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Capítol I. Denominació, finalitats i domicili

Article 1. Denominació

1. Amb la denominació REPÚBLICA TV es constitueix, per temps indefinit, a la ciutat de
Barcelona, aquesta associació sense ànim de lucre, que regularà les seves activitats d’acord
amb aquests estatuts, amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC 5123 de 2 de maig de 2008),
la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, o una altra normativa
que hi sigui aplicable.

2. Les disposicions d’aquests Estatuts podran ser desenvolupades o completades amb un
Reglament de Règim Intern de l’Associació.

Article 2. Finalitats

1. Les finalitats de l’associació REPÚBLICA TV són:

a) Oferir a la ciutadania catalana un canal televisiu privat, alternatiu, lliure i democràtic que sigui
un altaveu pels catalans, que defensen els valors democràtics i republicans a Catalunya.

b) Fonamentar la seva programació en divulgar la cultura catalana, la ciència, les arts, les
lletres, el debat i opinió política, econòmica, social i jurídica expressada en llibertat i de forma
crítica, en la llengua catalana, atenent les tradicions polítiques i culturals de la nostra nació,
Catalunya.

c) Expressar-se en base els valors democràtics del republicanisme, progressisme, la igualtat, la
llibertat i la fraternitat, en base al dret d’expressió del que som sobirans, amb el respecte i
consideració de la discrepancia ideològica  dels principis i finalitats expressats.

d) Impulsar, defensar i col·laborar per tots els mitjans al seu abast, a la plena  recuperació
col•lectiva de la identitat de la nació catalana, els valors del republicanisme, la democràcia i la
construcció política de la nació catalana. I en aquest sentit es detallen de forma enunciativa
però no restrictiva; mitjans personals, organitzatius, comunicatius, econòmics i patrimonials
de l’entitat, que amb el millor criteri de l’entitat puguin esser destinats en benefici d’aquesta
finalitat.

e) Fomentar el desenvolupament intel·lectual, científic, artístic i comunicatiu de projectes
individuals o col·lectius que siguin sinergètics amb l’objecte social i els objectius fundacionals
de REPÚBLICA TV.

f) El català és la llengua oficial de l’entitat.
g) La participació a l’associació de República TV serà sempre a títol individual i sota la

responsabilitat pròpia de cadascú que hi participi.
h) Les activitats esmentades anteriorment es realitzaran mitjançant la divulgació pública per

mitjans digitals, xarxes socials i mitjans de comunicació de masses, que permetin al màxim
número de persones accedir als continguts de divulgació de REPUBLICA TV, o de tercers
que permetin a l’associació  posar aquest continguts al major nombre de persones, en tots
els sectors  de la societat i també davant  de  les institucions,  organismes  i entitats
publiques  o  privades   quan   s’escaigui.

Article 3. Domicili i àmbit d’actuació

1. El domicili social de l’associació REPÚBLICA TV s’estableix a Catalunya, quedant a decisió de
la Assemblea la decisió de fixar el domicili social i tant així el seu trasllat. Essent que el primer
domicili social quedarà determinat en l’acord fundacional per els socis fundadors, essent aquest
els qui ho determinaran en l’acta fundacional on s’aproven aquest estatuts i la fundació de
l’associació.



ESTATUTS DE REPÚBLICA TV

4

2. REPÚBLICA TV podrà, si ho considera convenient, obrir d’altres domicilis, administratius o
d’activitat, si son necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, essent aquesta tasca
funció de la Junta Directiva.

3. L’àmbit d’actuació de República TV serà Catalunya, encara que es pugui projectar més enllà
d’aquest àmbit territorial.

Capítol II. Els membres de República TV. Drets i obligacions

Article 4. Adquisició de la condició de soci

1. Poden formar part de l’associació, totes les persones físiques i jurídiques que, de manera
lliure i voluntària desitgin adquirir la condició de soci o sòcia de REPÚBLICA TV i es
comprometin a treballar i col·laborar activa i personalment per fer possible l’assoliment dels
objectius fundacionals.

Respecte de les persones físiques:
a) Cal que tinguin capacitat d’obrar.
b) Si són menors de 18 anys, han de tenir el consentiment explícit dels pares o tutors, i

podran gaudir de les activitats organitzades per l’associació, però no poden formar part
de l’òrgan de govern ni votar fins a la seva majoria d’edat.

Respecte de les persones jurídiques, tant privades com públiques, la sol·licitud d’ingrés s’ha
d’acordar per l’òrgan competent.

