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1. ESTATUTS  SINDICART 

 
DECLARACIÓ DE PRINCIPIS  

La CONFEDERACIÓ SINDICAL DE L'ESPECTACLE DE CATALUNYA  (en endavant, 
SINDICART) es constitueix per a la defensa, reivindicació i promoció dels interessos de totes 
les professions del sector dels espectacles escènics i audiovisuals en l’ordre laboral, cultural i 
social. Aquesta organització neix amb una voluntat d’unitat, lliure, plural, solidària, 
representativa, assembleària, democràtica i respectuosa amb les minories, per garantir la 
veritable unió i la força necessària per aconseguir una acció justa i eficaç de tots els 
treballadors i treballadores que desenvolupen la seva activitat professional en el sector dels 
espectacles escènics i audiovisuals. 
L’objectiu comú dels sindicats aplegats en aquesta Confederació és la creació i la comunicació 
de la cultura, considerant aquesta com un bé comú que fa lliures els pobles i a les persones. 

Per tot això, SINDICART té com a objectius prioritaris: 

1.- Defensar i dignificar totes les professions del sector dels espectacles escènics i audiovisuals 
(autors, creadors, artistes, tècnics, intèrprets, executants, etc.) per tal de participar activament 
en la creació d’una societat més justa i d’una cultura lliure, no dirigida i potenciadora de la 
diversitat, impulsant els marcs legals d’actuació que les protegeixi. 

2.- Mantenir, establir, enfortir i potenciar la confluència entre totes les organitzacions similars de 
qualsevol altre àmbit territorial a fi i efecte de participar en l’extensió de l’art i la cultura, de la 
convivència i el respecte entre els pobles i les persones arreu del món.  
 

Capítol I. Denominació, definició, fins i domicili  
Article 1. Definició  
1. SINDICART es la Confederació que es constitueix com una organització sindical, sense 
afany de lucre, independent dels partits polítics, governs, sindicats majoritaris, o de qualsevol 
altra organització del signe o ideologia que sigui. 
2. Els membres integrants de SINDICART són els sindicats i/o organitzacions sindicals que 
ostenten la representació de treballadors i treballadores de qualsevol de les professions del 
sector dels espectacles escènics i audiovisuals.  
3. SINDICART assumeix la responsabilitat de defensar i representar els interessos generals de 
les organitzacions integrants, així com els dels treballadors i treballadores dels espectacles 
escènics i audiovisuals, en concret, cinema, circ, dansa, música, publicitat, ràdio, teatre, 
televisió i qualsevol altre àmbit escènic i audiovisual futur. 
4. Amb la denominació SINDICART es constitueix aquesta entitat, que regula les seves 
activitats d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat 
Sindical, i en allò no derogat por aquesta llei, de la Llei 19/1977, de 1 d’abril, sobre la regulació 
del Dret d’Associació Sindical, i del seu Reial Decret 873/1977, de 22 d’abril, que la reglamenta 
i els seus estatuts. 
En conseqüència, i d’acord amb el que s’estableix a l’articulat de l’esmentada Llei, tindrà 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per obrar, un cop complerts els requisits que la llei 
estableix. 
5. Tanmateix, seran d’aplicació la Llei 4/2008 de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; el Reial Decret Legislatiu 2/1995 de 7 d’abril, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment Laboral; el Reial Decret Legislatiu 171995 
de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels Treballadors; la Constitució 
Espanyola publicada el 27 de desembre de 1978. 
 
Article 2. Fins i activitats  
1. Els fins de SINDICART són: 

a) La Unitat Sindical: SINDICART considera que la unitat sindical és el factor 
determinant en el reforçament del paper dels sindicats, i a través seu es proposa 
representar tots els treballadors i professionals dels espectacles escènics i de 
l’audiovisual de forma lliure i democràtica, dirigida a promoure iniciatives adreçades a 
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afavorir la unitat d’acció entre els diferents sindicats dels espectacles escènics i 
audiovisuals. 
b) La defensa dels drets i llibertats sindicals i polítiques reconegudes, a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, a la Constitució Espanyola, a la Declaració Universal dels 
Drets Humans de l’Organització de les Nacions Unides, així com el manteniment i 
extensió d’aquests drets i llibertats. 
c) La Reivindicació social: SINDICART adequarà en cada moment l’acció sindical a la 
consecució d’una societat justa, lliure i democràtica. 
d) La lluita per la igualtat social i laboral actuant contra qualsevol tipus de discriminació i 
opressió de les persones per raó de sexe, ètnia, nació, estat, llengua, ideologia, religió, 
edat o qualsevol altra. 
e) La Solidaritat Internacional: SINDICART, com a organització representativa de 
treballadors i treballadores, establirà relacions solidàries amb totes les organitzacions 
afins del món. A tal fi desenvoluparà tota mena d’iniciatives que enforteixin la solidaritat 
internacional. 

