
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar i la lluita contra la 
violència de gènere i l’assetjament laboral en les administracions públiques de Catalunya
202-00086/08
Retirada 5

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11
Retirada 5

Proposta de resolució sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
250-00103/11
Rebuig 5

Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11
Retirada 5

3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció primària de Rubí
250-00084/11
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre la prescripció infermera
250-00120/11
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes i el tancament del servei nocturn de 
centres d’atenció primària
250-00123/11
Esmenes presentades 7

Proposta de resolució sobre el projecte d’arranjament de la carretera C-37 entre el Pont 
d’Armentera i Querol
250-00220/11
Presentació: GP CSP 8

Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre 
Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
250-00221/11
Presentació: GP CSP 8

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de Catalunya
250-00222/11
Presentació: GP CSP 10
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Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de Catalunya
250-00223/11
Presentació: GP CSP 10

Proposta de resolució sobre l’assassinat de l’activista hondurenya Berta Cáceres
250-00224/11
Presentació: GP CSP 11

Proposta de resolució sobre la síndrome alcohòlica fetal
250-00225/11
Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb una altra diputada del GP JS, Jorge Soler 
González, del GP C’s, Assumpta Escarp Gibert, del GP SOC, Albano Dante Fachin Pozzi, del GP 
CSP, Santi Rodríguez i Serra, del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC 12

Proposta de resolució sobre la carretera de Comiols
250-00226/11
Presentació: GP SOC 14

Proposta de resolució sobre l’acord entre la Unió Europea i Turquia amb relació als re-
fugiats
250-00227/11
Presentació: GP SOC 15

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de P3 a Igualada
250-00228/11
Presentació: GP CSP 16

Proposta de resolució sobre el manteniment de la planta de l’empresa Delphi a Sant 
Cugat del Vallès
250-00229/11
Presentació: GP JS, GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC 16

Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal
250-00230/11
Presentació: GP SOC 18

Proposta de resolució sobre les obres de la xarxa de reg de la conca de Tremp
250-00231/11
Presentació: GP SOC 19

Proposta de resolució sobre els nous accessos al port de Premià de Mar
250-00232/11
Presentació: GP CSP 19

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2015
360-00005/11
Debat de l’Informe en la Comissió 22

Informe del Síndic de Greuges titulat Les pistoles elèctriques com a dotació policial a 
Catalunya: elements per al debat
360-00006/11
Presentació: síndic de Greuges 22

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries 
de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2016, sobre el Consorci de Comunica-
ció Local, corresponent al 2012
258-00004/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 22
Termini per a demanar la presentació de l’informe 23

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE, Euratom) 883/2013 pel 
que fa a la secretaria del Comitè de Vigilància de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau
295-00034/11
Text presentat 23
Tramesa a la Comissió 27
Termini de formulació d’observacions 27
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la defunció de Mi-
quel Asensio i Quiñonero, representant del Parlament al Consell Social de la Universitat 
Politècnica de Catalunya
Comunicació 28

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/11
Substitució de diputats 28

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/11
Substitució de diputats 28

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00001/11
Designació de membres 29

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva
413-00002/11
Designació de membres 29

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00003/11
Designació de membres 29

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 2/XI, sobre la política sanitària
390-00002/11
Sol·licitud de pròrroga 30
Pròrroga del termini per a retre comptes 30

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies sobre el grau de compliment del Pacte per a la infància a 
Catalunya
354-00031/11
Retirada de la sol·licitud 30

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’En-
senyament sobre les mesures per a millorar la competència lingüística en anglès
354-00049/11
Acord sobre la sol·licitud 30

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el compliment de les mesu-
res previstes en les dues darreres memòries de l’Observatori dels Drets de la Infància
356-00033/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save The Children davant la Co-
missió d’Ensenyament perquè presenti els informes que ha fet sobre l’equitat educativa, 
l’abandonament i el fracàs escolars i l’assetjament escolar
356-00040/11
Acord sobre la sol·licitud 31

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió de la Infància perquè expliqui les línies d’actuació del Govern 
en el seu àmbit
356-00054/11
Acord sobre la sol·licitud 31
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament so-
bre les mesures per a millorar la competència lingüística en anglès
355-00020/11
Acord de tenir la sessió informativa 31

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres 
persones

Compareixença d’una representació de Save The Children davant la Comissió d’Ense-
nyament per a presentar els informes que ha fet sobre l’equitat educativa, l’abandona-
ment i el fracàs escolars i l’assetjament escolar
357-00009/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 32

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres 
òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòries d’activitats de l’Oficina de l’Expresident Montilla i de l’Oficina de l’Expresident 
Maragall corresponent al 2015
334-00014/11 i 334-00015/11
Presentació: consellera, del Departament de la Presidència 32

Informe sobre el Registre de Fitxers Estadístics corresponent al 2015
334-00016/11
Presentació: vicepresident del Govern de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda 32

Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al 2015
334-00017/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 33

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 857/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat con-
tra diversos articles de la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, 
de l’exercici de les professions de l’esport
381-00001/11
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 33
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar 
i la lluita contra la violència de gènere i l’assetjament laboral en les 
administracions públiques de Catalunya
202-00086/08

RETIRADA

Retirada per Joan Maria Sentís López, Josep Gabriel Tinoco Ortiz, Montserrat Ros i 
Calsina i Jesús Martínez Ortíz, de la Comissió Promotora de l’ILP (reg. 13271).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016.

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les beques de menjador
250-00098/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 15.03.2016, DSPC-C 60.

Proposta de resolució sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
250-00103/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Infància en la sessió 2, tinguda el 15.03.2016, DSPC-C 61.

Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 4 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 15.03.2016, DSPC-C 60.



BOPC 83
17 de març de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 6

3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el servei de pediatria als centres d’atenció 
primària de Rubí
250-00084/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13024 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 10.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 13024)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Continuar acomplint els ràtios als serveis de pediatria d’atenció primària de la 
ciutat de Rubí durant l’any 2016, vetllar per l’accessibilitat dels serveis d’urgències pe-
diàtriques dels hospitals de referència de la ciutadania d’aquest municipi i estudiar la 
viabilitat de l’ampliació d’horaris d’aquest servei a Rubí, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària que resulti del pressupost de la Generalitat de l’any 2016.»

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13025 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 10.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 13025)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar acom-
plint els ràtios als serveis de pediatria d’atenció primària al municipi de Rubí durant 
l’any 2016, vetllar per l’accessibilitat dels serveis d’urgències pediàtriques dels hospitals 
de referència de la ciutadania d’aquest municipi i estudiar la viabilitat de l’ampliació 
d’horaris d’aquest servei a Rubí, d’acord amb la disponibilitat pressupostària que resul-
ti del pressupost de la Generalitat de l’any 2016.»

Proposta de resolució sobre la prescripció infermera
250-00120/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 13112 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 10.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 13112)

Esmena 1, GP C’s (1)

De supressió i addició al punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat: 
1. Adoptar en el termini d’una setmana en breu les mesures necessàries per tal que 

el Reial Decret 954/2015, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensa-
ció de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers, no inhabili-
ti les infermeres i infermers en el desenvolupament de la seva professió.»
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Esmena 2, GP C’s (2)

D’addició al punt 2

«2. Convocar el grup de treball per aconseguir acomplir en el termini d’un mes amb 
el compromís contret l’1 de juliol de 2015, amb l’objectiu d’elaborar el redactat del text 
normatiu pel desplegament de la prescripció infermera a Catalunya, que havia d’estar 
enllestit abans del 31 de juliol de 2015.»

Esmena 3, GP C’s (3)

D’addició d’un nou punt

«5. Instar el Govern d’Espanya per tal que derogui el Reial decret 954/2015, per les 
conseqüències que pot tenir l’aplicació del mateix sobre l’atenció a la salut dels ciuta-
dans.» 

Esmena 4, GP C’s (4)

D’addició d’un nou punt

«6. Instar el Govern d’Espanya a través del Ministeri de Sanitat a que es reprenguin 
les negociacions amb els representants de la Professió Mèdica i d’Infermeria, ampliant 
els seus interlocutors a tots els actors del Sistema Sanitari Espanyol (Societats científi-
ques, Facultats de Medicina i Infermeria, Sindicats, Organitzacions col·legials, repre-
sentants d’alumnes, Comissions d’Especialitats, representants de les Forces Armades i 
Sanitat Militar, etc.), incloent també a les diferents associacions de pacients, per a l’ela-
boració d’un nou text, i de forma que es respecti la normativa i s’atorgui coherència a la 
resta del regulat en el citat Real Decret, amb l’objectiu de garantir i dotar de seguretat 
jurídica al treball diari del personal sanitari d’infermeria.»

Esmena 5, GP C’s (5)

D’addició d’un nou punt

«7. Instar el Govern d’Espanya per tal que convoqui un Consell Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salut extraordinari i urgent amb la finalitat de restablir el consens 
trencat amb la modificació unilateral del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials e Igualtat 
del vigent Real Decret.»

Esmena 6, GP C’s (6)

D’addició d’un nou punt

«8. Instar el Govern d’Espanya per tal que publiqui les Instruccions sobre l’aplica-
ció del Reial decret 954/2015, de 23 octubre, de manera clara i urgent.»

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes i el tancament del servei 
nocturn de centres d’atenció primària
250-00123/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12817 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 10.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12817)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 3

«3. Recuperar el servei en horari nocturn dels CAP de Blanes, Lloret de Mar i Tossa 
de Mar en cas que ho recomani la revisió del nivell d’activitat mínim anterior al tanca-
ment, el nivell socioeconòmic de la població de referència, la limitació en l’atenció do-
miciliària o les peculiaritats del territori, i d’acord amb la disponibilitat pressupostària 
que resulti del pressupost de la Generalitat de l’any 2016.»
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Proposta de resolució sobre el projecte d’arranjament de la carretera C-37 
entre el Pont d’Armentera i Querol
250-00220/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 13252 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre projecte 
d’arranjament de la C-37 entre el Pont d’Armentera i Querol, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Territori.

Exposició de motius
L’any 2010 el Departament d’Obres Públiques presentava un projecte d’arranjament 

de la C-37 entre el Pont d’Armentera i Querol per un import de 2 milions d’euros. El 
projecte programat pretenia la renovació del ferm i la formació de cunetes formigona-
des transitables de més d’un metre d’amplada, que havien de permetre l’encreuament de 
vehicles.

Els treballs van ser aturats arran de la contenció pressupostària de la Generalitat 
de Catalunya, Després d’aquests sis anys el paviment s’ha continuat degradant. El pas 
de camions, no continuo, però si freqüent, que es desplacen de l’interior de Catalunya 
cap al Camp de Tarragona i el pas de camions de gran tonatge que fan rutes internacio-
nals amb navegadors que els duen per la C-37, no fa més que incrementar el problema. 
A més, si suma que les capçades dels pins tanquen a poca alçada alguns trams de la car-
retera i desenes de pins tenen el tronc a menys d’un metre de l’asfalt.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Realitzar de forma immediata les millores puntuals que garanteixin la seguretat.
2) Reprendre durant l’any 2016 el projecte d’arranjament de la C-37 entre el Pont 

d’Armentera i Querol.

Palau del Parlament, 8 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de 
rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
250-00221/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 13253 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre sobre 
l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalies entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vi-
cenç de Calders, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori.

Exposició de motius
Atès que la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el 13 de juliol 

de 2011, va debatre el text de la Proposta de resolució sobre l’augment de l’oferta dels 
serveis ferroviaris a la línia R2 entre les estacions de Cubelles, Cunit, Segur de Calafe-
ll i Calafell presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa el 
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió acordant-se finalment

a) Estudiar l’oferta de serveis ferroviaris actual entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vi-
cenç de Calders, a la línia R2 de rodalia, en el tram que comunica aquestes estacions 
amb les de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell, i adequar-la a la demanda ac-
tual en el termini de sis mesos.

b) Estudiar i negociar la integració de l’estació de Cubelles dins la zona tarifària de 
Vilanova i la Geltrú.

Atès què la línia R2 dóna servei, entre d’altres territoris de Catalunya, a la comarca 
del Garraf i entre ells als seus municipis costaners comunicant-los amb Barcelona i amb 
Tarragona.

En aquets moments l’oferta de serveis ferroviaris fins a Sant Vicenç de Calders amb 
parada a Cubelles és d’un total de 36 serveis diaris, en ambdós sentits, en dies feiners i 
de 32 serveis en ambdós sentits els dissabtes, diumenges i festius.

Cubelles amb més de 13.000 habitants ha tingut un important creixement en els 
darrers anys el que també ha fet creixa la demanda de mobilitat, situant al tren com 
un important recurs a l’hora de resoldre els problemes de transport. Caldria garantir la 
continuïtat d’alguns d’aquests serveis diürns fins a l’intercanviador de Sant Vicenç de 
Calders, amb una major oferta als residents dels municipis afectats, usuaris de les esta-
cions de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell, Calafell i el mateix Sant Vicenç de Calders.

És necessari dotar a aquesta línia de més serveis en la franja horària de la matinada 
i en la franja nocturna en direcció Barcelona i Tarragona.

Tanmateix cal recordar que el Baix Penedès, una de les comarques amb un dels 
índex d’atur més elevats de Catalunya, també ha assolit nivells històrics, superant les 
12.000 persones parades per primera vegada. Concretament el mes de gener ha fina-
litzat amb 12.028 aturats a la comarca, 318 més que el mes anterior. El Vendrell conti-
nua sent el municipi més perjudicat, amb 4.751 persones sense feina, seguit de les altres 
dues localitats més poblades: Calafell (2.776) i Cunit (1.278).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Estudiar l’oferta de serveis ferroviaris actual entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vi-

cenç de Calders, a la línia R2 de rodalia, en el tram que comunica aquestes estacions 
amb les de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell, i adequar-la a la demanda ac-
tual en el termini de sis mesos.

2. Aplicar, abans de finalitzar l’any 2016, un augment de l’oferta de serveis ferrovi-
aris, entre Vilanova i La Geltrú i Sant Vicenç de Calders, a la línia R2, en el tram que 
comunica aquestes estacions amb les de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell.

3. Incrementar, de forma urgent, els serveis ferroviaris nocturns entre Sant Vicenç 
de Calders i Barcelona a partir de les 23 h, donant servei a les estacions de Calafell, Se-
gur de Calafell, Cunit i Cubelles que, com a mínim, prevegi la prolongació de l’horari 
del servei ferroviari cap a Barcelona una hora, i cap a Tarragona, que els darrers Roda-
lies a Sant Vicenç de Calders sobre les 23 h. tinguin connexió amb algun Regional cap 
a Tarragona/Reus o Tarragona/Cambrils.

4. La integració de les estacions de Vilanova i la Geltrú i Cubelles dins la zona ta-
rifària de Sitges (3) i la integració de la Comarca del Baix Penedès a la zona tarifària 
4, donat les seves situacions de crisi econòmica, l’impacte de l’atur a les comarques del 
Garraf i del Baix Penedès.

Palau del Parlament, 7 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de 
Catalunya
250-00222/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 13391 i 13691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per Reactivar la Junta 
de Seguretat de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La Junta de Seguretat de Catalunya va ser creada mitjançant el Decret 306/2006, de 

20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de re-
forma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (DOGC, núm 4680) amb les funcions de 
coordinar les polítiques de seguretat de l’Estat i de Catalunya, coordinar l’activitat dels 
cossos policíacs de l’Estat i de Catalunya, coordinar el bescanvi d’informació en l’àm-
bit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats policíaques 
d’altres països i assegurar la presència de la Generalitat, d’acord amb l’Estat, en els 
grups de treball de col·laboració amb les policies d’altres països en què participi l’Estat.

Mitjançant l’acord de Govern 138/2015 del 25 d’agost es designen els membres que 
han de formar part de la Junta de Seguretat de Catalunya en representació de la Genera-
litat (DOGC núm. 6944).

Malgrat tot això la Junta de Seguretat de Catalunya no es reuneix des de 2009 ge-
nerant un greuge en al coordinació de les forces de seguretat i els recursos que s’hi de-
diquen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant el 

Govern de l’Estat per a convocar, amb la màxima celeritat, una reunió de la Junta de 
Seguretat de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la reactivació de la Junta de Seguretat de 
Catalunya
250-00223/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 13614 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per Reactivar la Junta 
de Seguretat de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La Junta de Seguretat de Catalunya va ser creada mitjançant el Decret 306/2006, de 

20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de re-
forma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (DOGC, núm 4680) amb les funcions de 
coordinar les polítiques de seguretat de l’Estat i de Catalunya, coordinar l’activitat dels 
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cossos policíacs de l’Estat i de Catalunya, coordinar el bescanvi d’informació en l’àm-
bit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats policíaques 
d’altres països i assegurar la presència de la Generalitat, d’acord amb l’Estat, en els 
grups de treball de col·laboració amb les policies d’altres països en què participi l’Estat.

Mitjançant l’acord de Govern 138/2015 del 25 d’agost es designen els membres que 
han de formar part de la Junta de Seguretat de Catalunya en representació de la Genera-
litat (DOGC núm. 6944).

Malgrat tot això la Junta de Seguretat de Catalunya no es reuneix des de 2009 ge-
nerant un greuge en al coordinació de les forces de seguretat i els recursos que s’hi de-
diquen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant el 

Govern de l’Estat per a convocar, amb la màxima celeritat, una reunió de la Junta de 
Seguretat de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’assassinat de l’activista hondurenya Berta 
Cáceres
250-00224/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 13690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en condemna de l’as-
sassinat de l’activista hondurenya, Berta Cáceres, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat dijous 3 de març de 2016 fou assassinada al seu domicili del Departament 

d’Intibucá, Hondures, la líder indígena i defensora dels drets de la comunitat Lenca i 
dels moviments camperols, Berta Cáceres. Segons alguns testimonis presencials, dos 
homes armats van arribar al seu domicili a la ciutat La Esperanza, cap a la 1 de la mati-
nada i la van disparar. Berta Cáceres tenia mesures cautelars de la Comissió Interameri-
cana dels Drets Humans, degut a les amenaces de mort que havia rebut de poderosos 
terratinents locals i de companyies mineres i d’energia.

La líder hondurenya, que havia denunciat els abusos d’algunes empreses transnacio-
nals del seu país, havia alertat en els ultimes setmanes sobre les amenaces que estava 
rebent. Malgrat les amenaces va continuar al capdavant de la coordinació del Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Cal desta-
car el valor de les comunitats indígenes lencas, que viuen al occident d’Hondures, que 
lluiten per defensar el seu territori que està sent amenaçat per projectes hidroelèctrics i 
concessions mineres aprovades sense prèvia consulta popular.

A l’abril de 2015 Berta Càceres va rebre el premi mediambiental Goldman, un dels 
més prestigiosos del món en temes ambientals, atorgat per la seva col·laboració en la 
defensa del territori Lenca amenaçat per les conseqüències nefastes i la violència en la 
construcció del Projecte Hidroelèctric Agua Zarca, de la transnacional xinesa Sinohy-
dro i l’empresa hondurenya Desenvolupament Energètic Societat Anònima (DESA). El 
poble Lenca portava anys denunciant la vulneració del dret a l’aigua com a font de vida 
i de cultura enfront a les intimidacions de les empreses, paramilitars i govern.
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Aquesta lluita li va comportar el premi Goldman a finals d’abril de l’any passat, 
conegut com el Novell de Medi Ambient. A més a més de les seves lluites mediambien-
tals, Caceres també encapçalà protestes contra el cop d’Estat al President Manuel Ze-
laya a Hondures el 28 de juny del 2009, així com a la instal·lació de bases militars dels 
Estats Units a territori lenca. Aquesta mort, demostra un cop més que les amenaces de 
mort contra defensors i, especialment defensores, dels drets socials i el medi ambient es 
mantenen latents a Hondures. Aquest crim polític constitueix una afronta no nomes per 
Hondures sinó per tots els pobles del món.

La persecució l’amenaça i la violència contra les persones que defensen el medi am-
bient es produeix a molts països on les empreses transnacionals extractives, hidroelèc-
triques o del sector agroindustial tenen importants interessos econòmics, en ocasions 
amb al connivència dels governs i del poder financer.

Organitzacions com Human Rights Watch o Front Line Defenders han acreditat en 
recents estudis la vinculació de membres de la Policia i l’Exercit en casos d’intimidació, 
amenaces, xantatge i suposat assassinat de defensors i defensores del medi ambient, en 
alguns d’aquests països.

L’assassinat de la Berta Cáceres és l’últim d’una llarga llista de persones que van 
donar la seva vida per defensar el medi ambient front els interessos de les grans corpo-
racions transnacionals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant el 

Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern d’Hondures expressi la 
condemna i preocupació per la mort de la líder lenca Berta Cáceres, i d’altres activistes 
socials del país.

2. Sol·licitar al govern d’Hondures una investigació sobre aquest crim, així com la 
identificació dels autors materials i intel·lectuals que evitin la impunitat dels assassins 
de la Berta Cáceres.

3. Establir mecanismes de cooperació amb Hondures t i amb altres països centrea-
mericans a través de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament per eradi-
car els assassinats d’activistes socials i mediambientals.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la síndrome alcohòlica fetal
250-00225/11

PRESENTACIÓ: MONTSERRAT CANDINI I PUIG, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA 

DEL GP JS, JORGE SOLER GONZÁLEZ, DEL GP C’S, ASSUMPTA ESCARP GIBERT, DEL GP 

SOC, ALBANO DANTE FACHIN POZZI, DEL GP CSP, SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP 

PPC, EULÀLIA REGUANT I CURA, DEL GP CUP-CC

Reg. 13693 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Montserrat Candini i Puig, Alba Vergés i Bosch, Jorge Soler González, Assumpta 

Escarp Gibert, Albano Dante Fachin Pozzi, Santi Rodríguez i Serra, Eulàlia Reguant i 
Cura, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent sobre la síndrome alcohòlica fetal, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius
L’Espectre de la síndrome alcohòlica fetal (d’ara endavant, ESAF) s’inclou dins les 

anomenades síndromes d’influència prenatal. A diferència de les síndromes genètiques, 
l’ESAF es produeix durant la gestació de l’embrió i no ve determinat per un error en la 
codificació genètica. La seva causa és la ingesta i abús d’alcohol (etanol) per part de la 
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mare durant el període de formació del fetus. En aquest sentit, s’ha establert una cor-
relació de major a menor afectació en funció de la quantitat, el tipus o el moment de la 
ingesta; i també la concurrència d’altres factors de risc.