2. Les persones que vulguin ser membres de l’associació REPÚBLICA TV poden fer llur
sol·licitud d’adhesió a la Junta Directiva, la qual avaluarà si hi ha cap impediment que no
permeti l’admissió d’aquesta persona, i un cop verificat el compliment dels requisits
estatutaris, els sol·licitants adquiriran la condició de membre. En cas de resolució motivada en
contra de l’acceptació, la Junta Directiva la posarà en coneixement del sol·licitant.

Article 5. Drets dels socis

Són drets dels membres de l’associació República TV:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General, sempre que estiguin al corrent
de pagament de les aportacions econòmiques a què s’hagin compromès.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o executius que es determinen en els
presents Estatuts o que es puguin establir en el futur, sempre que estiguin al corrent del
pagament de les aportacions econòmiques a què s’hagin compromès, i tinguin una antiguitat
mínima de tres mesos, per elegir, o d’un any per ser elegits, com a membres de la Junta
Directiva de l’Associació.

3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en la presa de decisions, l’organització, les gestions, els serveis i les activitats de
l’Associació, d’acord amb els mecanismes de participació i amb l’estructura orgànica que es
determinen en els presents Estatuts o en les normes o reglaments de règim intern que els
desplegui.

5. Exposar a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir al millor funcionament
de República TV i fer més eficaç la realització dels objectius fundacionals.

7. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
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9. Formar part dels grups de treball o altres òrgans que es puguin crear.

Article 6. Deures dels socis

Són deures dels membres de l'associació República TV:

1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament, quan s'escaigui, en
les activitats que aquesta promogui per assolir-les.

2. Observar i complir els Estatuts i, així mateix, els acords i les normes adoptades per la Junta
Directiva i l’Assemblea General, sempre que no contradiguin els Estatuts ni el Reglament de
Règim Intern.

3. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament puntual de les quotes a les quals
s’hagin compromès, proposades i aprovades per la Junta Directiva i l’Assemblea General,
respectivament, i altres aportacions econòmiques fixades d'acord amb els estatuts.

4. Designar una adreça electrònica, número de telèfon de contacte i nom complet, que constarà
a la base de dades de l’associació. Aquestes dades seran vàlides per rebre i emetre tot tipus
de comunicacions amb l’Associació, amb el dret de modificar, rectificar o cancel·lar-les en
qualsevol moment.

5. Assumir les responsabilitats personals dels seus actes, comentaris i actituds.

Article 7. Pèrdua de la condició de soci o sòcia

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

1. Per renúncia voluntària, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.

2. Per no satisfer de forma reiterada les quotes fixades.

3. Per no complir les obligacions estatutàries.

4. Per acord motivat de la Junta Directiva derivat d’un expedient sancionador, d’acord amb el
que estableix l’article 34 d’aquests Estatuts. Si el membre sancionat amb la baixa recorre a
l’Assemblea General, mentre la baixa per sanció disciplinària no sigui confirmada per
l’Assemblea General, d’acord amb el que preveu l’article 26.1.i) d’aquests Estatuts, la Junta
Directiva pot acordar la suspensió cautelar del membre.

Malgrat tot, la baixa no eximeix les persones associades de satisfer les obligacions pendents amb
l’Associació.

Article 8. Altres membres de República TV diferents dels socis, les persones col·laboradores i
els socis protectors

1. Les Persones Col·laboradores són aquelles que, tot i optar, per les raons que sigui, per no
causar alta com a membres de ple dret de l’Associació, o no reunint les condicions per ser-ho,
se senten compromeses amb les seves finalitats i, de manera lliure i voluntària, volen treballar
o col·laborar activament en les accions i activitats que l’associació promogui.

L’associació portarà un registre de persones col·laboradores.

Les persones col·laboradores, que tindran veu, però no vot a les Assemblees Generals ni a
cap altre òrgan directiu o executiu que es pugui crear, podran col·laborar en les tasques de
l'Associació d'acord amb les determinacions que estableixi la Junta Directiva o l’Assemblea
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General. Podran assistir a les reunions de l’Assemblea General si hi són convidades, així com
a les de la Junta Directiva en el mateix supòsit.

Les persones col·laboradores podran fer aportacions econòmiques voluntàries a l’Associació.
Aquestes aportacions seran convenientment comptabilitzades.

2. Els Socis Protectors són aquelles persones que prestaran el seu ajut de forma continuada per
a la realització de les activitats de l’associació mitjançant el pagament de quotes però no
prestaran el seu ajut o col·laboració de forma personal.

Poden tenir també la condició de Soci Protector, aquelles persones que de forma voluntària
facin donació extraordinària de fons per al manteniment i suport de l’entitat.