2.- Per aconseguir les seves finalitats, la confederació realitza les activitats següents: 
a) Defensar i millorar els drets dels treballadors i treballadores dels espectacles 
escènics i audiovisuals i representar-los davant de qualsevol entitat, pública o privada, 
que tingui vinculació directa amb els seus interessos. 
b) Contribuir a l’aplicació de tota la normativa relacionada amb l’activitat dels i les 
professionals dels espectacles escènics i audiovisuals.   
c) Promoure l’establiment de les normes bàsiques i els continguts mínims, entre 
d’altres, de les condicions salarials, les categories professionals, la jornada laboral i el 
règim de treball de totes les persones treballadores de l’Espectacle en els Convenis 
Marc i en els Convenis Col·lectius sectorials dels espectacles escènics i audiovisuals. 
d) Promoure les fórmules necessàries per tal de garantir la representació sindical dels 
treballadors i treballadores del sector dels espectacles escènics i audiovisuals. 
e) Vetllar per la protecció i seguretat en el seu lloc de treball de les persones 
treballadores mitjançant la prevenció dels riscos derivats del treball, a través de tots els 
mitjans legals i materials que tingui al seu abast. 
f) Defensar un sistema de protecció social dels treballadors i treballadores del sector 
dels espectacles escènics i audiovisuals pel seu dret a una jubilació digna, així com el 
seu dret d’accedir i gaudir de la resta de prestacions reconegudes o per reconèixer. 
g) Procurar la millora constant de la qualitat de vida dels i les professionals de 
l’Espectacle sobretot lluitant per l’ocupació plena.  
h) Defensar els drets dels i les menors d’edat en la contractació infantil en aquest 
sector d’acord amb la llei del menor segons la legislació vigent. 
i) Promoure i coordinar actuacions adreçades a la promoció i a la formació professional 
dels treballadors representats per les organitzacions afiliades. I reclamar a les 
institucions públiques mitjans per a la formació contínua i permanent per als i les 
professionals de l’Espectacle i de manera especial per als períodes de desocupació. 
j) Recaptar de les administracions públiques mitjans materials i del patrimoni sindical 
que facilitin a SINDICART l’acompliment de les seves finalitats. 
k) Establir acords amb organitzacions similars a SINDICART del sector escènic i 
audiovisual per constituir una plataforma que aglutini tots els treballadors i les 
treballadores dels mitjans escènics i audiovisuals, tant en l’àmbit estatal com en 
l’europeu i l’internacional. 
l) Promoure la solidaritat, fent possible el compliment dels principis i objectius 
estatutaris de les organitzacions que conformen SINDICART. 
m) Sensibilitzar la societat de la problemàtica laboral i social dels treballadors dels 
espectacles escènics i audiovisuals.  

3. En queda exclòs tot ànim de lucre. 
 
Article 3. Domicili  
1. El domicili de SINDICART s’estableix a Barcelona i radica al Passeig de Sant Joan 10, pral. 
2ª – 08010. 
2. Les funcions d’aquesta confederació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. 
 

Capítol II. Membres de SINDICART. Drets i Obligacio ns  
Article 4. Afiliació  
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1. Poden formar part de SINDICART totes aquelles organitzacions sindicals que representin 
treballadors i treballadores de qualsevol de les professions del sector dels espectacles escènics 
i audiovisuals a Catalunya.  
2. La sol·licitud d’ingrés a SINDICART es realitzarà mitjançant la petició per escrit a la Junta 
Executiva Confederal per part de l’organització que hi estigui interessada, previ acord adoptat 
pel seu òrgan competent, i amb la documentació que li sol·liciti la Junta Executiva Confederal 
on acrediti, com a mínim: 

a) Que l’organització té naturalesa sindical i representa treballadors per compte aliè del 
sector dels espectacles escènics o audiovisuals. 
b) Que té un funcionament democràtic. 
c) Que accepta els principis de SINDICART i que es compromet a complir i fer complir 
els seus estatuts. 