A l’extrem de major afectació es troba l’ESAF que cursa amb símptomes més se-
vers: creixement deficient abans i després del naixement; disminució del to muscular i 
mala coordinació; trets fisonòmics característics (problemes amb la cara, com ara ulls 
petits amb plegaments epicàntics grans, microcefàlia o maxil·lar superior petit); proble-
mes orgànics (buf cardíac, dèficits visuals, auditius); coordinació deficient del sistema 
locomotor o rigidesa en la motricitat fina, amb poca capacitat de coordinació; entre d’al-
tres. Aquests símptomes, a nivell general, es complementen amb uns altres de caràcter 
psicològic, entre els quals cal destacar la presència de simptomatologia TDAH (és a 
dir, hiperactivitat, dèficit atencional i impulsivitat). Es tracta d’infants generalment molt 
moguts i amb poca capacitat d’atenció, reflexió i impulsivitat; la qual cosa provoca pro-
blemes d’aprenentatge.

Com es pot suposar, aquestes característiques generen tot un seguit de problemes 
d’adaptació familiar, escolar i social. Es tracta d’infants generalment tossuts, de difí-
cil maneig. De vegades, ansiosos. També poden aparèixer conductes atípiques (aleteig, 
balancejos, crits o moviments repetitius), obsessions cap a certes conductes o objectes 
d’interès, problemes de relació amb els iguals, socialització conflictiva, dificultat per 
mantenir el joc estructurat, manca d’imaginació o curiositat, dificultats d’aprenentatge 
(com ara disminució de memòria, incapacitat per a entendre conceptes abstractes com 
el temps i els diners, mala comprensió del llenguatge, o poca capacitat per resoldre pro-
blemes). En general, hi ha una presència de retard mental de tipus lleu a moderat, en la 
major part dels casos i avaluat segons proves baremades.

Es tracta, doncs, d’una problemàtica molt complexa. I que, a més a més, afecta un 
munt de famílies del nostre país, bona part de les quals s’han aplegat, des de fa alguns 
mesos, a l’Associació de Famílies Afectades de SAF (AFASAF). L’expansió d’aquesta 
síndrome s’ha incrementat de forma notable en els darrers anys, majoritàriament asso-
ciada a les adopcions internacionals, la qual cosa ha complicat extraordinàriament la 
recerca dels antecedents familiars i el diagnòstic. En qualsevol cas, es fa necessari que 
l’administració de la Generalitat de Catalunya, i més concretament els Departaments de 
Treball, Afers Socials i Famílies, de Salut i d’Ensenyament, intervinguin de forma co-
ordinada i decidida en aquesta qüestió per tal de donar suport als infants afectats i a les 
seves famílies.

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generali-
tat a abordar, des de l’Administració, les principals necessitats dels afectats del SAF, de 
llurs famílies i dels facultatius implicats, per tal de donar-hi resposta sobre la base de 
les mesures i línies d’actuació següents: 

Proposta de resolució
Pel que fa al diagnòstic precoç, el tractament i el seguiment, el Parlament insta el 

Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure el reconeixement de la Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF) com una ma-

laltia crònica.
2. Elaborar un protocol per al diagnòstic, tractament i seguiment d’aquesta síndro-

me, tot establint una xarxa de centres de referència on es puguin derivar els casos més 
greus, amb l’objectiu de garantir l’accés a les intervencions sanitàries que necessiten els 
pacients afectats, tant pel que fa al diagnòstic i al tractament com al seguiment de la 
malaltia, amb la inclusió de mesures de millora de la qualitat de vida.

3. Desenvolupar programes formatius per als professionals, adreçats a millorar la 
identificació precoç del SAF i de les patologies derivades i les competències relacionals 
en l’atenció amb els afectats i llurs famílies.

4. Fomentar la informació i la formació per als malalts i llurs famílies, amb l’objec-
tiu de facilitar el coneixement dels recursos sanitaris i socials en cada cas i d’optimitzar 
el tractament i el seguiment d’aquests malalts.

5. Potenciar la coordinació entre els diversos nivells assistencials i afavorir la coope-
ració entre tots els agents implicats.

6. Vetllar per la integració escolar dels infants afectats.
7. Fomentar la recerca específica sobre la SAF.
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8. Arbitrar els mecanismes per al seguiment i l’avaluació de les mesures i línies 
d’actuació a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 3 de març de 2016
Montserrat Candini i Puig, portaveu a la CS, Alba Vergés i Bosch, diputada, GP JS. Jor-
ge Soler González, GP C’s; Assumpta Escarp Gibert, GP SOC; Albano Dante Fachin 
Pozzi, GP CSP; Santi Rodríguez i Serra, GP PPC; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-CC;  
portaveus a la CS 

Proposta de resolució sobre la carretera de Comiols
250-00226/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 13695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la carretera de Comiols, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La comunicació més directa entre el Pallars i l’Eix del Segre, i els principals acces-

sos a l’àrea metropolitana de Barcelona, es realitza a través de les carreteres L-512 des 
d’Artesa de Segre i C-1412b des de Ponts. Totes dues conflueixen a la població del Fol-
quer (Noguera) i entra al Pallars Jussà a través del Coll de Comiols, que d’altra banda ha 
estat històricament la connexió del Pallars amb Barcelona.

Actualment, aquestes carreteres tenen un traçat sinuós i de difícil conducció en tra-
vessar el pas del Coll de Comiols que té una alçada de 1140 m. Aquest pas només té una 
alternativa que és la construcció d’un túnel, que uneixi les comarques del Pallars Jussà 
amb la Noguera, i eviti així el pas pel Coll de Comiols.

En un moment en què els Pallars particularment, i el Pirineu en general, estan patint 
moltes dificultats degut a la falta d’infraestructures i de dinamisme econòmic que pro-
voca un procés de despoblació, empobriment i envelliment preocupant és més necessari 
que mai invertir en infraestructures estratègiques com aquesta.

Per aquest motiu, resulta vital poder disposar d’una solució a un dels trams més pro-
blemàtics que resten, el del Coll de Comiols, com a un element indispensable per a afa-
vorir el creixement econòmic, industrial, turístic i social d’aquest territori.

Cal recordar que el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya aprovat pel 
Govern al 2006 s’inclou el condicionament entre Artesa de Segre i Tremp per Comiols, 
realitzant diferents estudis tècnics durant els darrers anys, però sense que s’hagin fet ac-
tuacions al respecte.

A més, aquesta és una reivindicació històrica de les diferents institucions públiques 
del territori, i de les entitats i ciutadania en general, per tal de no condemnar a l’aïlla-
ment i abandonament les comarques amb més dificultats en la seva accessibilitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reservar una partida pressupostària al proper projecte de llei de pressupostos de 

la Generalitat de Catalunya per tal de fer una millora integral de l’accessibilitat de la 
carretera que va d’Artesa de Segre a Isona, sobretot pel seu pas pel Coll de Comiols.

2. Convocar les diferents administracions públiques de les comarques de la Noguera 
i del Pallars Jussà per tal d’informar-los sobre els detalls de les actuacions a emprendre.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, di-
putats, GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’acord entre la Unió Europea i Turquia amb 
relació als refugiats
250-00227/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 13898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’acord UE-Turquia relatiu 
als refugiats, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Coo-
peració, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat dimarts 8 de març de 2016, els i les Caps d’Estat i de Govern de la Unió 

Europea van assolir un principi d’acord per posar en marxa un programa per deportar a 
Turquia a tots els migrants –incloses les persones demandants d’asil, sirians i de qual-
sevulla altra nacionalitat–, que arribin a la Unió Europea a través d’aquest país, a canvi 
de que els Estats de la Unió reubiquin a un nombre equivalent de persones refugiades 
sirianes assentades ja a Turquia, i d’altres mesures econòmiques i polítiques a favor de 
l’Estat turc.

En cas que aquest pacte es confirmés, la Unió Europea no estaria respectant els con-
venis internacionals sobre dret internacional d’asil. Estaríem assistint, a més, al procés 
de deconstrucció de la Unión Europea. És molt difícil reconèixer-se en aquesta Europa. 
És molt difícil reconèixer en aquest acord els principis i valors que es prediquen com 
a inspiradors de la Unió Europea. No es pot fer un acord d’interessos amb Turquia uti-
litzant els drets de les persones refugiades i migrants com a moneda de canvi, és inad-
missible.

Els i les Caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea, davant la crisi de refugiats 
més greu que viu Europa des de la fi de la Segona Guerra Mundial, han signat un pre-
acord immoral i de dubtosa legalitat, que, en cas de confirmar-se els termes que han 
transcendit fins al moment, contravé clarament el dret d’asil i múltiples convenis inter-
nacionals sobre drets humans.

Diverses organitzacions no governamentals, l’Alto Comissionat de l’Organització de 
les Nacions Unides per a les persones refugiades, i activistes pro drets humans han ex-
pressat la seva denúncia, rebuig i exigència de retirada del preacord de la Unió Europea 
i Turquia per procedir a devolucions massives, així com l’exigència d’abordar amb ur-
gència la crisi de les persones refugiades defensant els drets humans, creant passatges 
segurs, humanitaris, acollint-les amb respecte i solidaritat, i fent-los possible l’asil entre 
els membres de la Unió Europea.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Mostra el seu ferm rebuig a l’acord assolit entre els i les Caps d’Estat i de Govern 

de la Unió Europea amb Turquia que contempla la devolució a Turquia de tots els mi-
grants –incloses les persones demandants d’asil sirianes i de qualsevulla altra nacionali-
tat–, que arribin a la Unió Europea.

2. Reclama a la Unió Europea i als Estats membres que es doni una resposta hu-
manitària urgent davant la greu situació que viuen les persones refugiades, respectuosa 
amb el dret internacional d’asil i els drets humans. En aquest sentit, insta al Govern de 
la Generalitat a fer totes les gestions amb el Govern d’Espanya i a través de les institu-
cions europees a les que té representació, per tal que la Unió Europea i els Estats mem-
bres retirin qualsevol acord, pacte, conveni o proposta d’acció que no respecti el dret in-
ternacional d’asil o els convenis internacionals sobre drets humans signats per la Unión 
Europea o els seus Estats membres.

3. S’adhereix al Manifest «Passatge Segur», promogut i subscrit per multitud d’orga-
nitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en aquest sentit, reclama 
a la UE i els seus Estats membres a que ordenin la creació de passadissos humanitaris, i 
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que possibilitin, des del respecte, l’asil d’aquestes persones entre els 28 Estats membres 
de la Unión Europea.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de P3 a 
Igualada
250-00228/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 13943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de l’oferta educativa de P3 a Igualada, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
A poques setmanes de l’inici del període de preinscripcions per al pròxim curs esco-

lar, el Departament d’Ensenyament ha informat molts directors i directores dels centres 
escolars de Catalunya que, com a conseqüència de les dades de natalitat de què disposa, 
no té previst oferir el mateix nombre de grups de P-3 a l’escola pública.

Alguns centres d’Igualada (Anoia) han vist perillar algunes de les seves línies per 
falta de demanda, donada la davallada demogràfica registrada en els últims anys.

Davant d’aquest escenari de descens en la natalitat a Igualada i pensant en els prò-
xim anys, considerem que és el moment d’adequar les ràtios alumnes/professor, oferint 
les aules de P-3 amb un màxim de vint alumnes per aula, reforçant la qualitat de l’edu-
cació amb un tractament més individualitzat dels nens i nenes i garantint la continuïtat 
dels llocs de treball existents associats, que es perdrien en cas de tancament de grups.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir el compromís ja adquirit amb 

l’ajuntament d’Igualada de mantenir la totalitat de l’actual oferta en la propera prema-
triculació per al curs 2016-2017 i que es faci extensiu als següents anys, optant per una 
readaptació amb un ràtio màxim de vint alumnes per aula abans que tancar cap línia 
educativa de la ciutat.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el manteniment de la planta de l’empresa 
Delphi a Sant Cugat del Vallès
250-00229/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 13944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 164 

i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pel manteniment 
de la planta de l’empresa Delphi a Sant Cugat, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 
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Exposició de motius
El passat 4 de febrer la companyia Delphi Diesel Systems SL anunciava unilateral-

ment la voluntat de cessar l’activitat productiva i tancar la planta de Sant Cugat traslla-
dant-ne la producció a Romania aquest 2016, sense esperar a que l’empresa especialit-
zada MOA-BPI contractada en el seu dia per realitzar el procés de reindustrialització 
d’aquesta planta, pugui finalitzar el seu treball.

El grup Delphi, amb anys d’història industrial al territori fabrica components per 
automòbils i recentment ha aconseguit la contractació d’aquests components amb em-
preses punteres del sector com Honda o Volkswagen, tot i extingir-se paulatinament la 
seva relació amb Daimler-Benz.

El comitè d’empresa d’un col·lectiu de més de 540 persones amb contractació direc-
ta i gairebé 200 d’indirecta, ha estat posant de relleu amb preocupació com l’empresa 
matriu, que és qui té la capacitat de decidir sobre la compra de components i les vendes 
del material fabricat, ha pogut decidir on ubicar els guanys i les pèrdues i ha induït un 
procés de pèrdua de beneficis en els darrers anys.

Així mateix, l’empresa matriu fa molt de temps que no assigna producte a la planta 
de Sant Cugat i, per tant, és objectivable que està procedint a una deslocalització, així 
com també ho és que hi ha, i que hi pot haver, prou càrrega de treball per mantenir la 
producció industrial en aquesta planta, ja que els productes que actualment s’hi fabri-
quen tenen continuïtat en el temps més enllà de 2016.

La voluntat dels treballadors i les treballadores, així com la dels grups parlamenta-
ris del Parlament de Catalunya és mantenir la producció industrial, –sigui quin sigui el 
grup inversor que es faci càrrec de la producció–, tot respectant els llocs de treball i la 
seva qualitat, entenent que el país no es pot permetre la pèrdua de teixit industrial si es 
vol recuperar l’economia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya dóna suport al manteniment de la producció industrial 

i dels llocs de treball de l’empresa Delphi de Sant Cugat del Vallès.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer les gestions necessàries davant l’empresa Delphi per evitar l’inici immediat 

d’un expedient de regulació mentre es troba una solució d’inversió industrial alternativa 
que eviti el tancament de la planta, i la destrucció de gairebé 700 llocs de treball i com 
a conseqüència la desaparició novament de teixit industrial al Vallès Occidental i con-
següentment a Catalunya.

b) Fer les gestions necessàries per la recerca d’alternatives d’inversió que garantei-
xin un pla industrial per la planta de Sant Cugat i el manteniment dels llocs de treball en 
les mateixes condicions de qualitat que els actuals.

c) Avançar en la implementació de les polítiques industrials apuntades per la so-
cietat civil (universitats, sindicats, patronals, col·legis professionals, administracions lo-
cals...) en àmbits de consens com els pactes Més Indústria i per la Segona Reindustria-
lització del Vallès.

d) En el marc de l’Estratègia Industrial per a Catalunya impulsada pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya que focalitza en el creixement de les empreses i la generació 
d’activitat i llocs de treball qualificats, tenint especial cura de les empreses en situació 
de risc, es continuarà treballant per intentar garantir l’activitat industrial de Delphi, en-
tenent la importància que l’activitat de l’empresa representa per al teixit empresarial 
català.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados Galiano, 
GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, GP PPC; por-
taveus; Albert Botran i Pahissa, GP CUP-CC, portaveu adjunt
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Proposta de resolució sobre el CAP Castellbisbal
250-00230/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 13948 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
centre d’atenció primària de Castellbisbal, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El municipi de Castellbisbal compta amb una població propera als 12.400 habitants, 

repartida en un terme municipal extens que comprèn, a part del nucli urbà, diverses zo-
nes residencials i nuclis de població aïllats. A aquestes característiques s’hi sumen les 
dificultats que comporten infraestructures viàries i ferroviàries, que esdevenen impor-
tants barreres per a la comunicació interna en el municipi.

Castellbisbal va patir el 2011, com molts altres municipis catalans, l’impacte de les 
retallades del Govern en matèria sanitària. Els veïns i veïnes de Castellbisbal van veure 
aquell any com el que havia de ser una reducció de l’horari del seu CAP purament es-
tacional, esdevenia definitiva amb el tancament del Centre d’Atenció Continuada. Des 
d’aquell moment, a Castellbisbal no hi ha atenció sanitària les 24 hores del dia, 365 dies 
de l’any, i els seus veïns i veïnes han d’adreçar-se fora de l’horari d’atenció al CAP Mú-
tua Rubí o al CUAP Sant Andreu de la Barca.

En el cas de Castellbisbal, a la retallada en l’horari d’atenció del CAP s’hi afegeix 
la manca de transport públic que connecta el municipi amb l’Hospital de Terrassa amb 
freqüències suficients per tal que la gent que no disposa de cotxe s’hi pugui adreçar, es-
pecialment la gent gran, així com una transport sanitari que resulta també insuficient.

A banda de la retallada horària, els usuaris i usuàries del CAP de Castellbisbal han 
vist els darrers temps com l’atenció que reben s’ha anat degradant. Fa aproximadament 
un any, les llistes d’espera per visites al metge de família oscil·laven entre els 5 i els 45 
dies, depenent del facultatiu. Després de moltes reivindicacions, el CatSalut i el Consor-
ci Sanitari de Terrassa, que és qui gestiona el CAP, van endegar el novembre de 2015 
un pla de xoc per pal·liar les llistes d’espera, però aquest pla no només no s’ha acabat 
d’implementar, sinó que des de mitjans de gener d’aquest any s’han tornat a detectar al-
guns casos d’usuaris que han d’esperar fins a tres setmanes per ser atesos pel seu metge 
de família.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat restablir l’atenció conti-

nuada al CAP de Castellbisbal les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, abans que fina-
litzi el primer semestre de 2016.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, 
GP SOC
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Proposta de resolució sobre les obres de la xarxa de reg de la conca de 
Tremp
250-00231/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 13949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les obres del reg de la Conca 
de Tremp, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El conegut com a reg de la Conca de Tremp va ser licitat i adjudicat en una primera 

fase fa més de 7 anys per aproximadament 8.000.000 d’euros. No obstant això, només 
s’han executat dues subfases amb un import inferior a la meitat del contracte i encara de 
forma incompleta, donat que la fallida d’un dels socis de la UTE adjudicatària ha signi-
ficat l’abandonament de les obres des de mitjans de maig.

Així, aquesta situació d’incompliments de calendari, fraccionament del projecte i 
alentiment progressiu d’una obra llargament reivindicada pels sectors agropecuaris de 
la comarca del Pallars Jussà, amb consens total de les institucions locals, polítiques i 
econòmiques de la zona, està portant el desencís i la malfiança a un projecte volgut, an-
helat i considerat estratègic pel desenvolupament econòmic d’una de les comarques més 
endarrerides de Catalunya.

Cal retornar la tranquil·litat i la confiança al sector i al conjunt de la comarca, mà-
xim tenint en comte que aquesta obra té unes derivades que afecten l’empresa Endesa, 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, i les relacions econòmiques i de responsabilitat 
dels actuals regadius amb els usuaris dels mateixos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Concretar i publicitar el calendari d’acabament de les obres del reg de la Conca 

de Tremp.
2. Donar a conèixer les previsions pressupostàries i de licitació de la part adjudicada 

i no executada, així com també els plans futurs respecte al total de l’obra atès l’elevat 
import de la mateixa (al voltant dels 80.000.000 d’euros).

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre els nous accessos al port de Premià de Mar
250-00232/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 14061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre sobre 
els nous accessos al Port de Premià de Mar derivats de la modificació del Pla Especial 
2010, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori.

Exposició de motius
Premià de Mar, és un dels municipis del Maresme que amb uns 2 km2 i aproxima-

dament 28.000 habitants té més alta densitat de Catalunya, agreujada per les condicions 
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urbanístiques d’un front marítim completament construït i consolidat i les barreres que 
suposen les dues infraestructures d’àmbit supramunicipal que el travessen: la carretera 
nacional-II i el ferrocarril Barcelona-Mataró.

El Port inicial de Premià de Mar construït per fases entre 1972 i 1975 pel Club Nàu-
tic Premià, es transfereix l’any 1980 a la Generalitat de Catalunya (RD 2876/80) i des 
de llavors ha sofert diferents transformacions.

L’any 1991s’atorga al Club Nàutic de Premià de Mar la concessió a 30 anys per Or-
dre Ministerial 20/2/91 (fins 2021) per a l’ocupació del domini públic marítim terrestre 
per a la construcció de les obres d’ampliació del Port. El 1999 el Club Nàutic Premià va 
presentar un projecte de remodelació de la zona de serveis del port esportiu.

El 1999 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya aprova el «Projecte de remodelació de la zona de serveis del port esportiu de 
Premià de Mar» què és una concreció a nivell executiu del que va presentar el 1998 Fo-
mento de Construcciones y Contratas.

El juny de 2001 la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla Especial d’Ordenació 
d’Usos, el desembre del mateix any el Ministerio de Medio Ambiente interposa recurs 
administratiu contra l’esmentat Pla. S’inicien les obres d’ampliació però queden a mig 
fer per les dificultats econòmiques, obres que es tornen a reprendre el 2005 per part de 
Marina Premià SL, cessionària de drets i obligacions derivats de la concessió.

En aquell Pla aprovat el 2001 es proposava la millora de l’accessibilitat al Port mit-
jançant una alternativa (informada favorablement pel Ministeri de Fomento el 2001) 
que guanyava un carril soterrat i una rotonda d’enllaç a la Nacional-II.

La modificació puntual del Pla general d’ordenació de Premià de Mar pel que fa a 
l’ordenació del litoral, aprovada el 2003 recull la proposta del 2001 pel que fa a la incor-
poració de la rotonda d’enllaç a la N-II.

També l’any 2005 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara nul i sense 
cap efecte el Pla Especial d’Ordenació d’Usos.

L’any 2010 s’aprova el nou Pla Especial d’ordenació de l’àmbit de terra del Port de 
Premià de Mar què modifica el Pla d’ordenació del litoral de Premià de Mar, del 2003 
pel que fa als accessos d’entrada i sortida del port i la implantació d’una rotonda a la 
N-II «amb menor cost» tot i que amb majors afectacions a la zona verda, al barri cons-
truït i per tant a la mobilitat de la ciutadania que hi viu.

Es evident que el gran beneficiat d’aquest canvi del accessos és la Concesionaria del 
port, que haurà de suportar una menor despesa com diu l’informe de la Direcció Gene-
ral de Carreteres del 2010.

Atès que a l’abril de 2010 quan es va fer l’aprovació definitiva del POUM no hi figu-
rava la proposta actual d’accés al Port, que es va incloure al juliol de 2010 mitjançant un 
informe/proposta que emet la DG d’Urbanisme i que l’alcalde assumeix mitjançant la 
signatura d’un Decret en el que s’incorporen totes les prescripcions tècniques fetes per 
la DG d’Urbanisme.

