 

Estatuts, es proposa la modificació dels apartats e) i f) de l’article 4 del Reglament 

per tal que la seva redacció sigui coherent amb la nova redacció del nou apartat 

e) de l’article 66.3 dels Estatuts. 

 

3,- Contingut de la proposta de modificació 

 

La Junta de Govern, com a conseqüència de la modificació de l’article 66.3.e i 

de la supressió de l’article 66.3.f, ambdós dels Estatuts col·legials, i en virtut del 

principi de coherència normativa, proposa modificar l’article 4.e i suprimir 

l’article 4.f del Reglament intern de Règim Electoral del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, que queda amb el següent redactat: 

 

Article 4 

Causes de no elegibilitat 

Les persones col·legiades no tindran la condició de persona elegible quan incorrin 

en alguna de les següents circumstàncies: 

[...] 
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e) Quan la persona col·legiada que aspira a ser candidata hagi format part de 

les juntes de demarcació o de Govern ocupant un mateix càrrec de forma 

ininterrompuda durant els vuit anys anteriors a la convocatòria de les 

eleccions, o bé ocupant diferents càrrecs de forma consecutiva durant els 

dotze anys anteriors a la convocatòria d’eleccions; a excepció d’aquelles 

persones col·legiades que optin al Deganat, càrrec que tindrà una durada 

màxima de vuit anys consecutius, però al qual hi podran ser candidates, fins i 

tot aquelles persones que hagin format part de les juntes de demarcació i/o 

de Govern ininterrompudament, ocupant un mateix càrrec durant els vuit anys 

anteriors a la convocatòria d’eleccions, o bé ocupant diferents càrrecs durant 

els dotze anys anteriors a la convocatòria d’eleccions. 

 

 

D. Text de modificació puntual del Reglament que es sotmet a informació 

pública 

 

L’article 4 del Reglament interior de Règim Electoral del Col·legi de Periodistes 

de Catalunya, amb el següent redactat, es sotmet a informació pública col·legial 

durant un termini d’un mes  

 

Article 4.e del Reglament 

 

Les persones col·legiades no tindran la condició de persona elegible quan incorrin 

en alguna de les següents circumstàncies: 

[...] 

e) Quan la persona col·legiada que aspira a ser candidata hagi format part de les 

juntes de demarcació o de Govern ocupant un mateix càrrec de forma 

ininterrompuda durant els vuit anys anteriors a la convocatòria de les eleccions, o 

bé ocupant diferents càrrecs de forma consecutiva durant els dotze anys anteriors 

a la convocatòria d’eleccions; a excepció d’aquelles persones col·legiades que 

optin al Deganat, càrrec que tindrà una durada màxima de vuit anys consecutius, 

però al qual hi podran ser candidates, fins i tot aquelles persones que hagin format 

part de les juntes de demarcació i/o de Govern ininterrompudament, ocupant un 

mateix càrrec durant els vuit anys anteriors a la convocatòria d’eleccions, o bé 

ocupant diferents càrrecs durant els dotze anys anteriors a la convocatòria 

d’eleccions 

 

 

  * * * * * * * * * 

 

 

Barcelona, 20 de març de 2019. 

 


