
ESTATUTS RÀDIO SETANTA-SET

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la  denominació  Ràdio  Setanta-set (també  Ràdio 77)  es constitueix  aquesta 
entitat. Ràdio 77 és una ràdio lliure que s'adhereix al manifest de Villaverde de la 
Coordinadora de Radios Libres i, per tant, forma part conscient del moviment.

Article 2

Els fins de la ràdio són:

1. Democratitzar el mitjà; apropar la comunicació a qui vulgui comunicar

2. Reivindicar  el  potencial  del  mitjà  radiofònic,  combinant  tradició  i  innovació 
tecnològiques

3. Ser un model de ràdio alternatiu al convencional (públic o privat), tant pels  
continguts com per la forma

4. Divulgar i crear cultura, en el sentit més ampli; sobretot la no dominant

5. Afavorir  una  visió  crítica  del  món  i  del  capitalisme  imperant,  evitant  el 
sectarisme i el seguidisme polític

6. Contribuir a la normalització lingüística del català

7. Aprendre i gaudir amb la ràdio

Per aconseguir les seves finalitats, la ràdio realitza les activitats següents:

1. Realització i difusió de programes de ràdio

2. Activitats culturals

3. Organització de barres i festes

En queda exclòs tot ànim de lucre.



Article 3

1.  El  domicili  de  la  ràdio  s’estableix  a  la  llibreria  Ideari,  i  radica  al  carrer  Can 
Muntaner, núm. 5.

2. Les funcions d’aquesta entitat s’exerceixen majoritàriament a Mallorca.

Capítol II. Els membres de la ràdio i els seus drets i obligacions
Article 4

Poden  formar  part  del  col·lectiu  totes  les  persones  físiques  i  jurídiques  que,  de 
manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.

2.  Si  són menors,  necessiten  el  consentiment  dels  pares  o  tutors  per  ser 
membres de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden 
ser elegits per desenvolupar un càrrec.

Pel que fa a les persones jurídiques (també s'aplica al parlar de propostes de nous 
programes):

1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’Assemblea.

2.  Per  a  què un programa es pugui  integrar  a  la  ràdio  cal  presentar  una 
sol·licitud per escrit que defineixi el programa que es vol fer al coordinador, el 
qual prendrà una decisió prèvia sobre la petició i la comunicarà a l’Assemblea 
per a que la ratifiqui.

Article 5

Són drets dels membres de la ràdio:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs.

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

4. Intervenir en les gestions i les activitats de l'organització.

5. Exposar a l'Assemblea i al coordinador tot el que considerin que pugui contribuir a 
fer més plena la vida de la ràdio i més eficaç la realització dels objectius socials  
bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió dels qui exerceixen 
càrrecs de responsabilitat.



7. Ser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats i la gestió de la ràdio.

9. Fer ús dels serveis comuns que la ràdio estableixi o tingui a la seva disposició (la  
biblioteca, la sonoteca o l'aigua i te que ofereix Ideari).

10. Formar part dels grups de treball.

11. Tenir un exemplar dels estatuts.

Article 6

Són deures dels membres de la ràdio:

1. Comprometre's amb les finalitats d'aquesta i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de la ràdio amb el pagament de quotes (si es fa ús de 
l'estudi),  donacions  o  cessions  de  material  i  altres  aportacions  econòmiques 
acordades per l'Assemblea.

3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4.  Acatar  i  complir  els acords vàlidament adoptats per l'Assemblea,  així  com els 
compromisos individuals contrets amb la ràdio.

5. Promocionar les emissions setmanals i els programes dels companys.

6.  Cuidar  i  contribuir  a la  conservació i  al  bon estat  del  material  i  de l'espai  de  
l'estudi, així com de la llibreria Ideari.

Article 7

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

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit al correu 
electrònic oficial la seva decisió.

2.  Comportaments  i  actituds  contraris  als  principis  de  la  ràdio.  No  es  toleraran 
discursos totalitaris,  militaristes, sectaris,  sexistes, homòfobs, racistes, gonelles ni 
irrespectuosos amb el medi ambient o els Drets Humans i Animals.

3. No complir les obligacions estatutàries reiteradament.

Capítol III. L'Assemblea General
Article 8

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de la ràdio; els seus membres en formen 
part per dret propi i irrenunciable.



2. Els membres de la ràdio, reunits en Assemblea General, decideixen per consens o 
per majoria els assumptes que afecten significativament a l'organització.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-
hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 9

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar,  si  escau, la gestió dels càrrecs de responsabilitat,  el  pressupost i  els 
comptes anuals.

b) Elegir i separar els càrrecs i controlar-ne l'activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de la ràdio o al  
pagament  de  les  seves  despeses,  incloent-hi  les  aportacions  al  patrimoni  de 
l’associació.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de la ràdio.

f)  Aprovar l'organització de les activitats.

g) Aprovar la incorporació de nous programes i membres.

h)  Deliberar  sobre la  gravetat  de les faltes comeses per  un membre i  decidir  la 
sanció en proporció dels fets.

i) Imposar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions per faltes.

j) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre 
òrgan de l’organització.