Atès que el 21 de juliol de 2010 el Ple de Premià de Mar aprova les modificacions, 
que s’expliquen de manera genèrica, afirmant que són prescripcions tècniques a instàn-
cia de la Generalitat i sense donar informació als partits que conformen el Ple de l’afec-
tació als accessos del Port.

El 28/07/2010, arriba l’informe de la DG de carreteres amb la proposta de la rotonda 
a la zona verda de Can Fitó i l’afectació sobre els carrers Martí Cases, Terra Alta, Anoia 
i Can Pou i per sobre del torrent Amell.

Quan arriba aquest informe a l’Ajuntament no es fa cap exposició pública, no es fa-
cilita als regidors/es de la oposició, no s’estudien les conseqüències pel que fa a inunda-
cions i no s’estudien els perjudicis per als veïns/es.

Atès que tot el procés de modificació dels accessos va ser poc transparent, doncs re-
but el dia 28 de juliol de 2010 l’informe de Carreteres amb els nous accessos es podia 
haver demanat un informe als serveis tècnics municipals per tal de veure com afectava 
aquest canvi d’ubicació als veïns/veïnes del barri, i a la mobilitat del Premià de Mar, lla-
vors encara hi havia temps per demanar la derogació de l’acord de la Comissió d’Urba-
nisme del 22 de juliol per falta d’informació i l’equip de govern no ho va fer.

Donat que els nous accessos proposats es troben en zona inundable tal com indica 
l’Informe Ambiental emès el març de 2010 i aprovat per la Comissió Territorial d’Urba-
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nisme de Barcelona el 22 de juliol de 2010, i el que és pitjor, eleva els carrers per salvar 
els murs laterals de la riera amb el consegüent perill que això comporta pels veïns i ve-
ïnes més propers, que ja han patit inundacions dels seus aparcaments algunes vegades 
con a conseqüència de les riades que pateix la comarca estacionalment.

La ubicació dels nous accessos també dificulta el pas de la ciutadania que vol anar a 
peu o amb bicicleta pel litoral del municipi atès que una part molt important de la nova 
rotonda prevista està dins de la trama urbana, posant en perill una bona solució pel bar-
ri en cas de pacificació de la N-II, una antiga reivindicació de la comarca.

La ubicació de la nova rotonda coincideix amb un carrer d’entrada a una escola del 
barri, la qual cosa afecta directament a la mobilitat de les famílies quan porten la cana-
lla a peu o en bicicleta a l’escola.

Recordem que inicialment (2003) els accessos al Port, tal i com hem exposat, pre-
veien un calaix nou per sota de les vies del tren i una rotonda més allunyada dels habi-
tatges i ara està previst una rotonda a tocar de les cases, tant a prop que es veu afectat el 
mur d’un dels edificis, i una rampa que ha de passar per sobre el torrent Amell i que per 
tant queda 1,5 aprox. metres per sobre del nivell actual del carrer, amb les afectacions 
que això provocarà especialment quan hi hagi pluges torrencials.

Pels motius esmentats creiem que aquests accessos es van aprovar de manera poc 
clara i consensuada i que l’esmentat informe ha quedat desfasat i no recull la situació 
actual de la N-II ni tampoc la realitat del nou projecte del Port.

Tanmateix durant l’any 2015 amb l’aprovació de la Llei 3/2015 de març de mesures 
fiscals, financeres i administratives es modificà el Decret Llei 1/2009 d’Equipaments 
Comercials, la qual cosa dona via lliure a la instal·lació de 2 mitjans establiments co-
mercials (un alimentari i un no alimentari) al Port i reobre el debat també dels accessos.

En el marc de la modificació del Pla Especial del Port i reobert el debat sobre la ins-
tal·lació dels equipaments comercials al Port i els seus accessos, atès que la proposta 
que es va incloure al POUM de 2010 va estar des del primer moment rebutjada per la 
ciutadania, es va fer un procés de participació i dues propostes que es van adreçar a la 
DG de Carreteres.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Anul·lar la proposta actual d’accessos al Port provinent del POUM de 2010 per de-

fectes tècnics i ambientals (es va fer sobre una suposada ampliació dels laterals de la de 
la C-32 que captaria el 60% dels 35.000 vehicles diaris que enregistra la N-II, inunda-
bilitat, etc.) i per perjudicar els veïns i veïnes del barri on es preveu instal·lar la rotonda 
d’accés.

2. Estudiar, analitzar i proposar a partir de la Proposta del Pla del Litoral (2003), de 
les noves informacions sobre mobilitat, inundabilitat, canvi climàtic i els requeriments 
ambientals i tècnics pertinents una nova proposta d’accessos al Port més sostenible i fa-
cilitadora de la mobilitat general dels veïns i veïnes i que no hipotequi un futur desenvo-
lupament de pacificació del trànsit de la N-II.

3. Replantejar la modificació del Pla especial de l’àmbit de terra del Port de Premià 
de Mar que preveu instal·lar 2 mitjanes superfícies comercials de fins 1.300m2, mini-
mitzant els problemes dels nous fluxos de mobilitat i els impactes que suposarà sobre la 
població i el comerç consolidat.

Palau del Parlament, 11 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2015
360-00005/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 2, tinguda el 
14.03.2016, DSPC-C 59.

Informe del Síndic de Greuges titulat Les pistoles elèctriques com a 
dotació policial a Catalunya: elements per al debat
360-00006/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges titulat «Les pistoles elèctriques com a 
dotació policial a Catalunya: elements per al debat (reg. 14117).
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2016.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-vos l’informe sobre les pistoles elèctriques com a dotació policial a 

Catalunya: elements per al debat.
Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us saludo 

atentament,
Cordialment,

Barcelona, 11 de març de 2016
Rafael Ribó, síndic

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2016, sobre el Consorci 
de Comunicació Local, corresponent al 2012
258-00004/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 13981 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: Mesa 

del Parlament, 15.03.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalitza-
ció núm. 2/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consorci de Comunicació 
Local i ens dependents, exercici 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 11 de març de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 18.03.2016 a l’11.04.2016).
Finiment del termini: 12.04.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2016.

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE, Euratom) 883/2013 pel que fa a la secretaria del Comitè de 
Vigilància de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau
295-00034/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.03.2016

Reg. 13274 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, en lo que 
se refiere a la secretaría del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) [COM(2016) 113 final] [2016/0064 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta 

para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electró-
nico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su co-
nocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado 
que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Eu-
ropea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la 
mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución 
debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de 
la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este proce-
dimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado 
el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 4.3.2016, COM(2016) 113 final, 2016/0064 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, en lo que se refiere a 
la secretaría del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude (OLAF)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude se creó 

mediante el Reglamento n.º 1073/99, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaci-
ones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)1. El artícu-
lo 15, apartado 1, del nuevo Reglamento de la OLAF 883/2013, de 11 de septiembre de 

1. DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.
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20132, señala que sus tareas deberán consistir en seguir «regularmente el ejercicio por 
la Oficina de la función de investigación, a fin de fortalecer la independencia de la Ofi-
cina en el ejercicio adecuado de las competencias que le atribuye el presente Reglamen-
to» y, en particular, seguir «la evolución de la aplicación de las garantías procedimen-
tales y la duración de las investigaciones a la vista de la información que proporcione el 
Director General [...]».

En sus tareas, el Comité de Vigilancia cuenta con la asistencia de una secretaría. 
En la actualidad, la OLAF asegura esta secretaría, de conformidad con el artículo 15, 
apartado 8, del Reglamento de la OLAF que establece que la secretaría del Comité de 
Vigilancia «estará asegurada por la Oficina, en estrecha consulta con el Comité de Vi-
gilancia». El artículo 18 del Reglamento consigna los créditos presupuestarios del Co-
mité de Vigilancia y su secretaría en la línea presupuestaria de la Oficina y establece 
que la plantilla de personal de la Oficina incluya la del Comité de Vigilancia y la de su 
secretaría.

Sin embargo, en los últimos años se ha puesto de manifiesto cierta inquietud sobre 
posibles conflictos de intereses y se han hecho llamamientos para que se refuerce la in-
dependencia jurídica en lo que respecta a la gestión del presupuesto del Comité y la se-
cretaría. Así, en sus informes anuales de actividad de 2013 y 20143, el Comité de Vigi-
lancia destacó la importancia de su funcionamiento independiente y eficaz lo que exige 
una secretaría independiente y dotada del personal suficiente. Hizo hincapié en que el 
ejercicio de las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombrami-
entos por el Director General de la OLAF, incluidas las decisiones sobre promociones y 
traslados, podría dar lugar a conflictos de intereses. Pidió que su presupuesto y el de su 
secretaría se especificaran en una línea separada del presupuesto de la OLAF.

El Parlamento Europeo instó varias veces a la Comisión a que tomara medidas para 
reforzar el funcionamiento independiente de la secretaría del Comité de Vigilancia de 
la OLAF, como en su informe sobre la aprobación de la gestión de 20134 o en su resolu-
ción sobre el informe anual del Comité de Vigilancia de la OLAF de 20145.

Se ha abordado asimismo esta cuestión en el intercambio de opiniones con las insti-
tuciones que establece el artículo 16 del Reglamento de la OLAF. Durante el intercam-
bio de opiniones celebrado el 28 de septiembre de 2015, representantes del Parlamento 
Europeo volvieron a destacar la necesidad de reforzar el funcionamiento independiente 
de la secretaría del Comité de Vigilancia.

El 18 de diciembre de 2015, la Comisión aprobó una modificación de la Decisión 
1999/3526, con el fin de trasladar del Director General de la OLAF a la Comisión la res-
ponsabilidad de la ejecución de los créditos presupuestarios de los miembros. Posterior-
mente, la Comisión delegó esta responsabilidad en el Director de su Oficina de Pagos 
(PMO). Esta decisión se aplicó a partir del 1 de enero de 2016.

El objetivo de esa Decisión era evitar la impresión de que los miembros del Comité 
de Vigilancia pudieran no estar en condiciones de garantizar correctamente su manda-
to. La Decisión no pudo, sin embargo, lograr la plena separación jurídica de la secre-
taría y el presupuesto del Comité de la Oficina. Con el fin de separar la gestión de la 
secretaría del Comité de la de la Oficina y para evitar la impresión de que la OLAF pu-
diera perturbar el funcionamiento de la ayuda a los miembros del Comité, es necesario 
modificar el Reglamento 883/2013 para prever que la Comisión asegurará directamente 
la secretaría del Comité de Vigilancia. Esta modificación no afectará a la independencia 
y el funcionamiento operativo del Comité de Vigilancia y su secretaría, que seguirán 

2. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo, DO L 248 
de 18.9.2013, p. 1.
3. http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/2013/scar_2013_supcom_en.pdf; http://ec.europa.eu/anti_
fraud/documents/reports-sup_comm/2015/scar_2014_supcom_en.pdf.
4. Decisión del Parlamento Europeo de 29 de abril de 2015 sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presu-
puesto general de la Unión Europea correspondiente al ejercicio 2013, sección III — Comisión y agencias ejecutivas 
[2014/2075(DEC)]. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0118. 
5. Resolución, de 10 de junio de 2015, sobre el informe anual del Comité de Vigilancia de la OLAF 2014, http://www.euro-
parl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//EN.
6. Decisión de la Comisión C(2015) 2418 por la que se modifica la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom, por la que se crea 
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO C L333/148 de 19 de diciembre de 2015, p. 148.

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/2013/scar_2013_supcom_en.pdf


BOPC 83
17 de març de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 25 

beneficiándose de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que 
antes. En particular, el responsable de la protección de datos de la OLAF seguirá cubri-
endo el tratamiento de datos de la secretaría y el personal de la secretaría seguirá es-
tando sujeto a las mismas normas de confidencialidad. El artículo 19 del Reglamento 
883/2013 establece que la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo 
un informe de evaluación sobre la aplicación del Reglamento antes del 2 de octubre de 
2017, que indicará asimismo si es necesario modificar el Reglamento. Habida cuenta de 
la importancia de un buen funcionamiento del Comité de Vigilancia y de la necesidad 
de evitar la impresión de que este funcionamiento puede verse afectado por su marco 
institucional, parece importante adaptar el Reglamento en este punto, y estrictamente 
en este punto, lo antes posible y, en todo caso, antes de que tenga lugar la evaluación 
global del Reglamento.

Una vez que el Reglamento revisado entre en vigor, deberá efectuarse otra modifica-
ción técnica en la Decisión de la OLAF para ponerla formalmente en consonancia con 
el nuevo marco jurídico.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión
La propuesta de Reglamento modifica el Reglamento 883/2013 que ya prevé la inde-

pendencia del Comité de Vigilancia de la OLAF. En concreto, los apartados 2, 3 y 7 del 
artículo 15 garantizan la independencia del Comité estableciendo un procedimiento de 
nombramiento interinstitucional especial y condiciones específicas para el ejercicio de 
los mandatos de los miembros. La Decisión UE 2015 / 2418 de la Comisión ha precisa-
do este marco transfiriendo la gestión de los créditos presupuestarios correspondientes 
al Comité de Vigilancia de la OLAF a la Comisión (PMO).

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 325 del TFUE sobre la lucha contra el fraude, 

que también constituye la base jurídica del Reglamento 883/2013.

Subsidiariedad y proporcionalidad
La presente propuesta no tiene ninguna incidencia sobre las competencias y respon-

sabilidades de los Estados miembros en la lucha contra el fraude que perjudique a los 
intereses financieros de la UE. Solo se refiere a la gestión del Comité de Vigilancia de 
la OLAF, cuyas normas establece actualmente un Reglamento de la UE. Además, las 
citadas acciones se limitan a lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos per-
seguidos, lo que es conforme con el principio de proporcionalidad.

Elección del instrumento
El Reglamento 883/2013 debe modificarse a través del mismo tipo de instrumento, 

a saber, un Reglamento.

3. Repercusiones presupuestarias
El Reglamento propuesto no supondrá nuevos recursos humanos o administrativos 

ni tendrá incidencia financiera. Solo transferirá la gestión de los créditos presupuestari-
os relativos a la secretaría del Comité de Vigilancia de la OLAF dentro de la Comisión.

4. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
En el nuevo Reglamento propuesto, la Comisión asegurará la secretaría del Comité 

de Vigilancia en lugar de la OLAF (artículo 15, apartado 8).
Los créditos presupuestarios para la secretaría del Comité de Vigilancia se trans-

ferirán de la línea presupuestaria y la plantilla de personal de la OLAF a las de la Co-
misión (artículo 18).

Por último, la propuesta modifica la redacción de los apartados 4 y 5 del artículo 
10, de modo que la competencia del responsable de la protección de datos de la OLAF 
seguirá cubriendo el tratamiento de datos por parte de la secretaría. Asimismo, el per-
sonal de la secretaría seguirá estando sujeto a las mismas normas de confidencialidad 
que antes.
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2016/0064 (cod)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, en lo que se refiere a 
la secretaría del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude (OLAF)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 

325, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en 

particular su artículo 106 bis,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el fraude («la 

Oficina») se encarga de seguir regularmente el ejercicio por la Oficina de la función de 
investigación, a fin de fortalecer la independencia de la Oficina.

(2) El marco para la aplicación de los créditos presupuestarios relativos a los miem-
bros del Comité de Vigilancia debe establecerse de forma que se evite cualquier im-
presión de posible interferencia de la Oficina en sus funciones. El Reglamento (CE, Eu-
ratom) n.º 883/2013 debe adaptarse a fin de prever dicho marco. La Comisión debe 
asegurar directamente la secretaría del Comité de Vigilancia, con independencia de la 
Oficina. La Comisión debe abstenerse de interferir en las funciones del Comité de Vi-
gilancia.

(3) Cuando la Oficina designe un responsable de la protección de datos de confor-
midad con el artículo 10, apartado 4, del Reglamento (CE, Euratom) n.º 883/2013, dicho 
responsable debe seguir siendo competente para el tratamiento de datos por la secreta-
ría del Comité de Vigilancia.

(4) Deben seguir aplicándose las obligaciones de confidencialidad del personal de la 
secretaría del Comité de Vigilancia.

(5) Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad 
con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001, [el cual emitió un dic-
tamen el...],

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 queda modificado como sigue: 
1) El artículo 10 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 4, se añade el párrafo siguiente: 
«El responsable de la protección de datos será competente para el tratamiento de da-

tos por la Oficina y la secretaría del Comité de Vigilancia.»; 
b) en el apartado 5, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«De conformidad con el Estatuto de los funcionarios, el personal de la Oficina y el 

de la secretaría del Comité de Vigilancia se abstendrán de toda divulgación no autoriza-
da de información recibida en el ejercicio de sus funciones, a no ser que la información 
ya se haya hecho pública o sea accesible al público, y seguirán vinculados por esa obli-
gación después de haber cesado en sus funciones.».

2) En el artículo 15, apartado 8, la cuarta frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Su secretaría estará asegurada por la Comisión, independientemente de la Oficina 

y en estrecha consulta con el Comité de Vigilancia. La Comisión deberá abstenerse de 
interferir en las funciones del Comité de Vigilancia.» 

3) El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 18. Financiación
Los créditos totales de la Oficina se consignarán en una línea presupuestaria especí-

fica dentro de la Sección del presupuesto general de la Unión Europea correspondiente 
a la Comisión y figurarán con todo detalle en un anexo de dicha Sección. Los créditos 
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del Comité de Vigilancia y su secretaría se consignarán en la Sección del presupuesto 
general de la Unión Europea correspondiente a la Comisión.

La plantilla de personal de la Oficina se incluirá como aneja a la plantilla de per-
sonal de la Comisión. La plantilla de personal de la Comisión incluirá la secretaría del 
Comité de Vigilancia.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor [el primer día del mes] siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del 1 de 
enero de 2017.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-
cable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 18.03.2016 al 23.03.2016).
Finiment del termini: 24.03.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2016.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la 
defunció de Miquel Asensio i Quiñonero, representant del Parlament al 
Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Es comunica la defunció de Miquel Asensio i Quiñonero, representant del Parla-

ment al Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya, càrrec per al qual ha-
via estat nomenat pel Parlament, d’acord amb els articles 81, 82 i 85 de la Llei 1/2003, 
del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís, 

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13739 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, 
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Pilar Castillejo Medina
Baixa: Mireia Vahí Cantenys

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 13940 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripci-
ons de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de la Infància
Alta: Irene Rigau i Oliver
Baixa: Maria Senserrich i Guitart

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00001/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 13742 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 70 del Reglament 
del Parlament, comunica que el representant del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent a l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara és el 
diputat Joan Garriga Quadres.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut 
Reproductiva
413-00002/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 13740 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 70 del Reglament 
del Parlament, comunica que la representant del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent a l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut 
Reproductiva és la diputada Anna Gabriel i Sabaté.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00003/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 13741 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 70 del Reglament 
del Parlament, comunica que la representant del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent a l’Intergrup del poble gitano és la diputada Gabri-
ela Serra Frediani.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 2/XI, sobre la política sanitària
390-00002/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 13216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’em-

para del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment 

de la Moció 2/XI, sobre la política sanitària, amb número de tramitació 390-00002/11, 
el control de compliment de la qual correspon a la Comissió Salut.

Barcelona, 7 de març de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 13216).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir una 
pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.03.2016 al 06.04.2016) del termini que disposa el Go-
vern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 07.04.2016, 
a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2016.

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el grau de compliment 
del Pacte per a la infància a Catalunya
354-00031/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 2 de la Comissió de la Infància, tinguda el 15.03.2016, DSPC-C 61.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la 
consellera d’Ensenyament sobre les mesures per a millorar la competència 
lingüística en anglès
354-00049/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la ses-
sió 4, tinguda el 15.03.2016, DSPC-C 60.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el 
compliment de les mesures previstes en les dues darreres memòries de 
l’Observatori dels Drets de la Infància
356-00033/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en la 
sessió 2, tinguda el 15.03.2016, DSPC-C 61.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Save The Children 
davant la Comissió d’Ensenyament perquè presenti els informes que 
ha fet sobre l’equitat educativa, l’abandonament i el fracàs escolars i 
l’assetjament escolar
356-00040/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en 
la sessió 4, tinguda el 15.03.2016, DSPC-C 60.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui les línies 
d’actuació del Govern en el seu àmbit
356-00054/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en la 
sessió 2, tinguda el 15.03.2016, DSPC-C 61.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre les mesures per a millorar la competència lingüística 
en anglès
355-00020/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament, en la sessió 4, tinguda el 15.03.2016, DSPC-C 60.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença d’una representació de Save The Children davant la 
Comissió d’Ensenyament per a presentar els informes que ha fet sobre 
l’equitat educativa, l’abandonament i el fracàs escolars i l’assetjament 
escolar
357-00009/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 4, tinguda el 15.03.2016, DSPC-C 60.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòries d’activitats de l’Oficina de l’Expresident Montilla i de l’Oficina de 
l’Expresident Maragall corresponent al 2015
334-00014/11 i 334-00015/11

PRESENTACIÓ: CONSELLERA, DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

Reg. 13099 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Senyora,
De conformitat amb el que estableix l’article 7 de la Llei 6/2003, de 22 d’abril de 

l’estatut dels expresidents de la Generalitat, us adjunto les memòries d’activitats corres-
ponents a les Oficines dels Molts Honorables senyors Pascual Maragall i José Montilla, 
respectivament.

Atentament,

Barcelona, 3 de març de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

N. de la R.: Les memòries esmentades poden ésser consultades a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre el Registre de Fitxers Estadístics corresponent al 2015
334-00016/11

PRESENTACIÓ: VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT I CONSELLER 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 13692 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 15.03.2016

A la Mesa del Parlament
Oriol Junqueres i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisen-

da de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret 
143/2010, del 19 d’octubre, sobre el Registre de Fitxers Estadístics i les cessions de da-
des sotmeses a secret estadístic, us trameto, adjunt, l’Informe anual sobre el Registre de 
Fitxers Estadístics 2015, que conté el resum anual d’inscripcions practicades al Registre.

Barcelona, 7 de març de 2016
Oriol Junqueres i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Memòria del Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent al 2015
334-00017/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 13889 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 15.03.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en compliment del que disposa 

l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
us trameto, adjunta, una còpia en paper i una altra en suport informàtic de la Memòria 
Anual 2015, corresponent a les activitats realitzades pel Consell.

Així mateix sol·licito la compareixença davant la comissió que considereu més adi-
ent per tal de fer-ne la presentació.

Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.