L’associació portarà un registre de persones que voluntàriament vulguin adquirir la condició
de Soci protector.

El soci protector tindrà veu, però no vot a les Assemblees Generals, ni a cap altre òrgan
directiu que es pugui crear.

El soci protector escollirà durant l’Assemblea general a un delegat, mitjançant vot secret, que
formarà part de la Junta Directiva amb veu i vot, com a representant dels soci protectors a les
reunions de la Junta Directiva, i, qui tindrà les funcions de supervisor del compliment dels
estatuts i tant així de la marxa social i els comptes de l’Associació.

En primera instància i fins a la primera Assemblea General de socis ostentarà aquesta funció
la persona escollida com a secretari/a de l’Associació, en l’acta fundacional.

3. Tant les persones col·laboradores com els socis protectors assumiran les responsabilitats
personals dels seus actes, comentaris i actituds.

Capítol III. Administració i govern de l’associació

Article 9. Òrgans d’administració

1. L’associació està regida per aquests Estatuts, per les decisions de l’Assemblea General de
socis i sòcies i, en representació d’aquesta última, per la Junta Directiva.

2. Els òrgans d’administració, de direcció i de gestió de l’entitat són l’Assemblea General de
socis i sòcies, que és l’òrgan sobirà i la Junta Directiva, la qual pot nomenar un Comitè
Executiu, d’acord amb els presents Estatuts.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 10. Membres

1. Està formada almenys per tres persones, que constituiran, com a mínim, els càrrecs de
president, vicepresident i secretari, podent estendre’s fins a un tresorer i un nombre de vocalies a
determinar per la pròpia Junta Directiva en el moment de dur a terme la convocatòria electoral,
no essent superior a cinc.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, es fa per votació a l'Assemblea General. Les
persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
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3. La Junta Directiva exercirà les seves funcions de forma col·legiada i escollirà entre els seus
membres el càrrec que ocuparà cadascú.

4. Per poder ser membre de la Junta Directiva s’ha de ser soci o sòcia, major d’edat, tenir una
antiguitat mínima d’un any com a soci o sòcia i estar al corrent de pagament de les quotes de
l’entitat emeses i vençudes.

5. La Junta Directiva podrà nomenar a mes del Secretari, a un secretari administratiu, qui
participarà amb veu i sense vot a les reunions d’aquest òrgan, excepte quan, aquest, per la
naturalesa del tema a tractar, no consideri oportuna la seva presència.

Article 11. Durada dels càrrecs

1. La durada dels càrrecs de la Junta Directiva és de quatre anys reelegibles, essent l’òrgan
de govern executiu que regeix, administra i representa l’associació entre dues Assemblees
Generals. Fa un seguiment de les tasques dels òrgans que en depenen.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot
esdevenir-se per:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de
les jurídiques.

b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Renúncia voluntària notificada per escrit a la Junta Directiva.
d) Baixa com a membre de l’Associació.
e) Separació acordada per l’Assemblea General.
f) Detectar que alguna de les dades de l’autocandidatura és falsa.
g) Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts i normes de l’associació.
h) En cas de cessament de tota la Junta Directiva, ja sigui per dimissió, per acord

de l’Assemblea o per qualsevol altra causa, es fa càrrec de l’associació el Consell de
Socis Fundadors i Antics Directius, en Comissió Gestora, per prendre les mesures
pertinents i convocar l’Assemblea General només per designar una nova junta.

Si hi ha alguna vacant a la Junta Directiva, aquest òrgan podrà elegir una persona per cobrir la
vacant, seguint l’ordre de vots obtinguts en el moment de l’elecció d’aquest òrgan, qui ocuparà el
càrrec només pel temps de mandat de la vacant que cobreix. Aquesta incorporació s’informarà a la
propera reunió de l’Assemblea General.

Article 12. Procediment electoral

Els membres de la Junta Directiva són elegits per l’Assemblea General de socis i sòcies amb dret de
vot, cada quatre anys.

El sistema d’elecció es fonamenta en els principis de:

1. Correspon a la Junta Directiva acordar la convocatòria del procediment electoral, fixant la
data, hora i lloc per a la seva celebració i els càrrecs que s’hauran de proveïr.

2. Foment de la participació del vot.
3. El procediment electoral haurà de garantir el seu rigor democràtic, així com la igualtat de drets

dels candidats que es presentin a elecció.