Article 10

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, 
abans de començar cada temporada.

Article 11

1.  L'Assemblea  és  convocada pel  coordinador  o  a  petició  de  qualsevol  membre 
mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, 
la data i l'hora de la reunió.

Article 12

1.  L'Assemblea  General  es  constitueix  vàlidament  sigui  quin  sigui  el  nombre  de 
persones associades presents o representades.



Article 13

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de 
l'associació.

2.  Els  acords  es  prenen  per  consens  o,  si  no,  per  majoria  simple  de  vots  dels 
membres presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació,  
la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja  
existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels 
socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos).

4. Els càrrecs s'elegeixen entre els candidats o, en cas que no n'hi hagin, per elecció 
popular o a sorts.

Capítol IV. Els càrrecs
Article 14

1. Per tal d'administrar i gestionar la ràdio, alguns membres desenvolupen càrrecs 
vitals. Aquests els pot establir o canviar l'Assemblea General, però per defecte són: 
coordinador, tresorer i encarregat de manteniment.

2. L'elecció dels càrrecs es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones 
elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. Els càrrecs s'exerceixen gratuïtament.

Article 15

1. Els càrrecs s'exerceixen fins que es proposa un nou candidat, o per inhabilitació o 
desistiment de l'actual.

2. Les vacants que es produeixin s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea  
General  que  tingui  lloc.  Mentrestant,  un  membre  pot  ocupar  provisionalment  el 
càrrec vacant.

Capítol V. El coordinador
Article 16

1. Són pròpies del coordinador les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General.

b) Presidir i moderar els debats de l'Assemblea General.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.



d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General.

e) Coordinar i supervisar les activitats i les tasques de l'entitat.

f) Comunicar les informacions importants a tots els membres (comunicació interna).

g) Rebre als possibles nous membres.

h) Actualitzar la llista de membres amb les dades de contacte de cadascú.

Capítol VI. La tresoreria
Article 17

El  tresorer  té  com a funció  la  custòdia  i  el  control  dels  recursos  econòmics  de 
l'associació,  com  també  l'elaboració  del  pressupost,  el  balanç  i  la  liquidació  de 
comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de 
tresoreria. Efectua els pagaments en nom del col·lectiu.

Capítol VII. Manteniment
Article 18

L'encarregat  de  manteniment  ha  de  vetllar  per  la  preservació  de  totes  les 
possessions materials de la ràdio i gestionar la neteja de l'espai, així  com fer-se 
càrrec de les reparacions que facin falta. És qui organitza les jornades de neteja 
periòdiques, en les quals han de participar tots els usuaris de l'estudi. També és el  
responsable del manteniment informàtic.

Capítol VIII. Les comissions o grups de treball 
Article 19

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball l'han de plantejar els  
membres  que  vulguin  formar-los,  que  n'han  d'assabentar  la  resta  i  explicar  les 
activitats que es proposen dur a terme.

Capítol IX. El règim econòmic
Article 20

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions particulars

c) les donacions, les herències o els llegats



Article 21

Tots els  membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, 
mitjançant quotes, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General.

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 
l'Assemblea— i quotes extraordinàries.

Article 22

L'exercici econòmic coincideix amb l'inici de temporada al setembre i queda tancat l'1 
de setembre.

Article 23

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit  o 
d'estalvi, hi han de figurar les signatures del coordinador i el tresorer.

Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de 
ser la del tresorer o bé la del coordinador.

Capítol X. El règim disciplinari
Article 24

L'assemblea pot sancionar les infraccions comeses pels membres i és qui valora la 
gravetat de la infracció.

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 l'associació.

Es poden aplicar tres tipus de sancions: 

1. Retirada del dret a rebre informació oficial durant un període a determinar.

2. Retirada  del  dret  a  l'ús  de  l'estudi  durant  un  temps  a  determinar  per 
l'assemblea.

3. L'expulsió de l'entitat.

L'expulsió es pot deure a una falta molt greu o a tres greus o a sis lleus.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia 
o comunicació. El coordinador convoca una primera assemblea extraordinària tant 
aviat com es pugui i l'Assemblea escolta la versió de l'infractor i la del denunciant. En 
una segona reunió l'Assemblea delibera sense l'infractor  i  determina la  sanció a 
imposar. Finalment, el coordinador comunica la decisió a l'infractor i imposa la sanció 
pertinent.



Capítol XI. La dissolució
Article 25

La ràdio pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter 
extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 26

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 l'associació, com a la 
finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho 
cregui necessari.

3. Els membres de l'associació 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 
l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques o amb 
la qual hi hagi més sinergies.