Barcelona, 10 de març de 2015
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 857/2016, interposat pel president del Govern 
de l’Estat contra diversos articles de la Llei 7/2015, del 14 de maig, de 
modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport
381-00001/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 13223 / Provisió del president del TC del 01.03.2016

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2016.
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1. PRESENTACIÓ


1. Justificació de l’informe 


A principis del mes de març de 2015 es 
publica als mitjans de comunicació una 
informació sobre el vistiplau del Departament 
d’Interior al projecte d’introducció, al llarg 
d’aquell any, de l’ús de les pistoles elèctriques 
de la marca Taser per part d’algunes unitats 
de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra (en endavant, PG-ME). Segons els 
mitjans, les previsions eren adquirir un 
centenar de pistoles elèctriques de l’últim 
model de Taser, l’X26P, les mateixes que els 
últims anys sembla que utilitzen gairebé mig 
centenar de policies locals de Catalunya. 


Poc després, l’aleshores conseller Ramon 
Espadaler explica en seu parlamentària que 
el que s’havia anunciat era la decisió política 
de l’adquisició de dispositius conductors 
d’energia (pistoles elèctriques o DCE) i que 
s’ha iniciat la tramitació d’un procediment de 
licitació obert harmonitzat per al 
subministrament de 134 unitats d’aquests 
dispositius per a la PG-ME per al període 
2015-2016, juntament amb la càmera com a 
eina de control de l’ús. 


Posteriorment, la premsa es fa ressò de l’inici 
efectiu d’aquesta licitació i el director general 
de la Policia, Albert Batlle, posa de manifest 
que la voluntat del Departament és proveir-se 
d’aquest armament en el darrer trimestre de 
2015 o el primer de 2016.


Finalment, el mes de febrer de 2016, i en 
resposta a una pregunta parlamentària, el 
conseller Jordi Jané supedita l’efectiva 
adquisició d’aquestes armes al resultat del 
debat que en faci el Parlament de Catalunya. 
Així doncs, en el moment de cloure aquest 
informe no consta que el Departament hagi 
adquirit cap pistola Taser, sinó que estaria en 
procés de licitació. En canvi, algunes policies 
locals ja fa temps que les van incorporar i les 
han utilitzat.


Davant de l’anunci del Departament d’Interior, 
el Síndic, en la seva funció de defensa dels 
drets i les llibertats de les persones i en la 
seva condició de Mecanisme Català per a la 
Prevenció de la Tortura, decideix obrir una 
actuació d’ofici amb l’objectiu de fer un 
seguiment exhaustiu de l’ús d’aquestes 


armes per part de les policies de Catalunya, i 
també per valorar la conveniència 
d’incorporar-les a les dotacions de la PG-ME i 
de les policies locals de Catalunya.


2. Antecedents 


L’any 2007, en què hi havia com a consellera 
d’Interior Montserrat Tura, ja s’havien adquirit 
set pistoles elèctriques que es van assignar al 
Grup Especial d’Intervenció, però llavors el 
Govern no en va autoritzar l’ús. Fins i tot, el 
seu successor, Joan Saura, va elaborar una 
directiva interna sobre l’ús d’armes i eines 
policials que n’excloïa de manera expressa la 
utilització. Posteriorment, l’any 2011, el 
conseller Felip Puig va rebutjar una proposta 
d’un sindicat policial i va descartar que els 
mossos en fessin ús, al·legant, segons 
informacions d’agència, que hi havia informes 
que advertien de la seva perillositat, atès que 
havien provocat la mort d’algunes persones 
que n’havien rebut la descàrrega. No obstant 
això, el Departament d’Interior no ha fet 
esment d’aquests informes en resposta a la 
petició d’informació que el Síndic de Greuges 
li ha adreçat en el marc de l’elaboració 
d’aquest informe. 


El canvi de criteri de la conselleria es produeix 
després que s’hagin produït reduccions 
polèmiques al carrer. La mort d’un home la 
matinada del dia 6 d’octubre de 2013 després 
de ser detingut per la PG-ME i la mort de dues 
persones més el 2 d’abril de 2014 després de 
ser reduïdes i detingudes per la PG-ME (fets 
que van tenir lloc a Barcelona i Salou, 
respectivament) sembla que van marcar un 
punt d’inflexió en el debat sobre la intervenció 
policial i, en concret, sobre els protocols 
d’actuació que la policia fa servir per reduir i 
detenir persones a la via pública en supòsits 
de greu alteració conductual. 


En aquest sentit, en una sessió de control al 
Parlament, el conseller Espadaler va justificar 
la decisió d’introduir les pistoles elèctriques 
per la necessitat de disposar d’eines que 
“permetin cobrir l’espai que va entre l’ús 
d’una eina reglamentària i determinades 
reduccions en les quals es necessita un 
nombre important d’agents”. D’altra banda, 
en defensa la incorporació perquè és una 
“arma no letal” que pot ajudar els agents a 
millorar la seva tasca i és menys lesiva que 
altres instruments com ara les pistoles de foc. 







El cert és que, com es veurà més endavant, 
les pistoles Taser són armes paralitzants que 
descarreguen electricitat sobre la persona per 
immobilitzar-la momentàniament. En una 
gran majoria de casos aquestes descarregues 
provoquen contracció muscular 
generalitzada que indueix a una paràlisi 
temporal i causa a la persona afectada una 
caiguda al terra. Malgrat que se les cataloga 
com a armes no letals, s’ha documentat la 
mort de persones arreu del món després 
d’haver rebut les descàrregues d’aquestes 
armes.


D’altra banda, els organismes internacionals 
encarregats de la defensa dels drets humans 
també han detectat que aquestes armes, per 
les seves característiques inherents, són 
susceptibles de ser utilitzades de forma 
abusiva. És per això que entitats i 
organitzacions no governamentals hi han 
mostrat el seu rebuig i n’han demanat la 
prohibició. En aquest sentit, una plataforma 
integrada per diverses entitats socials així 
ho ha demanat expressament.1 


Per tant, davant aquest context es considera 
imprescindible fer un informe ampli i 
detallat sobre què se sap de les pistoles 
elèctriques Taser, l’ús que en fan les policies 
de Catalunya i els seus efectes. Malgrat que 
els estudis elaborat sobre aquest tema encara 
no siguin concloents, és evident que la 
utilització d’armes de descàrrega elèctrica 
suposa riscos específics per a la salut, que de 
vegades poden ser letals. 


Addicionalment, el debat sobre aquest tipus 
de dispositiu s’ha d’emmarcar en el debat 
més ampli sobre el model de seguretat 
pública de Catalunya. Aquest model, sobre la 
base d’un concepte àmpliament acceptat de 
seguretat, hauria d’incloure mesures de 
prevenció, mediació i reacció. Dins d’aquestes 
mesures, que impliquen l’ús de la força de la 
qual l’Estat té el monopoli, és on cal debatre 
i decidir quins instruments o eines són les 
més adequades. Introduir una nova arma, 
com ara les pistoles elèctriques, sense haver 
establert prèviament el model de seguretat 
pública pot semblar un exercici d’improvisació 
impropi d’una policia d’un país democràtic.


3. Objectiu de l’informe 


L’objectiu principal d’aquest estudi és fer una 
diagnosi sobre l’ús i el funcionament de les 
pistoles elèctriques Taser a Catalunya, la seva 
capacitat lesiva i la idoneïtat que formin part 
de la dotació policial o no. Tota l’anàlisi es fa 
a partir de l’experiència internacional i 
nacional, els estudis publicats sobre la 
matèria i el posicionament d’organismes com 
ara el Comitè per a la Prevenció de la Tortura 
(CPT) del Consell d’Europa i el Comitè contra 
la Tortura (CAT), que han abordat aquest 
tema en alguns dels seus informes. 


Un segon objectiu, que complementa 
l’anterior, és l’estudi de l’ús que en fan 
específicament les policies locals d’arreu de 
Catalunya, atès que fins ara es desconeixien 
les unitats en servei i les directrius o la 
formació específica que han rebut els agents 
sobre la matèria.


En aquest marc, s’ha fet una enquesta i una 
anàlisi acurada de cadascuna de les policies 
locals de Catalunya amb la finalitat de posar 
de manifest les diverses casuístiques que hi 
ha entorn d’aquesta qüestió.


En síntesi, l’informe ha d’ajudar a aprofundir 
l’anàlisi entorn d’aquest tipus d’armament 
amb la finalitat que sigui objecte de tractament 
i de debat legislatiu, en la línia de debats 
anteriors com ara el que hi ha haver sobre les 
pilotes de goma, a fi de reglamentar els 
instruments que ha d’utilitzar la Policia de 
Catalunya en les tasques de seguretat i d’ordre 
públic.


4. Sistemàtica i metodologia 


L’informe s’ha organitzat en les vuit parts 
següents:


Part 1. Presentació: s’hi descriuen les 
motivacions que originen l’elaboració de 
l’informe, els objectius que es persegueixen i 
algunes consideracions metodològiques.


Part 2. Les pistoles elèctriques Taser: s’hi 
descriu què són i com funcionen, quins 


1 Es tracta de la plataforma Stop Taser. El seu manifest i la llista d’entitats que la integren es pot trobar 
al lloc web: https://stoptaser.wordpress.com.







models hi ha, i també els aspectes tècnics i 
els efectes sobre la salut humana.


Part 3. Marc legal: conté una descripció sobre 
quina és la normativa que n’empara l’ús, a 
escala estatal i internacional. 


Part 4. Estàndards internacionals: s’hi recull 
el posicionament sobre aquesta matèria del 
Comitè per a la Prevenció de la Tortura del 
Consell d’Europa i del Comitè contra la Tortura 
de les Nacions Unides.


Part 5. L’ús de les pistoles per part de la 
PG-ME: partint de la premissa que encara no 
en disposa, l’apartat recull la informació 
facilitada pel Departament d’Interior sobre el 
projecte d’introduir-les i els aspectes que 
s’han tingut en compte per a la seva futura 
utilització. 


Part 6. L’ús de les pistoles per part de les 
policies locals de Catalunya: presenta els 
municipis amb policia local que tenen en 
servei alguna pistola elèctrica, cas en el qual 
es descriu la normativa interna en què 
s’emparen, els procediments de treball, la 
formació i els agents encarregats de fer-les 
servir, entre altres indicadors. 


Part 7. Conclusions i recomanacions


Com s’esmentava anteriorment, aquest 
informe té com a punt de partida l’actuació 
d’ofici oberta sobre l’adquisició i ús de les 
pistoles elèctriques Taser (AO 35/2015). En 
el marc d’aquesta actuació d’ofici, el Síndic 
s’ha adreçat a la Direcció General de la 
Policia i a cadascun dels ajuntaments de 
Catalunya dotats de policia local per 
demanar tota la informació i la 
documentació disponible sobre aquest 
assumpte, els quals han respost tots. El 
contingut del qüestionari adreçat a 
aquestes institucions es resumeix als 
capítols 5 i 6, respectivament, d’aquest 
informe. 


Pel que fa a les policies locals, s’han volgut 
representar gràficament els indicadors i 
les variables estudiats a partir d’una taula 
comparativa. Després, se n’han extret les 
dades més destacables i s’han agrupat a 
partir d’unes taules, que són comentades.


Finalment, per a l’elaboració de l’informe 
també s’han consultat estudis científics, 
reculls de diaris, articles i bibliografia existent 
sobre la matèria.











2. ARMES ELÈCTRIQUES 


1. Concepte i tipus


Les armes elèctriques pretenen constituir 
una alternativa a les armes de foc per 
controlar les persones que es consideren 
perilloses, que estan greument agitades o que 
es troben sota els efectes de les drogues. N’hi 
ha de dos tipus: 


 Dispositius de descàrrega per contacte 
(DDC), que per produir la descàrrega elèctrica 
sobre la persona han d’entrar-hi en contacte 
directe.


 Dispositius conductors d’energia (DCE), 
que produeixen la descàrrega elèctrica a 
distància.


Alhora, dins de cada tipus hi ha diferents 
marques i models. El dispositiu conductor 
d’energia més conegut és el Taser i, dins 
d’aquest, consta que hi ha diferents models. 


El dispositiu Taser és una arma electrònica 
d’immobilització disponible que es 
comercialitza des de 1974. No és una arma de 
foc, tot i que s’hi assembla, i el seu fabricant 
la denomina com un “dispositiu de control 
electrònic” (DCE). En síntesi, és un instrument 
paralitzant, atès que mitjançant les 
descàrregues elèctriques s’immobilitza la 
víctima com a conseqüència d’una contracció 
muscular involuntària dolorosa que paralitza 
les habilitats motrius.


2. Funcionament de les pistoles 
elèctriques


El funcionament de les armes elèctriques, ja 
siguin DDC o CED, es basa en el transformador 
elèctric. Com ja s’ha esmentat, la pistola 
Taser té dos tipus de funcionament, per 
contacte directe o a distància (disparant 
els elèctrodes), la qual cosa permet la 


separació entre el policia i l’objectiu. 
Segons els estudis científics publicats,2 a 
distància és quan és més efectiva. Utilitza 
impulsos elèctrics emulant els humans per 
estimular els nervis que controlen el 
moviment, i així anul·lar-ne el control. 


Els elèctrodes de la pistola Taser són 
propulsats mitjançant un cartutx de 
nitrogen. La càpsula, on s’allotja el cartutx, 
inclou els dos elèctrodes i el cable conductor 
mitjançant el qual es produeix la 
descàrrega. Quan es dispara, els dos 
elèctrodes es claven en l’objectiu 
mitjançant el cable conductor, que els 
manté connectats a la pistola. Mentre 
l’agent manté premut el gallet, es produeix 
la descàrrega elèctrica, normalment entre 
un i cinc segons.


La diferència principal entre la pistola 
Taser i un DDC és que la Taser interfereix 
en el sistema nerviós muscular i 
immobilitza la persona, mentre que el DDC 
o la resta de defenses elèctriques afecten 
únicament el sistema nerviós sensorial i 
produeixen un dolor molt intens a la zona 
de contacte. 


Respecte als efectes del corrent elèctric en 
els cossos humans,3 la pistola Taser 
proporciona un corrent, segons el fabricant, 
d’entre 2,01 mA i 3,6 mA. Per tenir una 
referència, si s’apliquen sobre el cos humà 
corrents de l’ordre d’un mil·liampere 
produeixen un lleu formigueig a la zona de 
contacte. Si s’apliquen 10 mA, es 
produeixen contraccions musculars que 
impedeixen, per exemple, que una mà 
agafada a un cable pugui deixar-lo. En 
canvi, a partir d’intensitats de 50 mA, les 
contraccions poden afectar tots els 
músculs, inclosos els respiratoris, de 
manera que si el contacte és perllongat 
produirà una asfixia, seguida de parada 
cardíaca i mort. 


Des del punt de vista forense, es consideren 
letals per als éssers humans les 


2 A. Aguilar Pallarès; J.F. Morante Barragán; M. Novelle Rodríguez i M. Subirana Domènech: “Armas 
eléctricas: ¿qué sabemos? ¿qué ignoramos?”, Cuadernos de Medicina Forense 2013; 19 (3-4), disponible 
a: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-76062013000200003&script=sci_arttext (darrera consulta, 
febrer de 2016).
3 Informe 4/11 de ASOPOL sobre armas incapacitantes: El Taser, disponible a: https://policialocal.wor-
dpress.com/2011/12/17/informe-411-de-asopol-sobre-armas-incapacitantes-el-taser/ (darrera consulta, 
febrer de 2016).







descàrregues amb intensitats a partir de 75 
a 100 mA. A partir d’aquestes intensitats és 
quan es pot produir fibril·lació ventricular. 
Per tant, segons el que estableixen els 
experts en medicina, les exposicions de 
curta durada a corrents elèctrics de menys 
de 10 mA es poden considerar no perjudicials 
per a la salut. 


3. Lesions i  morts com a 
conseqüència de les pistoles 
elèctriques


La utilització de les defenses elèctriques per 
funcionaris encarregats de fer complir la 
llei ha estat objecte de preocupació i debat 
des d’una perspectiva de drets humans, 
atès que s’han atribuït morts a conseqüència 
del seu ús. Malgrat que se les cataloga com 
a armes no letals, Amnistia Internacional 
recull en el seu informe de l’any 20074 la 
mort de 269 persones als Estats Units, de 
juny de 2001 a juny de 2007, i de 15 persones 
al Canadà, entre mitjan 2003 i juny de 2007, 
després d’haver rebut descàrregues 
d’aquestes armes. 


A més dels possibles efectes letals, també 
s’ha denunciat que, per les seves 
característiques inherents, són fàcilment 
utilitzables de forma abusiva. 


L’efecte de les armes elèctriques, pel que fa 
a la seva capacitat lesiva, i la idoneïtat de 
formar part de la dotació policial o no han 
estat motiu de debat en diversos articles 
d’àmbit nacional i internacional. Diversos 
informes intenten donar resposta a les 
preguntes sobre si les pistoles elèctriques 
poden provocar la mort o no. En l’article 
científic de Cuadernos de Medicina Forense 
(“Armas eléctricas: ¿qué sabemos? ¿qué 
ignoramos?”) es posa de manifest que en 
algunes publicacions s’argumenta que quan 
hi ha hagut morts al voltant de l’ús de 


pistoles elèctriques, rara vegada aquesta es 
va produir com a conseqüència directa 
d’aquestes.5 Malgrat això, altres publicacions 
no dubten dels potencials efectes lesius 
d’aquestes armes per al cor,6 i conclouen 
que les DCE poden causar parades 
cardíaques com a conseqüència d’una 
fibril·lació ventricular, i que després d’una 
taquicàrdia o fibril·lació ventricular sense 
reanimació es desenvolupa una asístole. 


Així mateix, la conclusió que n’extreuen els 
quatre autors de l’article publicat a Cuadernos 
de Medicina Forense és que hi ha factors de 
risc potencial (cardiopatia prèvia, estat 
d’intoxicació, etc.) que poden ser 
desconeguts per la policia en el moment 
d’utilitzar aquestes armes, i que poden 
posar en perill la vida i la salut de la persona 
que rep la descàrrega. 


Des d’un punt de vista mèdic forense, 
consideren que l’atribució d’una mort en 
aquests casos és molt controvertida, i que 
cal analitzar els possibles factors de risc 
associats per confirmar o descartar una 
veritable relació causa-efecte. En tot cas, 
arriben a la conclusió que, malgrat l’extensa 
bibliografia analitzada, encara queda molt 
per conèixer d’aquest tipus d’armes. 


A escala internacional, destaca un estudi 
elaborat per metges d’urgències a la 
Universitat de Califòrnia, que no va mostrar 
efectes duradors o seqüeles del DCE en 
individus sans,7 o l’estudi del Sake Forest 
Baptist Medical Center (Carolina del Nord), 
publicat en l’edició de juny del Journal of 
Emergency Medicine, que exposa les 
conclusions mèdiques que evidencien que 
no hi ha complicacions cardíaques després 
de l’impacte amb una Taser. A més, se suma 
a l’evidència mèdica acumulada que les 
armes Taser són segures, eficaces i que els 
seus riscos en general són bastant baixos. 


4 Amnistia Internacional: Voltios sin control. Uso de las pistolas tipo Taser y otras defensas eléctricas por las 
fuerzas de seguridad en España, setembre 2007. Disponible a: https://www.es.amnesty.org/uploads/media/
taser05.pdf (darrera consulta, febrer de 2016).
5 Reed L.D.: “Deaths of people qho received and electrical shock from conducted energy devices or stun 
guns”, Public Healt Rep. 2009; 124(2):187.
6 Zipes DP.: “Sudden cardiac arrest and death following application of shocks from a TASER electronic 
control device”. Circulation. 2012; 125(20):2417-22. Més recentment, del mateix autor: “TASER electronic 
control devices can cause cardiac arrest in humans”, Circulation 2014, 2014 Jan 7;129 (1):101-11.
7 “Test Show Health Humans Not Harmed By Taser” (UC San Diego Health, 2007). Disponible a: https://
health.ucsd.edu/news/2007/Pages/5_17_Taser.aspx (darrera consulta, febrer de 2016).







Ara bé, segons l’article de Cuadernos de 
Medicina Forense, les valoracions de seguretat 
que es fan en els estudis elaborats per 
autors vinculats amb les empreses que 
comercialitzen aquests dispositius 
(principalment l’empresa Taser) estan 
esbiaixades a favor de la seva seguretat. 


Finalment, en l’informe esmentat 
d’Amnistia Internacional es fa constar que 
l’any 2005 el Ministeri de l’Interior va 
contestar per carta un seguit de preguntes 


formulades per Amnistia Internacional, en 
relació amb la utilització de les armes 
tipus Taser per part de les forces i els 
cossos de seguretat de l’Estat (FCSE), en 
què afirmava el següent: 


“Si bé no es consideren armes letals per 
part dels fabricants, l’ús pot comportar 
perillositat en funció dels òrgans del cos 
humà als quals es dirigeixin, de manera 
que s’aconsella que l’ús es dirigeixi a una 
zona corporal no conflictiva”.











3. MARC LEGAL


1. L’ús de la força


El monopoli de la força constitueix un dels 
trets característics de l’estat modern, que 
representa simbòlicament aquesta 
competència mitjançant la institució de la 
policia. Aquesta prerrogativa no és un dret 
absolut, sinó que el seu exercici requereix un 
constant equilibri en l’arbitratge dels drets 
contraposats. Aquest fet exigeix establir-ne 
una limitació i proveir-se d’uns principis que 
l’informin. 


Aquesta necessitat queda recollida 
explícitament en l’exposició de motius de la 
Llei orgànica 2/1986, d’1 de març, de forces i 
cossos de seguretat (LOFCS). Aquesta norma 
dóna compliment al mandat constitucional 
de l’article 104.2 de la Constitució, que 
estableix una reserva de llei orgànica pel que 
fa als principis d’actuació de les forces i els 
cossos de seguretat, a més de les seves 
funcions i estatuts. 


Per tant, la policia té com una de les seves 
funcions exercir la força de l’estat d’acord 
amb els principis de congruència, oportunitat 
i proporcionalitat en la utilització dels mitjans 
al seu abast, entre els quals hi ha les armes 
de foc i la munició de dotació reglamentària. 
En la mesura que la utilització de la força es 
presenta com una mesura extrema dins d’una 
progressió de mitjans al seu abast, cal 
delimitar els criteris que permetin establir 
quins són els supòsits en què es pot utilitzar. 
Aquests criteris figuren en els principis bàsics 
d’actuació que estableix la LOFCS en l’article 5 
i són aplicables a tots els membres de tots els 
col·lectius policials. L’article 5.1 LOFCS els 
agrupa en els apartats següents: 


 Adequació a l’ordenament jurídic


 Relacions amb la comunitat


 Tractament dels detinguts


 Dedicació professional


 Secret professional


 Responsabilitat


Pel que fa a les relacions amb la comunitat, 
l’epígraf c) de l’article 5.2 LOFCS estableix el 
següent: 


c) En l’exercici de les seves funcions han 
d’actuar amb la decisió necessària, i sense 
demora quan en depen gui evitar un dany 
greu, immediat i irreparable; i en fer-ho s’han 
de regir pels principis de congruència, 
oportunitat i proporcionalitat en la utilització 
dels mitjans al seu abast.