4. Vot secret.

5. Celebració en dissabte o dia festiu a tot Catalunya.
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Article 13. Reunions, convocatòries, assistents, acords i actes

1. La Junta Directiva, convocada prèviament per la presidència, o per qui la substitueixi, s’ha de
reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els membres d’aquest òrgan decideixin, i
com a mínim, un cop al mes.

2. La convocatòria s’ha de fer en un mínim de dos dies naturals d’antel·lació per qualsevol mitjà
electrònic dels membres de la Junta Directiva, indicant l’ordre del dia, hora i lloc de la reunió.

3. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es
convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del
president/a, del secretari/a, o de les persones que els substitueixen, és necessària sempre.
En cas de més de tres sessions contínues sense l’assistència justificada d’algun dels
membres de la Junta Directiva, la resta de membres tindran la potestat per prendre les
mesures que consideri oportunes per resoldre la situació.

4. La delegació de vot només es podrà fer a favor d’un altre membre que formi part de la Junta
Directiva.

5. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. El vot de la
presidència és de qualitat i resol els empats.

6. Les actes de les reunions s’han de fer en un termini màxim de 7 dies naturals a partir de
l’endemà de la reunió. Les actes s’han de transcriure al llibre d’actes i han de ser signats pels
seus president/a i secretari/a.

7. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui la presidència amb aquest caràcter o bé
si ho sol·licita una tercera part de les persones membres de la Junta Directiva per escrit dirigit
a la presidència, especificant el motiu de la convocatòria. En aquest darrer cas, la presidència
ha de convocar la Junta Directiva en el termini de 15 dies naturals.

Article 14. Competències

1. La Junta Directiva té les següents competències:

a) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la
Llei.

b) Complir i fer complir les decisions preses per l’Assemblea General.
c) Designar les persones que hagin d’exercir de portaveus de l’Associació.
d) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè

sigui aprovat, confeccionar els pressupostos de l'exercici següent i proposar les quotes
de l'Associació, que haurà d’aprovar l’Assemblea General.

e) Contractar i acomiadar els empleats que l'Associació pugui tenir.
f) Adoptar l’acord de convocatòria de l’Assemblea General i establir-ne l’ordre del dia.
g) Prendre els acords que calgui pel que fa a les relacions amb altres entitats, amb els

mitjans de comunicació o amb la ciutadania en general.
h) Establir i suprimir comissions i grups de treball, de caràcter general, i regular-ne el

funcionament. Una persona no podrà coordinar ni representar més d’una comissió al
mateix temps.

i) Supervisar la comptabilitat i el funcionament de l’Associació.
j) Concertar i signar tot tipus d’actes i contractes, ja siguin d’administració o de domini,

sens perjudici de les competències de l’Assemblea General.
k) Nomenar els membres de les comissions o grups de treball.
l) Cobrir provisionalment, si escaus, les vacants que puguin produir-se en el seu si, a

excepció del cas que aquestes vacants siguin produïdes per exhauriment de mandat.
m) Prendre les decisions per dur a termes les gestions necessàries davant d’organismes

públics, entitst i altres persones per aconseguir subvencions, convenis o altres ajuts,
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herències, donacions, llegats i l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de
convivència i comunicació o un lloc on dur a terme les finalitats de l’Associació.

n) Comparèixer davant dels organismes públics, exercir tot tipus d'accions legals i
interposar els recursos pertinents, així com exercir la defensa dels interessos de
l’Associació i dels seus membres. Atorgar poders per a plets.

o) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit, disposar dels
fons en els termes establerts en l’article 33 i concertar i executar qualssevol altres actes i
contractes relatius a la pràctica bancària.

p) Convocar les eleccions per cobrir les vacants per exhauriment de mandat.
q) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne

compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
r) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
s) Decidir, sobre l’admissió de nous membres i sobre la suspensió o pèrdua de la qualitat

de membre de l’Associació. Les decisions relatives a la suspensió o pèrdua de la qualitat
de membre per raons disciplinàries podran ser definitivament ratificades, esmenades o
anul·lades per l’Assemblea General si el membre afectat hi recorre. Altrament, les
decisions de la Junta Directiva seran definitives.

t) Proposar a l’Assemblea General l’aprovació i la modificació del Reglament de Règim
Intern, que podrà aprovar la pròpia Junta Directiva sense necessitat de ratificació de
l’Assemblea General, des de la constitució de l’associació i fins a la primera Assemblea
General que tingui lloc.

u) Atorgar qualsevol document públic o privat necessari per a l’execució de les seves
competències.

v) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre
òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

w) Totes aquelles competències que li són reconegudes pels presents Estatuts, i les que
expressament li puguin ser atribuïdes per part de l’Assemblea General de socis i sòcies i
aquelles competències que calguin pel bon funcionament de l’entitat.