3. La Junta Executiva Confederal té la potestat d’acceptar o denegar la sol·licitud d’afiliació que 
haurà de ser ratificada en Assemblea General que es convocarà de forma extraordinària, en un 
termini màxim d’un mes des de l’aprovació de la sol·licitud d’ingrés per la Junta Executiva 
Confederal, amb l’aprovació d’ingrés del nou membre com a un punt obligat de l’ordre del dia.  
4. Contra la denegació de la sol·licitud d’afiliació, l’organització rebutjada podrà interposar-hi un 
recurs davant l’Assemblea General. 
 
Article 5. Drets  
1. Són drets dels membres de SINDICART:  

a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 
b) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 
c) Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas. 
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la confederació, 
d'acord amb les normes legals i estatutàries. 
e) Exposar a l'Assemblea i a la Junta Executiva Confederal tot el que considerin que pugui 
contribuir a fer més plena la vida de la confederació i més eficaç la realització dels objectius 
socials bàsics. 
f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Executiva 
Confederal o dels mandataris/àries de la confederació. 
g) Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries. 
h) Rebre informació sobre les activitats de la confederació. 
i) Fer ús dels serveis comuns que la confederació estableixi o tingui a la seva disposició. 
j) Formar part dels grups de treball. 
k) Posseir un exemplar dels Estatuts. 
l) Consultar els llibres de la confederació. 
m) Disposar de la plena llibertat d’expressió manifestant les discrepàncies sobre les 
decisions preses i el respecte a les seves opinions. 
n) Conèixer l’estat i situació administrativa i financera de SINDICART. 
 
ñ) Tenir accés a assessorament jurídic i defensa, mitjançant les accions que calgui, en 
totes aquelles qüestions relacionades amb la seva activitat, amb el treball cooperatiu, de 
caràcter social, fiscal, de propietat intel·lectual, de drets d’imatge, etc. 

 
 
Article 6. Deures  
1. Són deures dels membres de SINDICART:  

a) Comprometre’s amb les finalitats de la confederació i participar activament per assolir-
les. 
b) Contribuir al sosteniment de la confederació amb el pagament de quotes, derrames i 
altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquests. 
c) Complir els Estatuts de SINDICART i vetllar per l’assoliment dels objectius i finalitats que 
propugnen, així com la posada en pràctica dels acords que es prenguin en el si de la 
Confederació en qualsevol dels seus òrgans i nivells, en allò que afecti a les organitzacions 
confederades. 
d) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 
e) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la 
confederació. 
f) Escollir entre els seus afiliats els delegats per a les Assemblees Generals. 
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g) Fer efectives les decisions preses democràticament per SINDICART. 
 
h) Vetllar per la dignitat del treball, per la qualitat en els espectacles escènics i audiovisuals 
i pel prestigi de SINDICART. 
 
i) Facilitar a SINDICART el seu cens social i les seves actualitzacions així com les 
comprovacions que calguin. 
 
j) Posar a disposició dels seus propis afiliats els Estatuts de SINDICART. 
 
k) Respectar el contingut dels Convenis Marc que signi SINDICART com a mínims de dret, 
en la negociació dels respectius Convenis Col·lectius sectorials. 

 
Article 7. Baixa de la Confederació   
1. Són causes per ser donat de baixa de la confederació: 

a) Que ho decideixi l’organització afiliada interessada, que ha de comunicar per escrit la 
seva decisió a la Junta Executiva Confederal. 
b) No satisfer les quotes fixades. 
c) No complir les obligacions estatutàries. 
d) Per deslleialtat vers SINDICART. 
e) Per afiliació a una altra organització els interessos de la qual siguin oposats als de 
SINDICART. 
f) Per resolució condemnatòria ferma dels òrgans judicials i/o administratius competents.  

2. En els casos b, c, d i e la baixa es durà a terme seguint el procediment sancionador establert 
a l’article 32.3, segon paràgraf, dels presents Estatuts.  

 
 
 

Capítol III. Òrgans de SINDICART  
Article 8. Òrgans de SINDICART  
1. Són òrgans de la Confederació : 

a) Assemblea General. 
b) Junta Executiva Confederal. 

 
Article 9. Adopció d’acords  
1. Els acords als dos òrgans de la Confederació seran presos, tret de les excepcions que 
s’indicaran en els presents Estatuts: 

a) Per consens. 
b) Si no fos possible el consens, al vot ponderat. 
 