Així doncs, com a marc d’actuació general, en 
l’ús de la força caldrà utilitzar en primer lloc 
mitjans no violents i cal considerar l’ús de les 
armes de foc com una mesura excepcional.


2. Disposicions generals sobre l’ús de 
les armes per part d’agents de policia


Dos documents de les Nacions Unides 
estableixen el marc general de l’ús de la força 
amb arma de foc per part de forces policials. Els 
Principis bàsics sobre l’ús de la força i les armes 
de foc per part dels funcionaris encarregats de 
fer complir la llei o Principis de l’Havana (1990) 
estableixen que “els governs i els organismes 
que han de fer complir la llei han d’adoptar i 
aplicar normes i reglamentacions sobre l’ús de 
la força i les armes de foc contra les persones 
per part dels funcionaris encarregats de fer 
complir la llei.” 


Més concretament, d’acord amb el Codi de 
conducta per als funcionaris encarregats de fer 
complir la llei de les Nacions Unides,8 l’ús de les 
armes de foc es considera una mesura extrema 
i s’haurà de fer tot el possible per excloure’n 
l’ús, especialment contra infants i adolescents. 
En general, no s’han d’emprar armes de foc 
excepte quan un presumpte delinqüent ofereixi 
resistència armada o posi en perill d’alguna 
manera la vida d’altres persones i no es pugui 
reduir o aturar aplicant mesures menys 
extremes. A més, sempre que es dispari una 
arma de foc, se n’haurà d’informar 
immediatament les autoritats competents. 


Per la seva banda, la Resolució sobre la policia 
del Consell d’Europa9 es limita a assenyalar 
en el número 13 de les normes de deontologia 


8 Resolució 34/169 de l’Assemblea General de l’ONU, 17 de desembre de 1979.
9 Resolució 690 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (1979). 







que “és necessari donar als funcionaris de 
policia instruccions clares i precises sobre la 
manera i les circumstàncies en què han de 
fer ús de les armes.”


Seguint aquestes directrius, l’article 5.2 d) 
LOFCS estableix que els membres dels cossos 
i les forces de seguretat únicament han 
d’utilitzar l’arma de foc en dues situacions: 


- quan hi hagi un risc racionalment greu per 
a la seva vida, la seva integritat física o la de 
terceres persones; 


- en les circumstàncies que puguin suposar 
un risc greu per a la seguretat ciutadana i 
sempre de conformitat amb els principis de 
congruència, oportunitat i proporcionalitat. 


El Reial decret 137/93, de 29 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament d’armes, estableix els 
requisits, les condicions de fabricació, el 
comerç, la tinença i l’ús d’armes. D’acord 
amb l’article 1.4 “queden exclosos en l’àmbit 
d’aplicació del reglament, i es regeixen per la 
normativa especial dictada a aquest efecte, 
l’adquisició, la tinença i l’ús d’armes per les 
forces armades i les forces i cossos de 
seguretat”. L’article 5.1 del Reglament 
prohibeix la publicitat, la compravenda, la 
tinença i l’ús de determinades armes, llevat 
dels funcionaris especialment habilitats. 


Per tant, la legislació estatal preveu la 
possibilitat excepcional que els cossos i les 
forces de seguretat i altres funcionaris públics 
utilitzin les defenses elèctriques i, en aquest 
sentit, cal que l’òrgan competent adopti una 
decisió d’habilitació. 


D’acord amb la Llei 2/1986, les forces i els 
cossos de seguretat de l’Estat, integrats pel 
Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil, 
depenen del Ministeri de l’Interior. 


Correspon a les comunitats autònomes 
coordinar l’actuació dels cossos de seguretat 
de l’àmbit autonòmic quan en disposin i, de 
conformitat amb la llei esmentada i la Llei de 
bases de règim local, coordinar l’actuació de 


les policies locals en l’àmbit territorial de la 
comunitat amb competència per establir 
l’homologació dels diferents cossos de 
policies locals, en matèria de mitjans tècnics 
per augmentar-ne l’eficàcia i la col·laboració. 
Però els cossos de policia local tenen caràcter 
municipal i depenen directament de les 
corporacions respectives, que són les 
responsables de l’organització, l’equipament 
i la dotació en matèria d’armes de la policia 
local. Per tant, com es veurà més endavant, 
les policies locals disposen d’un alt grau 
d’autonomia normativa en aquesta matèria.


El Reglament d’armes inclou en el capítol VIII 
un règim sancionador amb les mesures que 
s’han d’aplicar en cas d’infringir el reglament 
esmentat. Així, de conformitat amb l’article 
160, “les infraccions comeses pels membres 
de les forces armades, de les forces i cossos 
de seguretat de l’Estat i dels cossos de policia 
de les comunitats autònomes i de les entitats 
locals, en relació amb la tinença i l’ús d’armes 
en l’exercici de les seves funcions, seran 
sancionades per les autoritats a les quals 
correspongui la competència d’acord amb el 
que estableixen els règims disciplinaris 
respectius”. La competència exclusiva en 
matèria d’armes i explosius és exercida a 
través de la Direcció General de la Guàrdia 
Civil. 


En l’àmbit de les competències de la Unió 
Europea, el Reglament (CE) 1236/2005 del 
Consell10 prohibeix l’exportació i la importació 
de determinades mercaderies i exigeix una 
autorització per a l’exportació d’altres. Les 
llistes de les mercaderies en qüestió figuren 
en el Reglament d’execució (UE) 775/2014 de 
la Comissió.11 La llista de mercaderies per a 
l’exportació de les quals és necessària una 
autorització inclou, entre d’altres, les armes 
portàtils de descàrrega elèctrica de més de 
10.000 voltis (les Taser arriben fins als 50.000). 


A una pregunta parlamentària a la Comissió 
Europea sobre l’ús de les pistoles Taser a 
l’Estat espanyol, formulada el 24 de febrer de 
2015, i en particular sobre quina era la 
valoració que feia la Comissió sobre l’ús 


10 Reglament (CE) 1236/2005 del Consell, de 27 de juny de 2005, sobre el comerç de determinats produc-
tes que es poden utilitzar per aplicar la pena de mort o infligir tortura o d’altres tractes o penes cruels, 
inhumans o degradants.
11 Reglament d’execució (UE) 775/2014 de la Comissió, de 16 de juliol de 2014, pel qual es modifica el 
Reglament 1236/2005, del Consell, sobre el comerç de determinats productes que es poden utilitzar per 
aplicar la pena de mort o infligir tortura o d’altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants.  







d’aquestes armes en contra de l’opinió 
d’organitzacions com ara Amnistia 
Internacional i institucions com ara les 
Nacions Unides, la vicepresidenta Mogherini, 
en nom de la Comissió, responia, en data 14 
d’abril de 2015, el següent: 


“En l’àmbit de competències de la legislació 
de la UE, el Reglament 1236/2005 del Consell 
prohibeix l’exportació i la importació de 
determinades mercaderies i exigeix una 
autorització per a l’exportació d’altres. Les 
llistes de les mercaderies en qüestió figuren 
en el Reglament d’execució (UE) 775/2014 de 
la Comissió. La llista de mercaderies respecte 
a les quals és necessària una autorització 
inclou les armes portàtils de descàrrega 
elèctrica (Taser). Amb els controls que 
s’apliquen a les exportacions d’aquest tipus 
d’armes es pretén evitar que siguin utilitzades 
per practicar tortures o altres tractes o penes 
cruels, inhumans o degradants en tercers 
països.”


També afegia que “fora de l’àmbit de 
competències de la legislació de la UE, els 
estats membres han de respectar les seves 
obligacions internacionals i nacionals en 
matèria de drets fonamentals, en particular 
el Conveni europeu per a la protecció dels 
drets fonamentals i de les llibertats 
fonamentals.”


En suma, la Comissió Europea no es pronuncia 
sobre l’ús d’aquestes armes en territori espanyol 
−o en qualsevol altre estat membre−, més enllà 
del compliment de les restriccions a la 
importació i l’exportació, i es limita a referir-se 
genèricament als deures basats en els drets 
humans que tenen els estats membres.


3. Dades sobre el nombre de pistoles 
tipus Taser


Malgrat que sovint es fa referència a la 
proliferació d’armes elèctriques, el cert és 
que no hi ha estudis que indiquin amb 
precisió quines policies del món disposen 
d’aquests dispositius entre el seu armament 
homologat. Sembla que són comunes entre 
diversos cossos policials dels Estats Units i 
del Canadà, i Amnistia Internacional indica, 
sense concretar-ne quins, ni a quin nivell, 
que “87 països” en fan ús. Per la seva banda, 
el Consell d’Europa tampoc no disposa de 
dades precises, cosa que tampoc no resulta 


sorprenent quan ni el Ministeri de l’Interior 
del Govern espanyol ni la Conselleria d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya poden aportar 
cap informació de les policies locals que 
estan sota la seva jurisdicció.


Amnistia Internacional, en l’informe 2007, 
denuncia el descontrol i la falta de regulació 
sobre les armes tipus Taser a Espanya. Segons 
Amnistia, l’ús de les defenses elèctriques a 
Espanya no està generalitzat i els principals 
cossos de seguretat mantenen objeccions 
respecte del seu ús. Amnistia Internacional 
posa de manifest la falta de control i 
descoordinació que hi ha sobre aquest tema 
fins al punt que les autoritats del govern 
central no poden oferir dades exactes sobre el 
nombre de defenses que hi ha actualment a 
disposició dels membres de les forces de 
seguretat a Espanya.


En el marc de les obligacions de prevenir la 
tortura i altres tractes cruels, inhumans i 
degradants, Amnistia Internacional assenyala 
que el Govern central ha d’adoptar en tot el 
territori les mesures necessàries per regular 
l’ús de les armes tipus Taser, una 
responsabilitat que també han d’assumir els 
governs autonòmics en l’àmbit d’actuació 
respectiu. 


Tot i que l’ús de les armes tipus Taser no s’ha 
generalitzat, l’informe conclou que ha anat 
en augment, en particular, per part de les 
policies locals. A tall d’exemple, l’informe 
recull que a Canàries les defenses elèctriques 
formen part del material bàsic de les policies 
locals, la normativa de València les 
considera dotació opcional i almenys quatre 
comunitats autònomes més tenen una 
normativa ambigua que obre les portes a la 
utilització d’aquestes armes per alguns 
cossos de policia autonòmica i local. 


L’informe també recull la pregunta que va 
fer Amnistia Internacional al Ministeri de 
l’Interior l’any 2005, sobre l’ús i l’extensió 
de les pistoles tipus Taser o d’altres de 
similars per part de les forces i els cossos de 
seguretat, i la resposta que va donar el 
Ministeri en aquell moment, en el sentit 
que ni la Guàrdia Civil ni el Cos Nacional de 
Policia disposaven de cap arma d’aquest 
tipus, a excepció de l’adquisició, l’any 
anterior, per part del Grup Especial 
d’Operacions (GEO) de dues armes tipus Taser 
per fer-ne un estudi i una anàlisi de risc, tot i 







que no s’havien utilitzat en cap tipus de 
servei. 


Actualment, consta que la Policia Nacional i 
la Guàrdia Civil no disposen de pistoles 
elèctriques, malgrat que les han demanat al 
Ministeri de l’Interior. En aquest sentit, agents 
de la Policia Nacional, amb el suport de 
companys de la policia local i de la Guàrdia 
Civil, van iniciar, per mitjà de la plataforma 
change.org, una recollida de signatures per 
demanar al Ministeri de l’Interior que comprés 
les pistoles elèctriques i n’autoritzés l’ús. 


Segons els mitjans de comunicació, aquesta 
situació podria canviar en un futur proper, 
atès que tenen constància que s’han sol·licitat 
informes valoratius sobre la introducció 
d’aquest tipus d’armament al Servei 
d’Armament i Equipament Policial i al seu 
equivalent a la Guàrdia Civil. 


En el cas de l’Ertzaintza, també consta que 
s’havia debatut en diverses ocasions la 
idoneïtat d’incorporar la pistola Taser entre el 
seu armament oficial, però finalment es va 
decidir no adquirir-la. 







4. ESTÀNDARDS INTERNACIONALS


Tant el Comitè contra la Tortura de les Nacions 
Unides (CAT), com el Comitè per a la Prevenció 
de la Tortura del Consell d’Europa (CPT) s’han 
pronunciat sobre les armes de descàrrega 
elèctrica. Val a dir que amb aquesta expressió 
fan referència tant a pistoles elèctriques tipus 
Taser, en què el contacte es fa a distància, 
com de porres elèctriques, en què hi ha 
contacte directe (CPT, par. 65). També cal 
aclarir que, en aquests informes, es constata 
que l’ús d’un tipus d’arma elèctrica i l’altre 
s’ha produït no només entre agents de policia, 
sinó també a mans de funcionaris de presons 
i altres centres de detenció. Aquest apartat se 
centra en les observacions i recomanacions 
d’ambdós òrgans pel que fa únicament a les 
pistoles elèctriques i la seva utilització per 
part d’agents de policia.


El primer cop que es pronuncia sobre aquestes 
armes ho fa de manera breu i contundent. 
Assenyala que l’ús d’aquestes armes “provoca 
un dolor intens, constitueix una forma de 
tortura i, en alguns casos, pot fins i tot 
provocar la mort” (CAT, Portugal, par. 14), raó 
per la qual demana a l’estat que consideri 
renunciar-hi. Cal destacar que és l’únic cop 
que aquest òrgan, o el CPT, qualifiquen sense 
matisos l’ús de pistoles elèctriques com a 
“tortura”.


Dels altres dos informes resulta particularment 
interessant el relatiu als EUA, en la mesura 
que es basa no únicament en la informació 
relativa a l’adquisició i la distribució d’aquestes 
armes per part dels cossos policials, sinó en la 
constatació que ja se n’ha fet un ús extensiu, 
incloent-hi contra “individus no armats que 
es resistien a la detenció o no complien 
immediatament les ordres impartides, 
sospitosos que fugien d’un lloc on s’havia 
comès un delicte menor o fins i tot menors 
d’edat” (CAT, EUA, par. 27). El CAT assenyala 
que hi ha hagut com a mínim dues morts 
directament relacionades amb l’ús de pistoles 
elèctriques.


Doncs bé, tant en el cas dels EUA com dels 
Països Baixos, el CAT fa unes recomanacions 
concises a les autoritats nacionals, que 
podrien ser extrapolables al Govern de 


Catalunya i es podrien sintetitzar en els 
termes següents:


Només s’han d’emprar en situacions extremes 
i ben definides, quan hi hagi una amenaça 
real i imminent per a la vida o un risc de 
lesions greus (EUA i PB).


L’ús d’aquestes armes s’ha de supeditar als 
principis de necessitat i proporcionalitat (EUA)


No es poden distribuir ni se’n pot autoritzar 
l’ús de forma generalitzada entre els agents 
de policia (PB). Únicament les han d’utilitzar 
agents de l’ordre degudament formats (EUA i 
PB).


En cal prohibir expressament la utilització 
contra nens i dones embarassades (EUA).


En cap cas no s’han d’emprar en presons o 
espais de privació de llibertat (EUA).


Calen instruccions estrictes i procediments de 
control i supervisió, incloent-hi la presentació 
obligatòria d’un informe i un examen de cada 
cas en què s’hagi usat la pistola (EUA).


Per la seva banda, el CPT ha elaborat uns 
estàndards adreçats als estats membres del 
Consell d’Europa que inclouen un capítol IX 
dedicat a les armes de descàrrega elèctrica.12 
Aquest document sintetitza les observacions 
del CPT en diverses de les seves visites a 
estats membres (CPT, par. 67) i es va actualitzar 
l’any 2015.


El primer risc que observa el CPT en un 
eventual desplegament de pistoles Taser és 
que se’n faci un ús abusiu (par. 68); és a dir, es 
tem que, pel fet de no tractar-se d’armes 
letals, es premi el gallet amb més facilitat que 
amb les pistoles tradicionals. Per aquest 
motiu, i coincidint amb algunes de les 
recomanacions del CAT, demana:


- Que, abans de l’adquisició d’aquest tipus 
d’armes, hi hagi un debat profund en el si tant 
del poder executiu com del legislatiu del país, 
i que els criteris per al lliurament a les forces 
de seguretat de les armes es defineixi per llei 
i es desplegui reglamentàriament (par. 68). 
Aquest desplegament ha de ser prou precís i 
clar per evitar interpretacions àmplies que 


12 CPT Standards, CPT/Inf/E (2002) 1, Rev. 2015.







duguin a respostes desproporcionades 
(par. 72).


Que l’ús de les pistoles elèctriques es basi en 
els principis de necessitat, subsidiarietat, 
proporcionalitat, precaució i, quan sigui 
possible, preavís (CPT, par.69). En virtut 
d’aquests principis, l’ús d’aquestes armes 
només ha de ser possible quan hi hagi un risc 
real i immediat per a la vida o un risc de 
lesions greus i quan l’ús de mitjans menys 
coercitius hagi fallat o sigui impracticable. 
(par. 70). En cap cas s’han d’emprar per fer 
complir una ordre (ibídem) o per efectuar una 
detenció (par. 72); tampoc en el context de 
manifestacions o situacions de desordre 
públic, llevat que impliquin riscos reals i 
imminents per a la vida o la integritat física de 
persones (par. 73).


Addicionalment, el CPT formula algunes 
recomanacions relatives a la formació dels 
agents de policia, les especificitats tècniques 
de les armes i els procediments de control 
posteriors al seu ús. Algunes d’aquestes 
recomanacions coincideixen també amb les 
del CAT:


Les instruccions detallades sobre l’ús de les 
Taser s’han de difondre entre els agents que 
en faran ús, que hauran de ser especialment 
seleccionats entre persones resistents a 
l’estrès i amb facultats de discerniment; 
agents que, a més, hauran de rebre la formació 
adequada per emprar les pistoles elèctriques 
adequadament (par. 75).


Les Taser haurien de dur un xip de memòria 
que permetés enregistrar tota la informació 
rellevant relativa a l’ús (per exemple, hora 
exacta i duració de la descàrrega o 
descàrregues). Haurien d’incorporar, a més, 
aparells de vídeo que enregistressin les 


circumstàncies d’ús (par. 76-77). Cada 
utilització d’una pistola elèctrica hauria de 
comportar un informe detallat específic de 
l’agent als seus superiors en què s’indiquessin 
les circumstàncies precises que van causar 
l’incident (incloent-hi la presència d’altres 
armes); com es va emprar l’arma; presència 
de testimoniso no; atenció mèdica a la persona 
disparada, etc. (par. 82). El CPT recomana, en 
particular, que aquest procediment reservat 
s’acompanyi d’un element de supervisió 
extern periòdic i sistemàtic (par. 83).


Finalment, el CPT no es pronuncia sobre els 
riscos per a la salut de la utilització de les 
pistoles Taser. Malgrat que reconeix que hi ha 
hagut persones mortes poc després de rebre’n 
una descàrrega, assenyala que la recerca 
mèdica en la matèria no és concloent. Ara bé, 
el que és indicutible és que les armes de 
descàrrega elèctrica presenten riscos 
específics per a la salut, que van des de la 
caiguda al terra després d’haver rebut 
l’impacte del projectil elèctric fins a condicions 
mèdiques prèvies de la víctima que poden no 
ser conegudes per l’agent (principalment 
coronàries). En funció d’aquests plantejaments, 
el CPT recomana:


Que les pistoles elèctriques no s’utilitzin en 
cap cas contra persones vulnerables, 
incloent-hi gent gran, infants, dones 
embarassades i malalts del cor. També en 
desaconsella l’ús en persones intoxicades (per 
drogues o alcohol) o malalts mentals, que 
poden no entendre els avisos previs a l’ús de 
la Taser (CPT, par. 79).


Que tota persona contra la qual s’hagi disparat 
una pistola elèctrica ha de ser examinada per 
un metge i, si és necessari, duta a un hospital 
per fer-li un examen físic i psicològic (CPT, 
par. 81).







5. L’ÚS DE LES PISTOLES PER PART DE 
LA POLICIA DE LA GENERALITAT


Els funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra 
disposen, per fer complir la llei i en defensa de 
la seguretat ciutadana, d’armes de foc i 
munició de dotació reglamentària. Així 
mateix, en determinats casos, poden utilitzar 
altres elements com a armes o eines d’ús 
policial (com ara porres, manilles, brides, etc.). 
En tot cas, però, de conformitat amb l’article 
11 de la Llei 10/1994, de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra, “els 
funcionaris de policia han de regir-se en 
l’exercici de llurs funcions pels principis de 
congruència i d’oportunitat en la utilització 
dels mitjans a llur abast i actuar amb la 
decisió necessària; sense retard, quan d’això 
depengui evitar un mal greu, immediat i 
irreparable”. Com a marc d’actuació general, 
en l’ús de la força caldrà utilitzar en primer 
lloc mitjans no violents. 


Ja s’ha assenyalat en el capítol introductori els 
antecedents que porten el Departament 
d’Interior, l’any 2015, a anunciar l’adquisició 
de 130 pistoles de tipus Taser. En ocasió de 
l’obertura de l’actuació d’ofici amb què es va 
iniciar aquest informe, el Síndic es va adreçar 
al Departament d’Interior per conèixer:


 Quins membres del cos estaran habilitats 
per a la utilització de les pistoles elèctriques, 
com i quan es faran servir, i quina previsió hi 
ha de fer-ne extensiu l’ús a altres membres.


 Si disposen d’algun informe que avali l’ús 
d’aquestes armes i en documenti els possibles 
riscos.


 Nombre i característiques de les pistoles 
Taser que es preveuen adquirir i previsió de 
començar-les a fer servir.


 Motius pels quals se n’ha acordat la 
utilització en aquests moments.


 Tipus i durada de la formació que rebran 
els agents que les han d’utilitzar.


 Regulació de l’ús de les pistoles elèctriques 
i unitat encarregada de controlar-les.


 Si es té constància del nombre de policies 
locals que en fan ús.


 Si es té constància del que assenyala el 
Consell d’Europa sobre la utilització d’aquestes 
armes i de valoració que se’n fa.


A partir d’aquest anunci, i a preguntes 
d’aquesta institució sobre els membres del 
cos que estaran habilitats per utilitzar 
aquestes armes, i sobre com i quan es faran 
servir, el Departament d’Interior ha informat 
que la previsió és que la utilització dels DCE 
sigui a càrrec de comandaments del Cos de 
Mossos d’Esquadra que tinguin responsabilitats 
de cap de torn, o bé determinats serveis d’una 
major especialització de suport a la seguretat 
ciutadana. En concret, la previsió és que hi 
hagi un DCE per ABP/comissaria/dependència 
policial i un altre per cada unitat d’àrea 
regional de recursos operatius (ARRO) o àrea 
de brigada mòbil (ABM). També es preveu 
dotar-ne l’Àrea Regional d’Instrucció 
d’Atestats i Custòdia de Detinguts (ARIACD).