Article 15. President/a i vicepresident/a

1. Són funcions del president/a:

a) La representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General o del
Secretariat.

b) Convocar, presidir i dirigir la Junta Directiva i els debats de l’Assemblea General, llevat que es
nomeni una mesa ad hoc per a cada reunió.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat, llevat que s’hagi nomenat una mesa
ad hoc per a la reunió de què es tracti, ja que en aquest cas el vot de qualitat decisori, si
s'escau, el tindrà el president de la mesa.

d) Visar i signar la convocatòria i les actes, confeccionades pel secretari/a, de les reunions de
l’Assemblea General, previ acord de la Junta Directiva, i les reunions d’aquest últim òrgan.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’Associació.
f) L’exercici de les accions administratives i jurisdiccionals en representació de l’Associació.
g) Aquelles altres que li siguin delegades per l’Assemblea General o per la Junta Directiva.
h) Prendre les mesures que consideri urgents i que millorin el govern, el règim i l’administració

de l’Associació i retre’n compte a la Junta Directiva en la primera sessió inmediatament
posterior a la presa d’aquestes mesures.

i) Totes les funcions que li són expressament atribuïdes en aquests estatuts.

2. Són funcions del vicepresident/a:

a) Substituir, en cas d’absència, malaltia o dimissió del president/a, en totes les funcions que
assenyala l’apartat anterior; i, en cas que també manqui el càrrec de vicepresident/a, per la
persona que designin els assistents a la reunió, llevat que s’hagi nomenat una mesa ad hoc
per a la reunió de què es tracti.

b) Exercir les funcions que expressament li són encomenades en aquests estatuts.
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Article 16. Secretari/a

1. Correspon al secretari o secretària:

a) Custodiar la documentació de l’associació.
b) Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta

Directiva.
c) Redactar i autoritzar els certificats que cal lliurar.
d) Comunicar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya els canvis en els socis

fundadors i càrrecs de la Junta Directiva, si s’escau.
e) Portar el registre de les persones associades i col·laboradores de l’associació.
f) Representació legal de l’associació pels assumptes administratius de tràmit ordinari i, en

particular, rebre, enviar i signar tota la correspondència de l’associació.

2. El secretari/a serà substituït, en cas d’absència, per la persona que designin els reunits.

Article 17. Tresorer/a

Correspon al tresorer o tresorera:

a) Custodiar i controlar els recursos de l’associació.
b) Elaborar el pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
c) Materialitzar el dipòsit dels ingressos en els comptes o llibretes oberts en establiments de

crèdit o d’estalvi.
d) Fer els pagaments aprovats per la Junta Directiva, els quals han de ser visats prèviament pel

president/a i lliurar rebuts relatius a quantitats percebudes per l’associació.

Article 18. Vocalies

Correspon a les vocalies:

a) Col·laborar amb la resta de membres de la Junta Directiva en totes les funcions i substituir-ne
qualsevol en els casos d’absència, vacant o malaltia, sense perjudici del que està estipulat en
els articles anteriors.

b) Executar els encàrrecs que els encomani la Junta Directiva i formar part de les comissions de
treball que es constitueixen.

Article 19. Comitè Executiu

La Junta Directiva pot acordar la constitució d’un Comitè Executiu amb les facultat que expressament
li siguin delegades. Aquest Comitè Executiu ha d’estar constituït per un nombre total de 9 membres,
d’entre els quals hi hauran representants de la Junta Directiva amb un números no inferior a tres ni
superior a sis. En tots els casos han de ser membres del Comitè Executiu els qui ostenten la
presidència, la secretaria i la tresoreria.

El Comitè Executiu es reuneix amb la periodicitat que determina la Junta Directiva.

Capítol V. L’Assemblea General

Article 20.

1. L’Assemblea General és l'òrgan sobirà de l’Associació i els seus membres en formen part
per dret propi i irrenunciable amb caràcter de socis, i socis protectors pels casos que
s’especifiquen en aquests estatuts.
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2. Els socis de l'Associació, reunits en plenari legalment constituït, decideixen els assumptes
que són competència de l’Assemblea General.

3. Tots el membres de l’Associació queden subjectes als acords de l’Assemblea General,
incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s'hagin abstingut de votar.

Article 21. Reunions

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, per aprovar, si
escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

2. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General, amb caràcter extraordinari, quan ho
consideri convenient, i ho ha de fer si ho sol·licita, amb indicació dels punts a tractar, almenys
un 10% dels socis de l’Associació, o un 15% en el cas dels socis protectors. En aquests
casos, l’Assemblea General haurà de tenir lloc dins del termini de seixanta dies (dos mesos) a
comptar des de la data de recepció de la sol·licitud.