El vot ponderat.  
 
En el sistema de vot ponderat per a l’adopció d’aco rds, el vot emès per cada organització 
tindrà un valor numèric d’1 vot per cada 350 person es afiliades 1, o fracció, que cada 
organització representi a la Confederació.  
 
En el sistema de vot ponderat només s’admetrà un ún ic sentit del vot per als 
representants de cada organització confederada, i s empre per la totalitat dels afiliats a 
qui l’esmentada organització representi a SindicART . 
 
Els acords presos amb aquest sistema de votació pon derada seran vàlids quan la suma 
dels vots a favor de les organitzacions confederade s obtingui la majoria absoluta. 
 
2. Tots els membres queden subjectes als acords pressos incloent-hi els absents, els qui en 
discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 
 
 

                                                 
1 Veure final del document per observar quina és la proporció de les votacions. 
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Capítol IV. Assemblea General  

Article 10. Assemblea General   
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de  la Confederació; els seus membres en formen 
part per dret propi i irrenunciable. 
2. L’Assemblea General està integrada per dos delegats/des de cada organització confederada, 
escollits lliurement per cada organització. 
 
Article 11. Funcions i competències  
1. L'Assemblea General té les facultats següents: 

a) Fixar les directrius generals de la Confederació.  
b) Discutir, aprovar, esmenar o denegar les línies d’actuació proposades per la Junta 

Executiva Confederal.  
c) Examinar, aprovar o censurar la Memòria i la gestió de la Junta Executiva Confederal.  
d) Modificar els Estatuts.  
e) Escollir els components de la Junta Executiva Confederal, de la Comissió de Control 

Administratiu i de la Comissió de Garanties, i controlar-ne l’activitat. 
f) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. 
g) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els 

acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de 
l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 

h) Acordar la dissolució de la confederació.  
i) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
j) Aprovar el reglament de règim intern. 
k) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, de les organitzacions 

associades. 
l) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser membre, i també les altes i les baixes 

de les organitzacions associades per una raó diferent de la separació definitiva. 
m) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre 

òrgan de la confederació.  
 

2. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no 
limita les atribucions de l'Assemblea General. 
 
Article 12. Reunions de l’Assemblea General  
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins del 
període entre l’1 de gener i el 31 de desembre del mateix any, ambdós inclosos. 
2. La Junta Executiva Confederal pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari 
sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti una tercera part de les 
organitzacions confederades; en aquest cas, l'Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de 
trenta dies a comptar de la sol·licitud. 
 
Article 13. Convocatòria  
1. L'Assemblea General és convocada per la Junta Executiva Confederal mitjançant una 
convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la 
reunió. 
2. La convocatòria i funcionament de l’Assemblea General, serà la següent: 

2.1. L’Assemblea General ordinària, es comunicarà tres mesos abans de la data de la 
reunió mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada 
d’entitats confederades que ha de tenir la confederació. Tot plegat haurà de ser 
comunicat a les organitzacions confederades amb un mínim de setanta dies 
d’avançament a la data de celebració de l’Assemblea General. 
 
2.2. L’Assemblea General extraordinària es convocarà per escrit, amb una antelació 
mínima de cinc dies; en la convocatòria es fixarà dia, lloc, hora i expressió dels 
assumptes concrets a tractar. En la reunió de l'Assemblea General Extraordinària no es 
podrà tractar cap tema que no figuri en l'ordre del dia. 
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3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de SINDICART. 
Si no hi és, l'ha de substituir, el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a 
secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Executiva Confederal. 

 
4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el  
president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el 
resultat numèric de les votacions i la llista de les organitzacions sindicals assistents. 

 
5. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió 
anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra 
documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social. 

Article 14. Quòrum i ordre del dia   
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones 
associades presents o representades.  
2. El 10% de les organitzacions confederades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en 
l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea 
General, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la 
convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’Assemblea General únicament pot 
adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb 
caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova Assemblea 
General. 
 