Seguint aquesta previsió, la utilització 
d’aquestes armes es preveurà en els casos 
següents: 


 Situacions classificades com a risc alt. Són 
les situacions en les quals els membres de la 
PG-ME han d’actuar fent ús de la força contra 
les persones en l’exercici de les seves funcions, 
en què hi ha una actitud hostil cap a terceres 
persones o cap als agents i és previsible que hi 
hagi una agressió o aquesta ja s’ha produït.


Serà una condició necessària que no sigui 
possible controlar aquesta situació amb les 
altres eines de què disposen els membres de 
la PG-ME utilitzades de manera gradual i 
progressiva. 


 A tall d’exemple, i sense constituir una 
definició completa, consideren com a 
situacions classificades com de risc alt 
aquelles on hi hagi una amenaça o agressió 
cap a terceres persones o cap als agents amb 
arma blanca o altres objectes contundents per 
persones alterades o violentes (sota els efectes 
de alcohol, substàncies estupefaents, malalts 
mentals, etc.) o bé davant d’intents de suïcidi 
i autolesió. Cal recordar, en aquest sentit, que 
el CPT desaconsella l’ús dels DCE en persones 
intoxicades (per drogues o alcohol) o malalts 
mentals, que poden no entendre els avisos 
previs al seu ús. 


En qualsevol cas, tenen previst elaborar una 
regulació interna per a l’ús d’aquests 







dispositius com n’hi ha per a altres armes i 
eines d’ús policial. 


Respecte als motius pels quals la PG-ME n’ha 
acordat la utilització en aquests moments, la 
Direcció General de la Policia (DGP) informa 
que la PG-ME ha assolit prou experiència 
operativa per valorar que cal cobrir amb 
aquesta eina determinades situacions 
específiques que col·loquen els agents en la 
tessitura de no disposar cap recurs entre la 
defensa policial i l’arma de foc. 


En aquest sentit, valoren la pistola elèctrica 
com una eina que permet un ús gradual de la 
força més acurat. Assenyalen que han 
comparat la situació en altres països europeus 
en què la implementació del DCE està més 
estesa o generalitzada, i els resultats que han 
obtingut els consideren globalment 
satisfactoris. No s’aclareix, però, a quins 
països es fa referència ni els fonaments de la 
valoració globalment positiva.


Quant al tipus i la durada de la formació que 
rebran els agents que les han d’utilitzar, en el 
moment en què la DGP va trametre la 
informació requerida, (setembre de 2015), 
s’estava elaborant el pla de formació, i 
s’estaven comparant les diverses formacions 
que ofereixen les policies europees amb una 
forta implantació d’aquestes eines, i també la 
formació que recomana la mateixa empresa 
distribuïdora del dispositiu. 


Així mateix, en aquell moment hi havia la 
previsió que, una vegada se’n definís l’ús, 
també s’acabaria de concretar la formació i es 
formalitzaria la instrucció per regular-la. En 
l’elaboració de la instrucció sobre la utilització 
d’aquests dispositius es va assenyalar que es 
tindrien en compte les pautes del Comitè 
Europeu per a la Prevenció de la Tortura. 


Pel que fa a la unitat encarregada de fer-ne el 
control, serà la mateixa a la qual pertanyi 
l’agent que l’hagi utilitzat a través de 
l’estructura jeràrquica, sens perjudici que en 
puguin fer una supervisió i un control altres 
unitats de la PG-ME habilitades a aquest 
efecte (per exemple, la Divisió d’Afers Interns). 


Finalment, la DGP ha treballat i ha estudiat 
l’ús dels dispositius conductors d’energia des 
de dos vessants, un en col·laboració amb 
l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, que, 
entre altres qüestions, tractava sobre quina és 
la seva afectació en les persones que porten 
marcapassos. D’aquest estudi hi ha un 
informe que es va publicar en la revista Journal 
of Multidisciplinary Science and Tecnology (Vol. 2 
Fasc. 3, març 2015) “How to Do Electrical 
Weapons Affect the Behaviour of Implantable 
Pacemakers” (dels mateixos autors que 
l’article de Cuadernos de Medicina Forense). 
D’altra banda, l’han estudiat altres 
publicacions que hi ha sobre aquesta matèria 
i que, en essència, coincideixen amb les que 
s’han citat al llarg d’aquest informe.







6. L’ÚS DE LES PISTOLES PER PART DE 
LES POLICIES LOCALS


L’article 8 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de 
les policies locals, determina que els policies 
locals, com a integrants d’un institut armat, 
han de dur l’armament reglamentari que se’ls 
assigni i que l’alcalde ha de determinar, de 
forma motivada, les circumstàncies i els 
serveis en què no s’han de dur armes de 
foc. 


Sobre l’ús de les armes, l’article 10 i 
següents de la llei contenen les mateixes 
previsions que la resta de cossos i forces 
de seguretat pel que fa als principis 
d’actuació que n’han de regir l’ús. 


Sobre la base de l’anterior, el Decret 
219/1996, de 12 de juny, desplega la 
previsió de l’article 18 de la mateixa llei, 
segons la qual el tipus d’armes, les normes 
per administrar-les i les mesures 
necessàries per evitar-ne la pèrdua, la 
sostracció o l’ús indegut s’han de 
determinar reglamentàriament. 


L’article 9 del decret esmentat, dedicat a 
altres mitjans de defensa de l’ajuntament, 
estableix literalment que “els alcaldes 
podran dotar els membres de la seva 
policia local d’altres mitjans de defensa 
quan aquests estiguin previstos en els 
reglaments interns i homologats per les 
autoritats competents”. L’apartat segon 
de l’article assenyala que ”aquests mitjans 
podran formar part de la dotació personal 
dels membres de la policia local o de la 
dotació d’unitats per a serveis específics”. 


De conformitat amb aquestes disposicions, 
la majoria dels ajuntaments amb cossos 
de policia local que utilitzen defenses 
elèctriques n’han regulat l’ús en els 
reglaments interns respectius i han creat 
uns protocols normalitzats de treball per 
regular les situacions en què es poden fer 
servir. 


Sobre el nombre de policies locals que en 
fan servir, a principis de 2015 els mitjans 
de comunicació es van fer ressò de la 
notícia que gairebé mig centenar de 
policies locals utilitzaven les pistoles 
elèctriques de l’últim model de Taser, 
l’X26P. Per la seva banda, el Departament 


d’Interior reconeix que desconeix el 
nombre de policies locals que disposen 
d’alguna unitat de DCE, però trasllada la 
dada de l’empresa Taser, segons la qual 
l’any 2012 hi havia 150 unitats en servei a 
les policies locals de Catalunya. Com es 
veurà seguidament, de la recerca duta a 
terme, se’n desprèn que aquesta xifra és 
clarament exagerada.


Per elaborar aquest apartat, el març de 
2015 es va fer una sol·licitud d’informació 
a cadascun dels ajuntaments de Catalunya 
que disposen de policia local (213). Les 
qüestions sobre les quals se’ls preguntava 
eren les següents:


 Nombre i marca de les pistoles elèctriques 
de què disposen i temps que fa que les fan 
servir.


 Marc legal aplicable i normativa d’àmbit 
municipal que en regula l’ús.


 Protocol d’actuació o procediment de 
treball.


 Situacions en què es fan servir, d’acord 
amb quines directrius se n’autoritza l’ús i 
les unitats policials que les utilitzen.


 Contingut i durada de la formació que 
reben els agents. 


 Si es disposa d’algun informe que avali 
l’ús d’aquestes armes i en documenti els 
possibles riscos.


 Si es té constància del que assenyala el 
Consell d’Europa sobre la utilització 
d’aquestes armes i la valoració que se’n fa.


 En cas que no se’n disposi, si hi ha la 
previsió d’incorporar-les en un futur.


Val a dir que tots els municipis amb qui es 
va contactar han col·laborat amb el Síndic 
i han proporcionat la informació 
sol·licitada. 


És arran de la informació tramesa per 
cadascun d’aquests ajuntaments que es 
pot conèixer el nombre exacte de policies 
locals que, si més no, disposen de DCE. La 
taula 1 mostra les policies locals que en 
disposen, l’any en què les van adquirir, les 
unitats i el model. 







Policia local Població Inici Unitats Model


Atmella de Mar, l’ 7.183 2006 2 o més Taser X26


Arenys de Mar 15.289 2015 1 Taser X26P


Argentona 11.978 2012 1 Karbon MPID


Badalona 215.654 2012 1 Karbon MPID


Berga 16.238 2006 1 Taser X26P


Blanes 39.132 2006 2 Taser X26


Cabrera de Mar 4.522 2010 1 Taser X26


Caldes de Malavella 7.166 2014 1 Taser X26P


Caldes d'Estrac 2.717 2013 3 Taser X26


Cardona 4.898 2013 1 Taser M26


Castellar del Vallès 23.442 2000 2 Taser


Castellbisbal 12.364 2006 1 Taser X26


Dosrius 5.215 2013 3 Taser X26(1) -M26(2)


Girona 97.586 2004 2 Taser M18


Hostalric 4.005 2014 1 Taser X26P


Llinars del Vallès 9.570 2015 4 Taser X26


Montgat 11.501 2015 1 Taser


Montornès del Vallès 16.172 2011 2 Taser X26


Palau-solità i Plegamans 14.457 2008 1 Taser X26


Premià de Mar 27.944 NS/NC 1 Taser X26


Ripollet 37.445 2011 4 Taser X26 (1)-M26i (3)


Sallent 6.669 2012 1 Stinger S200


Sant Andreu de Llavaneres 10.493 2009 2 Taser X26


Sant Antoni de Vilamajor 5.789 2010 3 Taser M26


Sant Feliu de Llobregat 43.800 2007 1 Taser X26


Sant Fost de Campsentelles 8.603 2014 1 Taser X26


Sant Pol de Mar 5.012 2011 3 Taser X26


Sant Vicenç de Montalt 6.049 2011 2 Taser X26 (1)-X26P (1)


Sils 5.797 2010 1 Taser X26


Tona 8.021 2015 1 Taser X26P


Vilanova del Vallès 5.241 2007 3 Taser M26


Taula 1: Distribució del nombre de policies locals que en disposen







D’acord amb aquestes dades, del total de 213 
cossos de policia local d’arreu de Catalunya, 31 
disposen, com a dotació oficial, d’una pistola 
elèctrica o més. Cal destacar que la majoria de 
les policies locals (18) han adquirit una sola 
pistola, i la resta, dues o més fins a un màxim 
de quatre unitats. Aquest és el cas de Ripollet i 
Llinars del Vallès, que en tenen quatre, 
respectivament. Sorprèn que, amb algunes 


excepcions (Badalona, Sant Feliu de Llobregat, 
Girona, Blanes, Ripollet), es tracti de municipis 
petits, amb una població inferior als 20.000 
habitants (en alguns casos, força menys).


En relació amb la marca i el model, es constata 
que la més utilitzada és la Taser i, dins 
d’aquesta, el model X26 (30 unitats), el model 
M26 (12 unitats) i el model X26 P (7 unitats).


Taula 2: Models d’unitats


N


Taser X26 30


Taser M26 12


Taser X26P 7


Karbon MPID 2


Taser M18 2


Stinger S200 1


Total 54


Pel que fa a la data d’adquisició, destaca el 
cas de Castellar del Vallès, que en disposa des 
de l’any 2000, o les policies locals de Blanes, 
Berga i Castellbisbal, que les van adquirir 
l’any 2006. Més recentment, hi ha el cas de 


Llinars del Vallès, Montgat i Tona, l’any 2015. 
En la taula 3 es pot veure desglossat el 
nombre d’ajuntaments que progressivament 
han incorporat les pistoles Taser des de l’any 
2000 fins al 2015.


Taula 3: Any en què s’incorporen les pistoles Taser


Any Ajuntaments %


2000 1 3,2


2001 - 0,0


2002 - 0,0


2003 - 0,0


2004 1 3,2


2005 - 0,0


2006 4 12,9


2007 2 6,5


2008 1 3,2


2009 1 3,2


2010 3 9,7


2011 4 12,9


2012 3 9,7


2013 3 9,7


2014 3 9,7


2015 4 12,9


NC 1 3,2


Total 31 100,0







Del total de les 31 policies locals que disposen 
de pistoles elèctriques, tan sols 21 (67,74 %) 


les tenen en servei respecte a 10 (32,26%) 
que, per diversos motius, no les hi tenen.


Policia local En servei


Atmella de Mar, l’ No


Arenys de Mar No


Argentona Sí


Badalona No


Berga Sí


Blanes Sí


Cabrera de Mar Sí


Caldes de Malavella Sí


Caldes d'Estrac Sí


Cardona Sí


Castellar del Vallès Sí


Castellbisbal No 


Dosrius Sí


Girona Sí


Hostalric Sí


Llinars del Vallès No


Montgat Sí


Montornès del Vallès Sí


Palau-solità i Plegamans No


Premià de Mar No


Ripollet Sí


Sallent No


Sant Andreu de Llavaneres Sí


Sant Antoni de Vilamajor Sí 


Sant Feliu de Llobregat No


Sant Fost de Campsentelles No


Sant Pol de Mar Sí


Sant Vicenç de Montalt Sí


Sils Sí


Tona Sí


Vilanova del Vallès Sí


Taula 4: Distribució de les policies locals que tenen pistola elèctrica en servei







Pel que fa als motius pels quals, malgrat 
haver-les adquirit, no s’han fet servir mai, o 
bé s’utilitzaven però s’han deixat de fer 
servir, o bé estan en espera, se’n desprenen 
els resultats següents.


En el cas de l’Ametlla de Mar, cal destacar 
que disposen de les pistoles Taser des de 
l’any 2006 i, concretament, es van començar 
a fer servir el juliol de 2006 per un decret 
d’alcaldia, i se n’ha documentat l’ús en dues 
ocasions. Tanmateix, es fa notar que 
actualment no es fan servir per decisió del 
cap de la Policia Local, motiu pel qual no 
disposen de protocol d’actuació, malgrat 
que consta que l’any 2006 es van formar 
tots els funcionaris de carrera per poder-
les fer servir tal com assenyalava el decret 
d’alcaldia. 


Arenys de Mar és un dels municipis que 
recentment ha adquirit una pistola 
elèctrica marca Taser, model X26P, però 
encara no és operativa, en espera d’elaborar 
un protocol d’ús, tot i que consta que es va 
dur a terme la formació corresponent.


A Badalona consta que disposen d’una 
defensa elèctrica policial marca karbon 
mpid, model Stinger, amb càmera de vídeo 
color més àudio, des de febrer de 2012, a 
disposició del comandament responsable 
d’armament i de formació, però no és 
operativa per als serveis de carrer. No es 
preveu que es faci servir en cap situació, 
atès que no tenen instruccions ni protocols 
establerts, llevat de la formació interna a 
comandaments que va dur a terme personal 
habilitat amb formació. 


A Castellbisbal la prefectura va adquirir 
una pistola elèctrica marca Taser, model 
X26, amb la intenció d’incorporar un 
element més dins de l’escala d’ús de la 
força, abans d’utilitzar les armes de foc 
reglamentàries. No obstant això, la pistola 
està dipositada a l’armer sense que mai 
cap policia l’hagi portat de dotació durant 
el servei ni s’hagi fet servir en cap incident. 
Si bé consta que un caporal del cos va fer 
un curs sobre l’ús de la pistola Taser pels 
policies locals, no s’ha fet cap més formació 
a la resta d’integrants de la plantilla. Per 
aquest motiu, tampoc no han considerat 
necessari elaborar cap normativa municipal. 
Ans al contrari, la prefectura ha decidit 
mantenir la Taser al dipòsit de l’armer sense 


que es pugui portar ni utilitzar durant el 
servei. 


Llinars del Vallès és un dels municipis que té 
quatre dispositius electrònics de control de 
la marca Taser i model X26, però no s’han 
tret de la caixa contenidora i, per tant, no 
s’han fet servir mai. En canvi, a diferència de 
Castellbisbal, sí que disposa d’un protocol 
normalitzat de treball (PNT) que regula els 
criteris d’actuació dels agents de la policia 
local, pendents de l’elaboració i l’aprovació 
d’un reglament de l’ús de la força i les armes.


A Palau-solità i Plegamans, la prefectura de 
la Policia Local disposa d’una pistola elèctrica 
Taser, model X26, des de l’any 2008, però per 
manca de normativa que reguli l’ús d’aquest 
tipus d’armes no l’han fet servir mai, i està 
dipositada a un armer de seguretat de la 
prefectura. D’altra banda, tampoc no han 
format mai cap agent ni disposen d’un 
protocol o procediment de treball. 


Premià de Mar és un altre dels municipis que 
va comprar una pistola Taser, model X26, fa 
molts anys, però no la tenen adjudicada al 
servei per la falta d’autorització i, 
consegüentment, de protocol. En aquests 
moments la tenen desada en una caixa 
forta, i estan en espera d’autorització per 
utilitzar-la, moment en què s’establirà el 
protocol corresponent i es farà la formació 
oportuna. 


Sallent va adquirir una defensa elèctrica de 
la marca Stinger i model S200 l’any 2006, la 
qual va passar a formar part de la dotació de 
recursos policials fins a l’any 2012, quan per 
una avaria va quedar inutilitzada, sense que 
de moment s’hagi pogut arreglar, a causa 
tant de la complexitat de l’avaria com del 
cost econòmic que suposa la reparació. Si bé 
no disposen de protocol d’actuació i de 
manteniment, el cap de la Policia Local va 
donar ordres directes i precises en el sentit 
que s’havia d’emprar sota els mateixos 
principis que les armes de foc. 


Sant Feliu de Llobregat disposa d’una pistola 
elèctrica Taser, model X26, des de l’any 2007 
però ha romàs dins d’una caixa forta de 
l’armari i no ha estat utilitzada en cap 
moment. Atès que la voluntat de l’inspector 
era no adquirir aquest tipus d’arma perquè 
no estava segur de la seva eficàcia, malgrat 
que hi havia preparada una ordre de servei 







en què es definien les normes d’ús i una 
formació dirigida als components de la 
policia local, finalment no s’ha considerat 
necessari portar terme la formació perquè el 
nou responsable polític de Seguretat 
Ciutadana també coincideix amb els 
plantejaments de la prefectura a aquest 
respecte. 


Campsentelles disposa d’una pistola 
elèctrica Taser, Model X26, a disposició de la 
plantilla de la policia local des de 2014. 
Encara no la tenen en servei perquè l’any 
2015 encara no hi havia cap normativa 
municipal i s’estava redactant el protocol de 
treball. Igualment, estan pendents d’impartir 
la formació corresponent. 


Per tant, cal destacar que en tres dels casos 
descrits, el motiu pel qual les pistoles 


elèctriques no són operatives obeeix a 
decisions del cap de la Policia Local o de la 
mateixa prefectura. En d’altres tres, perquè 
no tenen normativa o protocols establerts 
que regulin l’ús de les pistoles elèctriques 
per les policies locals. Tan sols en dos 
casos la policia local està pendent de fer-
les servir en espera de confeccionar el 
protocol d’ús corresponent. 


Pel que fa a les policies locals que disposen 
de pistoles elèctriques i les tenen 
operatives, o les hi han tingut en algun 
moment, és important veure quan, com i 
les vegades que s’han fet servir per 
analitzar-ne la casuística. Segons es pot 
veure en la taula 9, hi ha 5 ajuntaments 
que les han fet servir en una ocasió (16,13%) 
respecte als 24 restants que no les han fet 
servir mai (77,42%).


Taula 5: Ajuntaments que han fet servir pistoles Taser alguna vegada


Ajuntaments %


S’han fet servir 5 16,13


No s’han fet servir 24 77,42


NC 2 6,45


Total 31 100


Dels cinc ajuntaments que consta que les 
han fet servir en alguna ocasió, n’hi ha dos 
que les han fet servir una vegada i tres que 


les han fet servir dues. Per tant, les DCE 
s’han utilitzat a Catalunya un total de vuit 
vegades en els darrers quinze anys.


Taula 6: Nombre de vegades que s’han fet servir


Ajuntaments


1 2


2 3


Total 5


L’Ametlla de Mar és un dels municipis que 
actualment ha deixat d’utilitzar aquestes 
armes, però tenen documentat que les han 
fet servir en dues ocasions. L’Ajuntament, 
però, no ha facilitat informació sobre les 
circumstàncies en què se’n va produir la 
utilització.


Castellar del Vallès, el municipi que fa 
més anys que disposa de pistoles 
elèctriques (des del 2000), només ha 
considerat necessari utilitza-les en una 
ocasió, en un supòsit d’una persona molt 
agressiva en unes circumstàncies 
extremes, en què la persona en concret, 







influenciada per substàncies 
psicotròpiques, no podia ser reduïda. 
D’aquesta actuació, la policia local en va 
donar compte el jutjat corresponent. 


Girona és un dels grans municipis que 
també les ha utilitzat (dues vegades). En 
ambdues ocasions es van utilitzar contra 
persones violentes i en grans 
concentracions de masses, les fires de 
Sant Narcís i la celebració del triomf de la 
Champions. Cal fer esment d’un tercer cas 
en què se’n va autoritzar l’ús, però 
finalment no va ser necessari. D’acord 
amb la informació tramesa, en un dels 
casos es tractava d’una persona que estava 
sota els efectes de substàncies 
estupefaents i begudes alcohòliques, que 
no entenia de raons i que va començar a 
colpejar i a donar puntades de peu de 
forma descontrolada i molt agressiva vers 
els agents i es volia llançar contra la resta 
de ciutadans que hi havia a la zona. Atès 
l’estat que presentava, i com era 
pràcticament impossible reduir-lo i 
detenir-lo sense produir cap lesió, el 
sergent cap de la Unitat d’Intervenció va 
autoritzar l’ús de la pistola Taser, que va 
permetre immobilitzar aquesta persona i 
detenir-la, sense que consti cap lesió ni 
cap agent agredit. 


En l’altre cas documentat, es tractava 
d’una persona a qui es va convidar a 
baixar del vehicle perquè presentava 
signes d’estar sota la influència de begudes 
alcohòliques. No tan sols no va obeir 
l’ordre de baixar, sinó que va voler iniciar 
la marxa de nou. La persona no entenia de 
raons i va iniciar un forcejament amb els 
agents, que volien fer-la baixar del vehicle, 
tot oposant una gran residència i amb risc 
d’emportar-se un dels agents actuants 
arrossegat. Finalment, el conductor va 
sortir amb un objecte tipus cúter a la mà, 
i atès l’estat que presentava i el fet que 
era pràcticament impossible reduir-lo i 
detenir-lo sense produir cap lesió, el 
sergent va autoritzar l’ús de l’arma 
elèctrica, cosa que va permetre 
immobilitzar-lo, sense que hi hagués cap 
lesió ni cap agent agredit. 