En tot cas, l’Assemblea General es convoca en caràcter extraordinari per a l’alienació o
gravamen dels béns immobles de l’entitat o dels béns mobles per un import superior al 10%
del patrimoni social, per a l’assumpció de dèbits del mateix import, per a la modificació dels
Estatuts i per a la transformació, la fusió o la dissolució de l’associació.

La persona que ostenta la presidència de l’Associació presideix les reunions de l’Assemblea
General i el secretari o secretària de la Junta Directiva n’ostenta la secretaria.

Article 22. Convocatòries

1. L’Assemblea General és convocada per la Junta Directiva. Entre la convocatòria i la data
de la celebració de l’Assemblea General hi haurà d’haver un termini mínim de quinze dies
naturals.

2. La convocatòria ha d’expressar amb claredat, com a mínim, els assumptes que s’han de
tractar i el dia, lloc i hora que tindrà lloc l’Assemblea General.

3. Per a la preparació de l’Assemblea General, la Junta Directiva podrà nomenar una Comissió
Organitzadora, les funcions de la qual es determinaran en el Reglament de Règim Intern.
Correspondrà a la Comissió Organitzadora proposar el Reglament de l’Assemblea General,
que serà específic per a cadascuna de les seves sessions, i sotmetre’l a l’aprovació de la
Junta Directiva.

4. Tota la documentació relativa als assumptes a tractar per l’Assemblea General ha d’estar a
disposició dels membres en el domicili social a partir de la data de l’aprovació del Reglament
de l’Assemblea General.

Article 23. Ordre del dia

1. La Junta Directiva determina els punts de l’ordre del dia.

2. El 10% dels socis pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més
assumptes per tractar o el 15%, en el cas de socis protectors, si ja s’ha convocat l’Assemblea,
sempre que ho faci dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la
convocatòria i la data de la reunió, ja que s’ha de comunicar el nou ordre del dia.

3. La incorporació d’altres assumptes a l’ordre del dia, fora del termini abans indicat, haurà de
ser acceptada per votació dels socis de l’Assemblea General, com a assumpte previ.
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Artcile 24. Assistents i adopció d’acords

1. L’Assemblea General es constitueix en primera i única convocatòria, vàlidament, sigui quin
sigui el nombre de membres socis presents.

2. En les reunions de l’Assemblea General correspon un vot a cada soci acreditat.

3. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents.

4. Les votacions seran a mà alçada, excepte si el 10% dels socis sol·liciten que sigui secreta.
Només l’elecció dels membres de la Junta Directiva serà vot secret, tal i com s’indica a
l’article 12.4 d’aquests estatuts.
En el cas de l’elecció del delegat dels Socis Protectors a la Junta Directiva, serà també
secreta, a excepció del que s’ha indicat en el paràgraf anterior, i es farà de forma separada i
posterior a l’elecció dels membres de la Junta Directiva. Aquesta elecció només la faran  els
membres que tinguin el caràcter de socis protectors.

5. Les votacions es podran fer per via electrònica, quan l’associació disposi dels mitjans tècnics
que garanteixin el caràcter personal i la fiabilitat del vot expressat per aquesta via i la Junta
Directiva així ho aprovi, o per altres vies previstes en altres normes o reglaments de
l’associació.

6. Els acords de l’Assemblea General són executius des del moment en què s’aproven.

Article 25. Mesa i actes

1. En començar les reunions de l’Assemblea General, i a proposta de la Junta Directiva, es
designarà la Mesa que presidirà i moderarà l’Assemblea General.

2. La Mesa estarà constituïda, com a mínim per un president/a i un secretari/a, i fins un total
màxim de cinc membres, en caràcter de vicepresident/a i dos vocals.

3. Els membres de la Mesa seran designats per l’Assemblea General a proposta de la Junta
Directiva, a excepció del secretari/a, segons s’estableix al següent paràgraf.

4. Exercirà com a secretari/ària de l’Assemblea General qui en faci les funcions a la Junta
Directiva, i, en cas d’absència, d’impossibilitat, o altres motius, qualsevol altra persona que
designi l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, seguint el mateix procès indicat
al paràgraf anterior per constituir la resta de membres de la Mesa.

5. El secretari/ària redactarà l'acta de cada reunió, amb un extracte de les deliberacions, el text
dels acords adoptats i el resultat de les votacions. L’acta serà aprovada i signada pel secretari
amb el vistiplau dels membres que hagin constituit la Mesa.