 

Capítol V. La Junta Executiva Confederal.  
Article 15. Junta Executiva Confederal  
1. La Junta Executiva Confederal regeix, administra i representa SINDICART. Componen 
aquest òrgan un membre de cada organització que hagi estat escollit democràticament per part 
de la seva organització sindical. 
Les vocalies de la Junta Executiva Confederal podran ser ocupades per membres que siguin, o 
bé, afiliats, o bé, que tinguin delegació expressa de la Junta Executiva de l’organització sindical 
a la que pertanyin. 
2. L'elecció dels membres de la Junta Executiva Confederal, que han de ser delegats a 
l’Assemblea General, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren 
en funcions després d'haver acceptat el càrrec. 
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions 
mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vist-i-plau del president/a sortint, 
que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària. 
 
Article 16. Vigència dels càrrecs  
1. Els membres de la Junta Executiva Confederal exerceixen el càrrec durant un període de 
quatre (4) anys, sense perjudici que puguin ser reelegits. 
 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 notificada a l’òrgan de govern. 
d) Separació acordada per l’Assemblea General 
e) Qualsevol altra que estableixin la llei o els Estatuts. 

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Executiva Confederal s'han de cobrir en la primera 
reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’organització 
confederada pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, prèvia notificació a la resta de 
membres de la Junta. 

 
Article 17. Funcions i competències  
1. La Junta Executiva Confederal té les facultats següents: 
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a) Representar, dirigir i administrar SINDICART de la manera més àmplia que reconegui la 
Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les 
normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. 
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes 
públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents. 
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de SINDICART. 
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els 
membres de  la confederació han de satisfer. 
e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi 
adoptin. 
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè 
els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. 
g) Contractar els empleats que la confederació pugui tenir. 
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. 
i) Establir els grups o comissions de treball necessàries per aconseguir de la manera més 
eficient i eficaç els fins de la confederació, i autoritzar els actes que aquests grups o 
comissions projectin dur a terme. 
j) Nomenar els vocals de la Junta Executiva Confederal que s'hagin d'encarregar de cada 
grup de treball, a proposta dels mateixos grups. 
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres 
persones, per aconseguir: 

  - Subvencions o altres ajuts, 

- L'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i 
comunicació i també un centre de recuperació ciutadana. 

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i 
disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a 
l'article 29. 
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne 
compte en la primera reunió de l’Assemblea General. 
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre 
òrgan de govern de la confederació o que li hagi estat delegada expressament. 

 
Article 18. Reunions de la Junta Executiva Confeder al 
1. La Junta Executiva Confederal, convocada prèviament pel president/a o per la persona que 
el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres 
decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre 
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a, 
o la persona que el/la substitueixi, o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen. 
 
Article 19. Quòrum  
1. La Junta Executiva Confederal queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb 
l’antelació necessària i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. 
2. Els membres de la Junta Executiva Confederal 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 o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. 
3. Les Comissions creades per la Junta Executiva Confederal podran assistir a les reunions de 
la Junta amb veu i sense vot. 
 
Article 20. Delegació de funcions  
1. La Junta Executiva Confederal pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses 
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus 
membres. 
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció 
que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. 
 
Article 21. Validesa dels acords  
Els acords de la Junta Executiva Confederal s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser 
signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Executiva 
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Confederal, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és 
procedent. 
 
 
 
 
 

Capítol VI. Càrrecs de la Junta Executiva Confedera l 
Article 22. Presidència. Funcions  
1. Són pròpies de la presidència les funcions següents: 

a) Dirigir i representar legalment la confederació, per delegació de l'Assemblea General i 
de la Junta Executiva Confederal. 
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Executiva 
Confederal. 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Executiva 
Confederal. 
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de la confederació. 
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 
l'Assemblea General o la Junta Executiva Confederal. 

2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel o la Secretari/ària General. 

 
Article 23. Secretaria General. Funcions  
1. Són funcions pròpies de la Secretaria General: 

a) Substituir la Presidència per delegació expressa i per motius justificats. 

b) Custodiar la documentació de SINDICART, aixecar, redactar i signar les actes de les 
reunions de l'Assemblea General i la Junta Executiva Confederal, redactar i autoritzar 
els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de les organitzacions 
confederades. 

c) Redactar la Memòria anual. 

d) Portar la correspondència de SINDICART. 

e) Coordinar les diferents Secretaries. 

2. El Secretari/ària General és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vocal de més edat de 
la Junta 
 
 
Article 24. Tresoreria. Funcions  
1. El tresorer/a té com a funcions: 

a) La custòdia i el control dels recursos de la confederació. 
b) L'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.  
c) Porta un llibre de caixa.  
d) Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.  
e) Paga les factures aprovades per la Junta Executiva Confederal, les quals han de ser 
visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en 
establiments de crèdit o d'estalvi. 