Sant Andreu de Llavaneres, juntament 
amb Girona i l’Ametlla de Mar, és l’altre 
municipi en què s’han fet servir les 
pistoles elèctriques en dues ocasions. La 


primera, en una detenció en què la 
persona, molt violenta, va ferir dos agents. 
La persona detinguda va ser condemnada 
i en les diligències policials es fa fer 
constar l’ús de la Taser. Aquest ús va ser 
mitjançant contacte. La segona, per 
immobilitzar un jove violent que va patir 
un trastorn psíquic, havia agredit el seu 
pare i pretenia agredir els agents 
abraonant-s’hi amb un ganivet. La 
immobilització va ser ràpida igual que el 
trasllat del jove pels serveis sanitaris que 
ja eren al lloc en el moment dels fets. En 
les diligències policials que es van instruir 
també es va fer constar l’ús d’aquesta 
arma. Consta que llavors l’ús va ser a 
distància per mitjà dels dards. 


Finalment, hi ha la Policia Local de Sant 
Pol de Mar, que reconeix que tenen 
registrat un incident en què va caldre fer 
ús de les pistoles elèctriques, recollit en 
unes diligències informatives, sense que 
se’n desprengués cap altra dada de la 
informació tramesa per l’Ajuntament. 


Així mateix, cal destacar, d’una banda, el 
cas d’Argentona, en què els consta 
registrada una vegada en què l’exhibició 
de l’arma va suposar la finalització del 
supòsit per al qual se’n definia l’ús, sense 
que calgués utilitzar-la; i, de l’altra, 
Sallent, que en el decurs dels anys en què 
han disposat de la defensa elèctrica no 
han tingut la necessitat de fer-ne ús, si bé 
reconeixen que ha estat determinant en 
algunes actuacions pel seu efecte 
dissuasiu en persones amb actitud 
violenta. 


En suma, de les dades de què disposa 
aquesta institució, se’n desprèn que les 
pistoles elèctriques s’han emprat, excepte 
en una ocasió, contra individus contra els 
quals el CPT recomana que no s’utilitzin 
aquests dispositius (persones embriagades 
o amb trastorns psíquics).


La majoria (70,97%) de policies locals 
dotades d’aquest armament disposen de 
protocol d’actuacions per fer-ne ús. Els 
procediments normalitzats de treball 
(PNT) són molt semblants, en alguns casos 
idèntics, i regulen l’ús de la pistola 
elèctrica. El seu contingut és un breu 
recordatori de les normes bàsiques d’ús i 
de maneig d’aquesta arma elèctrica.







Taula 7: Ajuntaments que disposen de protocol d’actuacions


Ajuntaments %


Sí 22 70,97


No 7 22,58


En elaboració 1 3,23


NC 1 3,23


Total 31 100


De fet, cal destacar que el contingut dels 
PNT coincideix amb el temari de la 
formació que han rebut les policies locals 
respectives per part de l’empresa Taser, 
en funció dels paràmetres i el temari 
següents: 


1. Consideracions d’ús


Es posa l’accent en tota una sèrie de 
supòsits en què no es podran utilitzar. En 
primer lloc, es preveu que no es pugui 
utilitzar contra persones que estiguin a la 
vora de finestres, balcons, terrasses o llocs 
des d’on es pugui caure al buit perquè 
l’individu que rep un impacte de Taser queda 
immobilitzat a l’acte. També es preveu que 
s’evitin les zones amb poca massa muscular 
perquè sembla que, com més n’hi ha, millor 
actua la pistola elèctrica. També s’haurien 
d’evitar la cara i els genitals, perquè són zones 
molt delicades, tot i que en aquest cas els 
protocols no recullen una prohibició clara i 
precisa, sinó tan sols el sentit d’intentar evitar 
enfocar aquestes zones. 


2. Roba d’hivern


Estableixen que tenen demostrat que amb 
roba, encara que sigui d’hivern, la pistola Taser 
és efectiva, ja que el corrent es condueix a 
través de la roba i d’algunes armilles antibales. 


3. Distància del tret


Quant a la distància per utilitzar la pistola 
Taser, els protocols estableixen que és de dos-
tres metres, aproximadament. També 
assenyalen que els efectes d’immobilització 


depenen del grau d’obertura dels dards en el 
moment del tret, i, alhora, el grau d’obertura 
dels dards serà més gran com més distància hi 
hagi des del punt de realització del tret. També 
recorden que cal fer impacte amb els dos 
dards si es vol aconseguir la immobilització de 
l’individu. 


4. Cicle de funcionament automàtic


Es preveu que un cop l’agent pren el gallet, la 
pistola Taser disposa de cinc segons de 
descàrrega, passats els quals pot ser reactivat, 
i així successivament.


5. Marcapassos


Segons la companyia, els marcapassos 
moderns suporten perfectament els 
desfibril·ladors, que són centenars de vegades 
més forts que els impulsos de la Taser. 
Estableixen que si es fes un impacte 
directament a un marcapassos, aquest podria 
resultar-ne momentàniament afectat, però no 
es posaria en perill la salut de l’individu.13


6. Dones embarassades i menors


És l’únic supòsit en què els protocols 
estableixen una prohibició absoluta d’usar 
l’arma Taser, contra menors i dones 
embarassades, ja es que es considera que es 
podria causar un mal major. 


7. Ús de la pistola Taser en contacte 


Tenen previst que en cas que l’individu 
contra qui es vol disparar la pistola Taser 


13 Segons publicació de data 25 de març de 2007 pel Dr. Mark Kroll en el web de Taser.







sigui davant de l’agent, es pugui activar 
l’arma elèctrica directament al cos (es 
refereixen a l’ús de la pistola sense cartutx). 


8. Dards


Un cop tot sota control, es preveu que 
l’agent pugui retirar els dards fent pressió 
fermament sobre la zona d’impacte i 
estirar-los amb força i decisió, com si 
fossin hams. Després es preveu, però 
només com una possibilitat, que personal 
sanitari en faci la cura pertinent. Tan sols 
en els casos en què els dards són en zones 
delicades com el clatell, el coll, la cara, 
l’engonal, els pits, etc., caldrà sempre la 
intervenció del personal sanitari per fer-ne 
l’extracció. S’assenyala que aquests dards 
no penetren mai més de 0.66 cm a la pell. 


Es preveu que els cartutxos que s’hagin 
utilitzat es reservin perquè són l’evidència 
del servei. En aquest sentit, s’indica que 
caldrà dipositar-los en un sobre segellat 
amb el nombre de diligències de la 
intervenció i les etiquetes identificatives 
de la Taser sota custòdia de la prefectura, 
que els aportarà al jutjat en cas que els 
requereixi. 


9. Etiquetes


En efectuar un tret, el cartutx desprèn 
unes etiquetes que l’identifiquen (número 
de sèrie, model, pertinença, etc.). Són un 
total de 20-40 etiquetes que permeten el 
seguiment de qualsevol tret.


10. Manteniment i atencions


Aquest punt conté indicacions sobre com 
mantenir la Taser perquè no es faci malbé. 


11. Altres consideracions sobre la Taser


Si bé els protocols estableixen que no 
provoca efectes secundaris, en aquest punt 
sí que es fa constar que, com qualsevol 
arma, pot provocar danys: lleugeres 
cremades a la pell; si es posa en contacte 
amb un marcapassos, el pot afectar durant 
uns moments; pot encendre benzines i 
altres productes inflamables o 


combustibles; pot causar mal als ulls; pot 
causar contraccions musculars, i pot 
causar danys en la caiguda de l’individu 
que n’ha rebut l’impacte. 


A continuació, els protocols aclareixen 
que, tot i que no provoca efectes secundaris, 
un ús abusiu crearia seqüeles. 


D’altra banda, es recull que totes les 
pistoles Taser incorporen un número de 
sèrie i contenen un xip, que actua com a 
testimoni, ja que enregistra cada vegada 
que se n’ha fet ús, tant si ha estat amb 
càrrega com si no. També memoritza la 
data i l’hora en què s’ha produït el succés, 
a més d’altres variables. Aquest registre 
està protegit mitjançant codificació i no es 
pot alterar, modificar o esborrar. D’aquesta 
manera es preveu evitar-ne al màxim l’ús 
indegut. 


12. Assignació de la pistola Taser per al 
servei


Es preveu que sigui el responsable del torn 
o del servei qui distribueixi la pistola Taser 
als diferents torns de treball. La condició 
indispensable és haver superat el curs per 
fer-ne ús i el psicotècnic tipus arma de foc. 


13. Observacions en la instrucció de les 
diligències judicials


Aquest apartat conté indicacions sobre les 
dades que s’han de fer constar en la 
instrucció de les diligències judicials. 


Pel que fa als supòsits en què està prohibit 
fer servir la Taser, hi ha policies locals que 
els han ampliat. Així, Llinars del Vallès 
preveu que no es podran fer servir, a banda 
de dones embarassades i infants, amb 
persones d’edat avançada, persones 
discapacitades i persones especialment 
vulnerables. Montornès del Vallès també 
preveu que està prohibit fer-les servir en 
entorns escolars, com a control de la 
disciplina viària a les zones comercials i en 
la vigilància dels mercats ambulants. 


Amb relació als destinataris d’aquestes 
armes, la majoria dels ajuntaments que 
disposen de pistoles elèctriques coincideixen 
que estan tenen com a objectiu reduir 







persones agressives i violentes. Parteixen 
que, dins de l’operativa policial, tenen la 
seva funció en situacions d’especial 
violència en què la presència policial o els 


avisos verbals abans de la seva utilització 
no són suficients per atendre una situació 
que suposi un atemptat il·legítim i greu 
contra els agents o terceres persones. 


Taula 8: Destinataris armes Taser


Reduir persones agressives i violentes 21


Salvar vides 1


Reprimir atacs molt agressius (persones i animals) 1


Fet que pugui ser constitutiu d’infracció a la legalitat vigent 1


Control subjectes alterats mentalment o sota efecte drogues 1


Alternativa a l’arma de foc 1


NC 1


Total 31


En cas que es produís alguna de les 
situacions descrites, les policies locals 
entenen que és preferible la utilització 
d’una arma no letal a la utilització de 
l’arma de foc reglamentària. De fet, les 
policies locals les van adquirir amb la 
intenció d’incorporar un element més dins 
de l’escala de l’ús de la força abans d’utilitzar 
les armes de foc reglamentàries. 


A banda d’això, les policies locals també 
preveuen que poden ser utilitzades en altres 
supòsits com per al control d’animals 
agressius o violents, sempre sota els 
mateixos principis i sense causar-los 
pràcticament cap lesió. És el cas de Caldes 
de Malavella. 


Quant a la formació, del total de 31 cossos de 
policia local que tenen pistoles elèctriques, 
25 l’han rebut. Aquesta formació l’ha dut a 
terme la mateixa empresa distribuïdora de 
les armes o bé ha estat a càrrec d’empreses 
que fan formació per a professionals de la 
seguretat. En algun cas la formació la va 
impartir algun membre de la mateixa policia 
local que prèviament havia estat format. És 
el cas de Berga, en què la formació rebuda 
pels agents la va impartir el monitor de tir, o 


Blanes, en què dos agents de la policia local 
van fer el curs d’instructor en l’ús de la 
Taser. 


El personal a qui va adreçada la formació 
varia en funció del municipi. En algunes 
policies locals el curs l’han fet els 
comandaments (caporals i sergents), com 
ara Badalona, en previsió d’una futura 
regulació interna per a l’ús de l’arma. En 
d’altres, hi han participat la majoria dels 
agents integrants de la plantilla (Caldes 
d’Estrac, Caldes de Malavella, Cardona, 
Girona i Hostalric). 


Finalment, també hi ha policies locals en 
què un dels comandaments va fer el curs 
d’instructor, però després no es va fer cap 
formació als integrants de la plantilla en la 
mesura que no van fer ús de la Taser i no van 
elaborar cap normativa municipal que en 
regulés l’ús. A tall d’exemple, Castellbisbal i 
Sant Feliu de Llobregat.


En tot cas, de la informació tramesa, se’n 
desprèn que és estrictament obligatòria la 
formació concreta per als agents que hauran 
d’utilitzar l’arma en algun moment.







Taula 9: Habilitació per a l’ús de les pistoles Taser


Criteri del comandament 1


Agents que han superat el curs 15


Dipositada al dipòsit d'armes 1


Cap del torn 3


Patrulla en servei 4


NC 7


Total 31


Pel que fa al personal que està habilitat per 
utilitzar aquestes armes, la majoria de policies 
locals preveuen que la utilització de les Taser 
sigui a càrrec de tots els agents que hagin 


superat el curs (15), inclosos els 
comandaments, i només en quatre casos es 
preveu que les tinguin assignades els caps de 
torn o a criteri del comandament responsable.


Taula 10: Hores de formació


Ajuntaments % % sense NC


3 hores 1 4 6,67


4 hores 1 4 6,67


6 hores 2 8 13,33


8 hores 10 40 66,67


10 hores 1 4 6,67


NC 10 40 -


Total 25 100 100


La formació inclou una part pràctica i una 
de teòrica dissenyada pel fabricant. Dels 
15 ajuntaments que han informat sobre 
aquest extrem, se’n desprèn que aquesta 
formació té una durada aproximada de 
vuit hores o menys, i engloba coneixements 


sobre el marc legal de l’arma, coneixements 
tècnics i pràctics, protocols d’actuació i 
supòsits, i finalitza amb una 
experimentació real en primera persona 
voluntària dels efectes que provoca 
aquesta arma.


Taula 11: Coneixement Consell d’Europa


Ajuntaments %


Sí 23 74,19


No 2 6,45


NC 6 19,35


Total 31 100







Finalment, a la pregunta sobre si tenen 
coneixement dels advertiments posats de 
manifest pel Comitè de Prevenció de la 
Tortura del Consell d’Europa, la majoria 
dels ajuntaments (74,19%) en tenen 
constància, motiu pel qual han considerat 
necessari regular l’ús d’aquestes armes. 
Parteixen de la base que qualsevol arma ha 
d’estar controlada i regulada per evitar-ne 
possibles mals usos i, en cas que n’hi hagi, 
poder-los detectar i castigar. 


A banda de la regulació en el reglament 
d’armes com a defensa elèctrica, les policies 
locals són del parer que Taser ofereix gran 
nombre de mecanismes adequats per fer un 
seguiment exhaustiu de tot el que succeeix 
en qualsevol ús que se’n pugui fer. Per tant, 
consideren que és impossible fer-ne un mal 
ús evitant els sistemes de seguretat: l’arma 
té un número de sèrie, les descàrregues de 
dades a l’ordinador només es poden desar 
en arxius xifrats immodificables, el cartutx 
que es dispara té un número de sèrie 
imprès i hi ha gravació de veu per registrar 
el que succeeix entorn de l’actuació. Per 
tant, són del parer que tots aquests 
mecanismes i sistemes, tot i no se’n pugui 
garantir sempre un bon ús (com tampoc no 
se’n pot garantir de cap altra arma), 
tendeixen a assegurar un control i una 
regulació molt estrictes que, segons ells, és 
dissuasiu per a persones amb la intenció de 
delinquir, a més d’assegurar la detecció de 
qualsevol irregularitat en l’ús. 


Sobre informes que avalin l’ús d’aquestes 
armes i en documentin possibles riscos, les 
policies locals no en disposen de propis, 
més enllà dels que es poden trobar al web 
oficial de l’importador d’aquestes armes, i 
els que els van facilitar en el moment 
d’adquisició de l’arma i de formació. La 
majoria de policies locals tenen coneixement 
de l’informe emès per Amnistia 
Internacional.


D’altres, com Arenys de Mar, esmenten 
algun document, com ara Los Cuadernos de 
Medicina Forense, assenyalats anteriorment. 
Algunes policies locals disposen de la 
Instrucció número 4/11 (Armas 
Incapacitantes: El Taser), de l’Associació 
Professional de Policies (cas de Cabrera de 
Mar i Dosrius). Finalment, d’altres, com ara 
Caldes de Malavella, disposen d’estudis 
recents com el del doctor P. Bozeman del 


Wake Forest University Baptist Medical 
Center, sobre els efectes que la Taser 
produeix en l’ésser humà en condicions 
reals durant les intervencions policials 
reals, i que també ha estat tingut en compte 
pel Departament d’Interior. 


Quant a les policies locals que no disposen 
de pistoles elèctriques, però podrien 
incorporar-les en un futur, ara per ara són 
sis.


Tres municipis tenen la decisió d’adquisició 
força avançada. La Policia Local de Santa 
Susanna, en el moment de trametre la 
informació, va fer saber a la institució que 
estava treballant en la confecció del 
reglament específic intern que regularia els 
procediments i els protocols d’utilització i 
actuació, i també tots els aspectes 
relacionats amb aquesta arma. La Policia de 
l’Ametlla del Vallès, per la seva banda, 
estava preparant una memòria per fer una 
valoració sobre si era convenient la compra 
i l’ús d’aquestes armes. En un pas més 
endavant, hi ha la Policia de Sant Celoni, 
que també tenia previst adquirir-ne dues, 
les quals ja estan pressupostades. 


D’altra banda, hi ha municipis que estan 
estudiant incorporar aquestes armes en un 
futur. Així, Parets del Vallès, Sant Cugat del 
Vallès i Capellades són del parer que es 
produeixen situacions complexes i extremes 
en les quals pensen que serien idònies per 
a la seguretat de la tasca policial i que 
minimitzarien les lesions dels ciutadans, i 
també dels funcionaris policials actuants, 
sense ometre en cap moment els principis 
bàsics d’actuació establerts. En el cas de 
Sant Cugat del Vallès, parteixen que dins 
l’operativa policial tenen la seva funció en 
situacions d’especial violència en què amb 
la presència policial no és suficient per 
atendre una situació i en què tampoc no 
són suficients les ordres policials o la 
mediació. Aquest darrer municipi ha 
comunicat que la decisió final dependrà del 
resultat de l’informe del Síndic, i també de 
les recomanacions que pugui fer el 
Departament d’Interior. En el mateix sentit 
s’ha pronunciat l’Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda.


Hi ha altres cossos policials que reconeixen 
que la utilització de les pistoles elèctriques 
és un tema polèmic que ha generat un gran 







debat respecte al seu ús, motiu pel qual 
encara no l’han introduït com a equipament 
de la policia local del municipi. A hores 
d’ara, el plantejament que tenen és només 
de regulació i no tenen previsió a curt 
termini d’incorporar-les al servei sense un 
estudi exhaustiu i una anàlisi d’informes 
sobre aquesta qüestió. És el cas de la 
Guàrdia Urbana de Figueres o la Policia 
Local d’Esparreguera, que són del parer 
d’esperar que el Departament d’Interior 
les implanti a la policia, com a màxim 
òrgan responsable de la seguretat del país, 
i que l’ús d’aquestes armes estigui avalat 
per informes tècnics respecte a la 
seguretat, informes jurídics respecte a la 
legalitat i protocol d’utilització.


D’altra banda, també hi ha el grup de les 
policies locals que obertament afirmen 
que no tenen pistoles elèctriques ni tenen 
previst incorporar-les actualment o en el 
futur. Cal posar èmfasi en el cas de la 
Policia Local de Cabrils, en què és criteri 
de l’alcaldia no incorporar les pistoles 
elèctriques a la dotació del cos policial, ni 
actualment ni en un futur. El motiu pel 
qual el comandament, sergent en cap de 
la policia local, no creu convenient 
incorporar aquest tipus d’arma a la dotació 
del cos és perquè, atesa la seva experiència 
professional en l’aplicació de l’ús de la 


força en les diverses situacions pràctiques 
policials i en l’estudi teòric de l’ús de la 
força en l’àmbit acadèmic, ha arribat a la 
conclusió que és un element que en la 
ponderació del resultat pretès amb el seu 
ús i del resultat lesiu possible esdevé 
desproporcionat i, per tant, al marge dels 
principis bàsics d’actuació de l’article 5 de 
la Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos 
de seguretat de l’estat, i també de la resta 
de normativa regional i internacional. 


Juntament amb Cabrils, la Guàrdia Urbana 
de Lleida i la Policia Municipal de Mollet 
del Vallès s’han mostrat clares i contundents 
a l’hora d’afirmar que no en disposen i no 
tenen previsió d’incorporar-les en un futur. 
En el cas de Lleida, el cap de la GUL 
fonamenta la seva negativa en la informació 
que ha anat rebent al llarg del temps de 
persones expertes en la matèria.


Finalment, l’Ajuntament de Barcelona va 
manifestar en el seu moment (març de 
2015) que no disposava de cap arma 
d’aquestes característiques i que en el 
pressupost vigent tampoc no se n’havia 
previst l’adquisició. Més recentment, 
l’actual Comissionat de Seguretat de la 
ciutat ha manifestat que la Guàrdia 
Urbana de Barcelona no té previst dotar-se 
d’aquest armament en el futur.











7. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS


CONCLUSIONS


Generals


 Els dispositius conductors d’energia 
(CED), entre els quals destaquen les 
pistoles Taser, són armes paralitzants que 
descarreguen electricitat sobre la persona 
per immobilitzar-la momentàniament. En 
una gran majoria de casos aquestes 
descarregues provoquen contracció 
muscular generalitzada que indueix a una 
paràlisi temporal i causa a la persona 
afectada una caiguda al terra. 


 La diferència principal entre la pistola 
Taser i la resta de pistoles elèctriques o 
dispositius conductors d’energia és que la 
Taser interfereix en el sistema nerviós 
muscular i immobilitza la persona mentre 
que la resta afecta únicament el sistema 
nerviós sensorial i produeix un dolor molt 
intens a la zona de contacte. 


 Malgrat que se les cataloga com a 
armes no letals, s’ha documentat la mort 
de persones arreu del món després d’haver 
rebut les descàrregues d’aquestes armes. 
Els estudis no són concloents quant a la 
relació causa-efecte, però s’ha destacat 
que alguns autors que minimitzen els 
riscos d’aquestes armes poden tenir 
vinculació amb les empreses que les 
fabriquen, cosa que resta credibilitat a les 
seves conclusions. 


 Pel que fa als efectes del corrent elèctric 
en els cossos humans, la pistola Taser 
proporciona un corrent, segons el 
fabricant, d’entre 2,01 i 3,6 mA, molt per 
sota del que resulta letal per a una persona 
sana. Les exposicions de curta durada a 
corrents elèctrics de menys de 10 mA es 
poden considerar no perjudicials per a la 
salut. 