Article 26. Facultats

1. L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar i modificar els Estatuts i les normes i reglaments interns.
b) Convocar les eleccions a la Junta Directiva i fixar-ne la data.
c) Examinar i aprovar, si escau, la liquidació dels comptes anuals de l’Associació, els
pressupostos anuals d'ingressos i despeses, les quotes de l’Associació i la memòria anual
d'activitats.
d) Controlar i aprovar, si s'escau, l'activitat i la gestió de la Junta Directiva..
e) Establir les línies generals d'actuació de l’Associació.
f) Adoptar aquelles resolucions que, per la seva importància, li sotmeti la Junta Directiva.
g) Decidir la incorporació a d'altres associacions, entitats, federacions o coordinadores, o

separar-se’n.
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h) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
i) Conèixer les baixes disciplinàries i ratificar-les, si s'escau.
j) Acordar la dissolució i liquidació de l’Associació.
k) Ratificar la baixa o la separació definitiva, pràvia a un expedient disciplinari, dels socis i

sòcies.
l) Elegir la Junta Directiva.

2. L’anterior relació de facultats té caràcter enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea
General.

Capítol VI. Òrgans consultius: Consells Consultius, Socis Fundadors i Antics Directius

Article 27. Consells consultius

La Junta Directiva pot nomenar consells consultius, de caràcter general o especialitzats per temes,
per tal d’elaborar i orientar les activitats de l’Associació i constituir i remodelar els òrgans o equips
assessors que consideri adients, els membres dels quals poden no tenir la condició de persones
associades a l’entitat. Aquests consells assessors tenen tan sols la funció consultiva, la qual es duu a
terme mitjançant l’emissió d’informes, a petició de la Junta Directiva o de l’Assemblea General, sobre
les qüestions que li puguin ser consultades. Els informes emesos no són vinculants.
Aquests consells consultius es regeixen pel propi reglament de funcionalitat.

Article 28. Consell de Socis Fundadors i Antics Directius

Els membres fundadors de l’associació REPÚBLICA TV, que no formen part de la Junta Directiva de
l’entitat, els exmembres de la Junta Directiva i les persones que han ostentat la presidència de
l’organització durant un mandat complet formen, amb caràcter vitalici, un Consell de Socis Fundadors
i Antics Directius.

Aquest Consell serà consultat i podrà informar abans de l’adopció dels acords següents:

a) Modificació dels estatuts de l’associació, així com normes i reglaments interns.
b) Aprovació dels pressupostos ordinaris i extraordinaris.
c) Decidir la incorporació a d'altres associacions, entitats, federacions o coordinadores, o

separar-se’n.
d) Dissolució de l’associació.

Sempre hi haurà, com a mínim, un membre dels Socis Fundadors i un dels Antics Directius a la Junta
Directiva, amb veu, però no amb vot, en caràcter de donar suport per raó de la seva experiència
anterior a l’entitat. Aquests membres representatius a la Junta Directiva seran escollits entre els Socis
Fundadors per una banda i els Antics Directius per una altra.

No obstant el caràcter vitalici del nomenament dels i les membres del Consell de Socis Fundadors i
Antics Directis, s’entén que són baixa del Consell quan, per la raó que sigui, siguin baixa de
l’Associació. Quan es reintegrin a la Junta Directiva quedaran en excedència, i tornaran
automàticament al Consell quan cessin en aquells càrrecs.

El Consell de Socis Fundadors i Antics Directius es regeix pel propi reglament de funcionalitat que
estableixi la Junta Directiva.

Capítol VII. Règim econòmic

Article 29. Patrimoni fundacional

L’associació REPÚBLICA TV no té patrimoni fundacional.
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Article 30. Recursos econòmics

1. Els recursos econòmics de República TV es nodriran de:
a) Les quotes dels seus membres.
b) Les aportacions voluntàries.
c) Les subvencions particulars, de persones físiques o jurídiques, o, si s'escau, de
naturalesa pública.
d) Les donacions, les herències o els llegats, si en tingués.
e) Les rendes del seu patrimoni, si en tingués.
f) Els rendiments de les activitats econòmiques accessòries que aprovi la Junta Directiva.
g) Qualsevol altre ajut econòmic que l’Associació pugui percebre.

2. No s’acceptaran donacions de persones o entitats que refusin posar de manifest la seva
identitat.

Article 31. Quotes

1. Tots els membres, socis i socis protectors, de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la
econòmicament mitjançant les quotes o derrames que proposi la Junta Directiva i aprovi
l’Assemblea General.