 
Capítol VII. Les comissions o grups de treball  

Article 25. Creació i funcionament  
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’ha de plantejar i aprovar la 
Junta Executiva Confederal. 
També poden proposar la seva creació i constitució els membres de la confederació que 
vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Executiva Confederal i explicar les activitats 
que es proposen dur a terme.  
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La Junta Executiva Confederal s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups 
de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de 
les seves actuacions. 

 
Capítol VIII. El règim econòmic  

Article 26. Patrimoni fundacional  
Aquesta confederació no té patrimoni fundacional. 

 
Article 27. Recursos econòmics  
1. Els recursos econòmics de la confederació es nodreixen de: 

a) Les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres. 
b) Les subvencions oficials o particulars. 
c) Les donacions, les herències o els llegats. 
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se. 
e) Els ingressos que provinguin de la venda de publicacions i prestacions de serveis. 
f) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes 
estatutaris. 

 
 
 
Article 28. Quotes  
1. Tots els membres de la confederació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, 
mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea 
General a proposta de la Junta Executiva Confederal. 
2. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han 
d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Executiva 
Confederal — i quotes extraordinàries. 
 
Article 29. Exercici econòmic  
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 
 
Article 30. Comptes corrents o llibretes d’estalvis  
1. En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi 
ha de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària. 
2. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del 
tresorer/a o bé la del president/a. 

 
Capítol IX. El règim disciplinari  

Article 31. Infraccions i sancions  
1. L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses per les organitzacions 
confederades.  
2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de la confederació, segons 
el que estableixi el reglament intern. 
3. El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o 
comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Executiva Confederal nomena un instructor, que 
tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència 
prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues 
terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins 
d'un període de 15 dies. 
En els casos de sancions que poden comportar l’expulsió d’una organització confederada del 
SINDICART, la resolució final la prendrà l’Assemblea General per unanimitat dels seus 
membres. En aquesta votació els representants de l’organització expedientada no tindran dret 
a vot. 
4. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les 
persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-
ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc. 
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Capítol X. Dissolució de SINDICART  

Article 32. Procediment de dissolució  
La Confederació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter 
extraordinari expressament per a aquest fi. 
 
Article 33. Efectes de la dissolució  
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes 
tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de la confederació, com a la finalitat, l'extinció i 
la liquidació de qualsevol operació pendent. 
2. L'Assemblea General està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho 
cregui necessari. 
3. Els membres de la confederació estan exempts de responsabilitat personal. La seva 
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret 
voluntàriament. 
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o 
privada  sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de la confederació, hagi 
destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques. 
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors 
d'aquest mateix article són competència de la Junta Executiva Confederal si l'Assemblea 
General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a 
aquest efecte. 
     ,       d       de       
 
 
Signatures de totes les organitzacions sindicals fundadores de SINDICART: 

Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, AADPC. 

Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, APDC. 

Associació de Regidoria d’Espectacles de Catalunya, AREC. 

Associació de Tècnics de l’Espectacle de Catalunya, ATECAT. 

Sindicat de Guionistes de Catalunya, SiGC. 

 
 



SindicART 

Gener 2009                                                                                                                                           12 

Membres de SindicART 
 

 
AADPC 

Passeig de Sant Joan, 10, pral. 2a 
08010 Barcelona 
Tel. 932 311 484 
Fax: 932 312 448 
bustia@aadpc.com 

 
Ad’EC 
Pça. Margarida Xirgu, 1 
08004 Barcelona 
Tel. +34 93 289 27 70 (ext. 362) 
info@escenografia.org 
 
APdC 
Via Laietana 52, Entresol 7è 
08003 Barcelona 
Tel: 93 268 24 73 
Fax 93 268 06 80 
www.dansacat.org 

 
AREC 
arecregidoria@gmail.com 
Tel. 647460755 
www.arec.cat 

ATECAT  
associació de tècnics i tècniques de l'espectacle de Catalunya 
Passatge de la Pau Nº 8 Ent 2a (local de la CGT) 
+info a: info@atecat.com 
o al telèfon 653153775 
http://www.atecat.com 
Dimarts de 11h a 14h  

 
GAC 
Guionistas Associats de Catalunya 
Passeig Colom, 6 Despatx 3 
Barcelona 
08002 
Telf. 933197135 
www.guionistes.cat 

 