2. Allò que s’estableix en el punt anterior s’entendrà sens perjudici de l’establiment d’altres
formes de participació en l’Associació que no comportin l’obligació de pagar una quota.

3. A petició de la majoria de la Junta Directiva, o per acord de l’Assemblea General, es
crearà una comissió independent que supervisi els comptes de l’Associació. Les persones
que facin aquesta funció hauran de ser socis de l’entitat i tenir coneixements comptables
acreditats.

4. Totes aquelles quotes, aportacions i donacions rebudes per l’Associació ho son a fons
perdut.

Article 32. Exercici econòmic

L’exercici econòmic ha de coincidir amb l’any natural i ha de quedar tancat el 31 de desembre.

Article 33. Comptes

1. L’associació formularà Balanç i compte de resultats anualment, coincidint amb l’any natural,
essent el primer exercici el que s’inicia en la data de constitució i que finalitzarà a 31 de
desembre de l’any en curs. Presentant dits comptes als socis per la seva aprovació durant
l’Assemblea General de cada any.

2. El balanç estarà composat per els drets i deures de contingut econòmic, així com el patrimoni
net de l’associació. El compte de resultats el composarà els ingressos i despeses haguts
durant l’exercici, així com els resultats nets de l’activitat.

3. Donat el caràcter d’entitat sense ànim de lucre de REPÚBLICA TV, els resultats positius
obtinguts només es podran destinar a incrementar el patrimoni de l’associació, per tal que
siguin dedicats als objectius socials, sense repartiment entre els socis.

4. Els socis, col·laboradors i treballadors de REPÚBLICA TV, seran remunerats d’acord a la
seva dedicació, establint un regim just, equitatiu i satisfactori que serà determinat i acordat
per la Junta Directiva. Igualment es rescabalarà aquelles despeses autoritzades per la Junta
Directiva que hagi fet qualsevol persona per compte de l’Associació.

5. En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments de crèdit o d'estalvi hi han
de figurar les signatures del president/a, del tresorer/a i del secretari/ària de la Junta Directiva.
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6. Per poder disposar dels fons dipositats en establiments de crèdit o d'estalvi i adoptar
compromisos amb contingut econòmic en nom de l’Associació, caldran almenys dues firmes
autoritzades. No obstant això les disposicions de fons que es facin per a pagaments de
despeses corrent o prèviament autoritzades per la Junta Directiva quedaran delegades, el seu
exercici, al tresorer o a les persones apoderades que prèviament s’hagin habilitat per aquesta
funció mitjançant poder especial separat.

Capítol VIII. Règim Disciplinari

Article 34. Infraccions i sancions

1. La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels membres de l’Associació.

2. Les infraccions es qualificaran de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents
poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el tipus d’infracció
i la seva gravetat, determinats en el Reglament de Règim Intern.

3. El procediment sancionador, que podrà ser completat per les normes o Reglaments de Règim
Intern de l’Associació, consistirà en:

a) Obertura de l’expedient d’ofici per part de la Junta Directiva o bé com a conseqüència
d’una denúncia o comunicació. En aquesta fase la Junta Directiva, designarà una comissió
instructora.
b) Instrucció de l’expedient per esbrinar els fets que s’haguessin esdevingut.
c) Audiència al presumpte infractor.
d) Proposició i pràctica de proves, si n’hi ha.
e) Acabada la instrucció, la Comissió Instructora emetrà una proposta de resolució.
f) Sobre la base de la proposta de resolució, la Junta Directiva resoldrà, la qual cosa haurà de
notificar a la persona objecte del procediment.
g) La resolució es pot recórrer davant de l’Assemblea General, que s’ha de pronunciar sobre
si la confirma o la revoca, en votació secreta.

4. Així mateix, les normes o reglaments de Règim Intern regularan el procés de recurs davant de
la mateixa Assemblea General.

Capítol IX. Dissolució de l’Associació

Article 35

1. L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter
extraordinari expressament per a aquest fi, i amb les majories indicades en els presents
Estatuts.

2. L’última Junta Directiva en exercici, ha d’actuar com a comissió liquidadora i procedir a
l’alienació dels béns socials, amb el producte dels quals ha d’extingir les càrregues de
l’Associació i destinar el romanent net restant que en resulti de la liquidació a l’entitat pública
o privada sense afany de lucre que cregui més convenient.

Els presents Estatuts s’han aprovat per Assemblea General de socis fundadors a Barcelona, el dia 20
d’abril de 2018.

Signatures de tots els socis fundadors