 Tant l’empresa fabricant com estudis 
independents posen de manifest que els 
riscos per a la salut augmenten amb 
relació a persones amb patologies 
cardíaques (duguin marcapassos o no), 
dones embarassades, gent gran, etc. La 
prohibició o recomanació de no emprar 
els dispositius elèctrics contra aquestes 


persones topa, a la pràctica, amb la 
impossibilitat de conèixer aquestes 
situacions o factors de risc en el moment 
d’emprar l’arma.


 Si bé la recerca mèdica en aquesta 
matèria no és concloent i encara queda 
molt per saber, el que és indiscutible és 
que les armes de descàrrega elèctrica 
presenten riscos específics per a la salut. 


A escala internacional


 La Comissió Europea no es pronuncia 
sobre l’ús d’aquestes armes en territori 
espanyol −o en qualsevol altre estat 
membre−, més enllà del compliment de 
les restriccions a la importació i 
l’exportació, i es limita a referir-se 
genèricament als deures basats en drets 
humans que tenen els estats membres.


 El Comitè contra la Tortura (CAT) ha 
afirmat en una ocasió que l’ús d’aquestes 
armes “provoca un dolor intens, 
constitueix una forma de tortura i, en 
alguns casos, pot fins i tot provocar la 
mort”. En un dels seus informes, ha 
assenyalat que hi hagut com a mínim 
dues morts directament relacionades amb 
l’ús de les pistoles elèctriques. 


 Al Comitè per a la Prevenció de la 
Tortura (CPT) li preocupa l’ús abusiu que 
es pugui fer de les pistoles Taser. Tem 
que, pel fet que són armes letals, es premi 
el gallet amb més facilitat que amb les 
pistoles tradicionals. Per aquest motiu, ha 
elaborat uns estàndards adreçats als 
estats membres del Consell d’Europa.


 El CPT no es pronuncia sobre els riscos 
per a la salut de la utilització de les 
pistoles Taser, tot i que reconeix que hi ha 
hagut persones mortes poc després de 
rebre’n una descàrrega.


A Catalunya


 El Govern català desconeix el nombre 
de policies locals que fan ús de les pistoles 
elèctriques i tampoc no ha pres cap 
mesura per garantir-ne el control des 
d’una perspectiva de drets humans. 
Aquest desconeixement implica també no 







tenir informació sobre les condicions 
d’habilitació, els agents que estan 
autoritzats a fer-les servir, la formació que 
reben o els supòsits d’utilització. 


 Les policies locals han adquirit les 
pistoles elèctriques amb la intenció 
d’incorporar-les com un element més de 
l’escala de l’ús de la força abans d’utilitzar 
les armes de foc reglamentàries. Es valora 
com una eina que permet un ús gradual de 
la força més acurat, entremig de la defensa 
policial i l’arma de foc. 


 Del total de 213 cossos de policia local 
de Catalunya, 31 disposen, com a dotació 
oficial, d’una pistola elèctrica tipus Taser o 
més, i 6 més en prospectiva. Tan sols 21 les 
tenen en servei. 


 Hi ha constància que d’aquests 31 
cossos de policia local, tan sols 5 les han 
fet servir en una o diverses ocasions des 
que les van adquirir. 


 Els casos registrats en què s’han utilitzat 
tenen en comú que es tractava de persones 
agressives sota els efectes de substàncies 
estupefaents o begudes alcohòliques, que 
no entraven en raó i que era pràcticament 
impossible de reduir-les. No ha transcendit 
cap conseqüència greu de l’ús del dispositiu 
i en tots els casos se n’ha informat 
l’autoritat judicial. Malgrat això, no es pot 
deixar de posar en evidència que aquests 
usos efectius de pistoles elèctriques 
escapen de la recomanació del Comitè de 
Prevenció de la Tortura, en el sentit de no 
emprar les DCE en persones que no poden 
entendre les ordres que reben dels agents 
policials ni les conseqüències de l’ús dels 
dispositius.


 Els motius pels quals els deu cossos 
policials que tenen pistoles elèctriques no 
les tenen operatives o bé les han deixat de 
fer servir són principalment per manca de 
normativa que en reguli l’ús o per decisió 
del cap o la prefectura de policia. 


 Estan documentades 54 unitats d’aquests 
dispositius per part de les policies locals de 
Catalunya, la majoria de la marca Taser. 


 Els protocols d’actuació dels quals 
disposen les policies locals (22) són 
pràcticament idèntics i el seu contingut 


coincideix amb el temari de la formació 
que han rebut per part de l’empresa Taser. 


 La majoria dels protocols contenen 
prohibicions absolutes d’utilitzar l’arma 
Taser contra menors i dones embarassades, 
ja que es considera que es podria causar 
un mal major, però no inclouen altres 
col·lectius com ara persones d’edat 
avançada, persones discapacitades i 
persones especialment vulnerables. 
Tampoc recullen com a recomanació que 
no s’utilitzin contra persones que pateixin 
algun brot psicòtic o estiguin sota la 
influència de substàncies estupefaents.


 Els protocols estableixen que les armes 
Taser no provoquen efectes secundaris, 
però aclareixen que, com qualsevol arma, 
poden provocar danys, i l’ús abusiu, 
seqüeles. 


 Les pistoles Taser enregistren cada 
vegada que se’n fa ús i aquest registre està 
codificat per evitar-ne l’alteració i, per 
tant, per evitar-ne al màxim l’ús indegut. 
També se’n deixa constància en la 
instrucció de les diligències policials que 
després s’envien al jutjat corresponent. 


 Pel que fa als destinataris d’aquestes 
armes, la majoria dels cossos de policia 
local són de l’opinió que estan adreçades a 
reduir persones agressives i violentes quan 
la presència policial o els avisos policials 
no són suficients per atendre una 
determinada situació que suposi un 
atemptat il·legítim i greu contra els agents 
i terceres persones. 


 Dels 31 cossos de policia local que 
disposen de DCE, 25 han rebut formació. 
Aquesta formació l’ha dut a terme 
majoritàriament la mateixa empresa 
distribuïdora de les armes o bé a càrrec 
d’empreses que fan formació per a 
professionals de la seguretat. La durada de 
la formació, d’un màxim de vuit hores, ha 
estat en tot cas escassa i no consta que hi 
hagi programes de formació continuada ni 
que els programes incloguin les normes 
internacionals en matèria de prevenció de 
la tortura i altres tractes cruels, inhumans 
o degradants. 


 En general, la utilització de les armes 
Taser per part de la policia local es preveu 







que sigui a càrrec de tots els agents que 
hagin superat el curs. Tan sols en quatre 
casos hi ha la previsió que les tinguin 
assignades només els caps de torn o a 
criteri del comandament responsable. 


 La majoria de les policies locals tenen 
constància dels advertiments posats de 
manifest pel CPT, motiu pel qual han 
considerat necessari regular l’ús d’aquestes 
armes. Parteixen de la base que qualsevol 
arma ha d’estar controlada i regulada per 
evitar-ne possibles mals usos i, en cas que 
n’hi hagi, poder-los detectar i castigar. 


 Els cossos de policia local són del parer 
que si bé aquestes armes no poden garantir 
que se’n faci un bon ús, tendeixen a 
assegurar un control i una regulació molt 
estrictes i resulten dissuasives per a les 
persones amb intenció de delinquir, a més 
d’assegurar la detecció de qualsevol 
irregularitat a l’hora d’utilitzar-les. 


 Hi ha municipis en què s’està valorant o 
estudiant incorporar aquestes armes en 
un futur, en espera de la confecció de la 
normativa interna que en reguli l’ús. 
D’altres resten en espera que el 
Departament d’Interior les implanti o dels 
resultats de l’estudi del Síndic i de les 
futures recomanacions que se’n derivin. I 
d’altres, una minoria, reconeixen 
obertament que no les incorporaran per la 
informació que tenen dels seus efectes.


RECOMANACIONS


 Cal un debat global sobre el model de 
seguretat a Catalunya per analitzar-ne 
diversos aspectes, com ara la prevenció, la 
mediació i l’actuació, tenint presents les 
experiències més avançades i democràtiques 
existents avui dia.


 Cal impulsar una nova llei de policia de 
Catalunya que actualitzi la Llei de 1994. La 
nova llei i la definició de la política pública 
sobre seguretat hauria de conduir a una 
major coordinació de la Policia de la 
Generalitat amb les policies locals, 
incloent-hi la informació, i una eventual 
autorització, sobre el seu armament.


 De manera immediata, cal suspendre l’ús 
dels dispositius electrònics existents i els 


plans d’adquisició de noves armes Taser o 
similars mentre no conclogui al Parlament 
de Catalunya un debat profund sobre l’ús i 
els efectes d’aquestes armes. Aquest debat 
s’ha de fer també al si de l’executiu, tal com 
recomana el CPT. 


 En cas que el debat parlamentari avali 
l’adquisició d’aquests dispositius per part 
de la PG-ME, cal establir unes directrius 
comunes sobre l’ús tant per les policies 
locals de Catalunya com per la Policia de la 
Generalitat, d’acord amb les recomanacions 
formulades per organismes internacionals. 
En aquest sentit: 


- Cal que els criteris per a la utilització 
d’aquest tipus d’armes s’estableixin per llei 
i es despleguin reglamentàriament, de 
forma prou clara i precisa, per evitar 
interpretacions àmplies que derivin en 
respostes desproporcionades. 


- Cal que la utilització d’aquestes armes 
estigui controlada mitjançant un protocol 
comú per a tots els cossos policials, de 
manera que no sigui possible cap dubte 
sobre aquesta utilització. 


- Cal que l’ús i el protocol definit se supediti 
als principis de necessitat i de 
proporcionalitat, segons els quals només 
s’han d’emprar en situacions extremes i 
ben definides, quan hi hagi una amenaça 
real i imminent per a la integritat física o la 
vida dels ciutadans i dels agents de policia. 
En cap cas s’han d’emprar només per fer 
complir una ordre o per fer una detenció; 
tampoc en el context de manifestacions o 
situacions de desordre públic, llevat que 
impliquin riscos reals i imminents per a la 
vida o la integritat física de persones.


 Cal que no s’utilitzin, en cap cas, contra 
persones vulnerables, incloent-hi gent gran, 
infants, dones embarassades i malalts del 
cor. En cas de dubte sobre alguna d’aquestes 
circumstàncies, cal descartar-ne l’ús. 


 Cal que no s’utilitzin contra persones 
que, pel seu estat d’alienació, no puguin 
entendre les ordres que els adrecen els 
agents policials.


 Cal que només utilitzin aquestes armes 
agents de policia degudament formats, amb 
capacitació adequada i seleccionats entre 







persones resistents a l’estrès i amb 
facultats de discerniment. 


 Cal que s’ofereixi i es garanteixi un 
reconeixement mèdic a totes les persones 
contra les quals s’utilitzi aquest tipus d’armes. 


 Cal que quedi constància escrita i informa-
titzada de tots els elements de l’ús d’aquestes 
armes per facilitar les tasques d’investigació 
posterior en cas d’incidències, incloent-hi un 
xip de memòria i càmera de vídeo. 


 El Govern, mitjançant l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, ha de 


revisar i actualitzar sistemàticament la 
formació de tots els agents de la policia 
catalana –autonòmica i local– per assegurar 
el manteniment òptim de les competències 
que els habiliten per utilitzar aquestes 
armes, des de la perspectiva dels principis i 
les garanties que dimanen dels principals 
òrgans internacionals de protecció i de 
prevenció de la tortura. 


 Cal assegurar la plena col·laboració entre 
el Cos de Mossos d’Esquadra i les policies 
locals de Catalunya en l’acompliment de les 
seves tasques, i també en l’ús i la gestió que 
es faci d’aquest tipus d’armes. 





		Marcadores de estructura

		LES PISTOLES 
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NOTA: els acords esmentats en aquesta 
MEMÒRIA disposen d’un enllaç a la pàgina 
web del CAC (www.cac.cat)  que us en 
mostra el contingut.  
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Presentació 
L’any 2015 el Consell de l’Audiovisual de Catalunya va celebrar 15 anys 
d’existència. Durant aquest temps, el Consell ha complert de manera notable amb 
les seves funcions i s’ha consolidat com una institució estatuària al servei de 
l’interès general. Les activitats consignades en aquesta Memòria, i en les 
precedents, crec que en són un bon exemple.  


En aquest any, però, voldria destacar especialment la tasca important i necessària 
que s’ha dut a terme per transformar i adaptar el Consell al nou context 
audiovisual, posant la mirada en el nou entorn multimèdia i multipantalla i en les 
noves formes de consum audiovisual, particularment a internet. Una tasca 
enfocada especialment a la protecció dels menors i que, de manera paral·lela, 
també estan duent a terme el conjunt d’autoritats reguladores d’arreu d’Europa.  


En aquest sentit, el CAC ha realitzat dues actuacions rellevants contra continguts 
de pornografia infantil i continguts que promovien l’anorèxia i la bulímia a internet, 
iniciatives que ben aviat completarem amb qüestions tan rellevants com són la 
violència masclista, les drogues o el joc.   


El Consell ha continuat verificant les missions de servei públic per part del 
prestador públic de la Generalitat i vetllant pel pluralisme als mitjans audiovisuals 
fent, a banda dels informes mensuals, tres informes específics de les campanyes 
de les eleccions municipals, al Parlament de Catalunya i a les eleccions generals 
(per bé que en aquest darrer cas, l’informe s’ha aprovat durant l’any 2016). Cal 
destacar, a més, que s’ha realitzat un esforç important per ampliar l’àmbit d’anàlisi 
de les dues darreres campanyes incorporant-hi per primer cop els tres principals 
prestadors d’àmbit estatal per tal d’obtenir una radiografia tan fidedigna com fos 
possible de les emissions que reben els catalans.  


Així mateix, el Consell ha continuat la línia iniciada el 2012 d’intensificar les 
actuacions contra els prestadors sense llicència que vulneren la normativa 
audiovisual. D’aquesta manera, s’ha aprovat cinc acords pels quals s’imposaven 
sancions per l’emissió de continguts esotèrics dins de la franja de protecció de 
menors. 


També pel que fa a la protecció dels menors, es va trametre a la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència un acord sobre la cobertura realitzada per dos 
prestadors d’àmbit estatal de l’agressió duta a terme per un menor a l’Institut Joan 
Fuster el 20 d’abril, ja que en les informacions hi apareixia el nom, la imatge o 
altres dades que permetien identificar els menors en el context de fets delictius.  


Pel que fa als continguts discriminatoris i ofensius i al tractament informatiu, 
el Consell va adoptar diversos acords sobre mitjans catalans i estatals i, en els 
casos en què així es va determinar, va recordar al prestador ‒o va trametre els 
acords a la CNMC, si era estatal‒ la necessitat d’extremar la cura en el compliment 
de la normativa. 
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En l’àmbit dels prestadors, l’operació més destacada va ser la modificació de 
l’estructura societària de l’empresa Emissions Digitals de Catalunya, SAU (propietat 
de Grupo Godó), mitjançant la qual es va transferir part del seu capital social a 
Mediaset España Comunicación, SA, tot garantint els compromisos concessionals 
adquirits prèviament referents a la llengua i al desenvolupament del teixit 
audiovisual català. 


Pel que fa a la normativa, el Consell va iniciar el procediment per revisar i 
actualitzar la Instrucció general del Registre de prestadors dels serveis de 
comunicació audiovisual i va aprovar informes previs al Reglament de l’impost 
sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques i al Projecte de Reial decret de comunicacions comercials de les 
activitats del joc. 


Així mateix, el CAC va continuar fomentant l’autoregulació i va aprovar dos 
documents de recomanacions, elaborats amb el Departament de Salut de la 
Generalitat i amb la participació d’entitats relacionades: l’actualització de les 
recomanacions sobre el tractament de l’anorèxia i la bulímia nervioses i les 
Recomanacions sobre el tractament de la salut mental.  


En l’àmbit institucional, el Consell va comparèixer tres vegades al Parlament de 
Catalunya i va signar cinc convenis de col·laboració amb diverses entitats. 
Destaquen el conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans per promocionar i enfortir el 
sistema català de comunicació, amb el Gremi d’Empresaris de Cinema de 
Catalunya per difondre els Premis el CAC a l’escola i amb l’Institut Català de les 
Dones per organitzar formació a les universitats catalanes sobre el tractament de la 
violència masclista.   


Un altre dels eixos principals d’actuació durant el 2015 van ser els treballs per 
elaborar el Llibre blanc de l’audiovisual, donant així resposta a l’encàrrec fet pel 
Parlament de Catalunya. D’aquesta manera, s’ha dut a terme un procés participatiu 
ampli i exhaustiu amb entrevistes individuals i reunions de treball amb gairebé dos-
cents professionals experts del sector audiovisual. També es va fer un 
benchmarking internacional i es va obrir un període de consulta pública. 


Així mateix, i amb la voluntat de fomentar el coneixement i la recerca en el sector 
audiovisual, es va redactar l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2014 i es va 
endegar una nova publicació electrònica complementària, de periodicitat 
quadrimestral, anomenada Butlletí d’Informació sobre l’Audiovisual a 
Catalunya (BIAC).  


També en aquest àmbit, el Consell va continuar promovent l’anàlisi i la reflexió 
sobre el present i el futur del sector audiovisual i va organitzar nou edicions del 
Fòrum de la Comunicació i tres edicions de les Jornades Tecnològiques del CAC. 


L’alfabetització mediàtica és una altra de les línies de treball que el Consell 
considera fonamental amb vista a complementar la seva tasca de regular el sector. 
En aquesta línia, a la XII edició dels Premis el CAC a l’escola s’hi van presentar la 
xifra rècord de 128 treballs. 
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En l’esfera internacional, el Consell va tenir una activitat especialment intensa i va 
mantenir una relació fluida amb els diferents organismes que apleguen autoritats 
reguladores de països pertanyents a diferents àmbits: europeu, mediterrani, 
iberoamericà i ibèric.  


D’aquesta manera, el Consell va participar amb diverses ponències en les trobades 
de l’EPRA, que agrupa 52 organismes reguladors de 42 països europeus i va ser 
escollida per acollir a Barcelona, durant el mes de maig de 2016, la reunió 
anual de l’organisme internacional. Així mateix, va mantenir diverses reunions 
bilaterals de treball amb els reguladors de Suïssa, Dinamarca, Corea, Mèxic, Xile i 
Israel, de l’estat bavarès i amb el regulador flamenc a Bèlgica. 


També en l’àmbit internacional, el CAC va respondre a la consulta pública de la 
Comissió Europea sobre la reforma de la Directiva de serveis de comunicació 
audiovisual i va mantenir una reunió de treball amb representats de la DG 
CONNECT de la CE per exposar el seu posicionament. En aquest sentit, el 
Consell, com moltes altres autoritats reguladores europees, planteja la 
conveniència d’estendre la regulació audiovisual a l’àmbit d’internet, especialment 
per fer un pas endavant en la defensa dels menors davant els continguts difosos 
per la xarxa.  


A l’últim, i amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania el coneixement de la informació 
d’interès públic, es va posar en marxa el Portal de la Transparència, al qual 
s’accedeix des de la pàgina web del Consell.  


Un conjunt d’activitats, doncs, que consoliden la institució al llarg d’aquests 15 anys 
i que posen la mirada en el futur, per vetllar en tot moment, i sigui quina sigui la 
tecnologia emprada, per l’interès general en l’àmbit audiovisual i internet. 


 


Roger Loppacher i Crehuet 


President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
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1. El Consell 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) és l’autoritat independent de 
regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya. El CAC es regeix per la 
Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, així com 
per la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya. El Ple del Consell, òrgan de direcció de la institució, està integrat 
per 6 membres elegits pel Parlament de Catalunya. 


Des que es va crear el Consell, el Ple de la institució havia estat integrat per 
10 membres, per bé que la Llei 2/2012, de 22 de febrer, de modificació de 
diverses lleis en matèria audiovisual, en va reduir el nombre fins a 6 i en va 
modificar el sistema d’elecció, de manera que actualment tots els membres 
són elegits pel Parlament. 


1.1 Composició 
Roger Loppacher i Crehuet 
PRESIDENT 
Llicenciat en dret. Membre del Cos d’Advocacia de la 
Generalitat de Catalunya. Va ser vicepresident del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) del 2008 al 2012. També va ser director general de 
Mitjans Audiovisuals, secretari general dels departaments 
d’Interior i Governació i vicepresident del Consell 
d’Administració del Centre de Telecomunicacions de la 


Generalitat, així com professor associat de l’Àrea de Dret Administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra. 


 
Salvador Alsius Clavera 
VICEPRESIDENT 
Llicenciat en ciències econòmiques (sociologia), llicenciat 
en ciències de la informació i doctor en periodisme. Va 
treballar a Diario de Barcelona, va ser sotsdirector del 
setmanari El Món, director i presentador de telenotícies i de 
diversos programes de TVE i de TV3, realitzador d’un magazín 
a Catalunya Ràdio i col·laborador de diversos mitjans escrits. 
Té el premi Ciutat de Barcelona de la Televisió i el premi a la 


investigació de la comunicació de la Generalitat. Va ser professor de la UAB (1976-1983) 
i de la UPF (1992-2014). En aquesta universitat va ser degà de la Facultat de 
Periodisme. Va ser degà del Col·legi de Periodistes i membre del Consell de la 
Informació de Catalunya. 


Àmbit de responsabilitat: Coordinador de la Comissió de Recerca. 
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Daniel Sirera Bellés 
CONSELLER SECRETARI 
Llicenciat en dret. Màster en dret de la societat de la 
informació. Membre del Consell Assessor de l’Internet 
Governance Forum a Espanya. El 2009 va fundar l’agència de 
comunicació S&L Comunicació. Ha estat diputat del Parlament 
de Catalunya, regidor de l’Ajuntament de Barcelona i senador 
en representació de la Generalitat de Catalunya. 


Àmbit de responsabilitat: Coordinador de la Comissió de Plataformes Audiovisuals, 
Xarxes i Tecnologia. Coordinador adjunt de la Comissió de Recerca. 


 
Carme Figueras i Siñol 
CONSELLERA 
Estudis en ciències físiques equivalents a una 
diplomatura. Regidora de l’Ajuntament de Molins de Rei 
(1983-2006) i diputada del Congrés (1993-1995). Diputada del 
Parlament (1995-2010). En aquest període, va ser portaveu 
adjunta del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi, 
presidenta de la Comissió de Salut, vicepresidenta de la 
Comissió de Política Social i membre de la Comissió de 


Control de la CCMA, la d’Afers Institucionals i la d’Estudi de la Situació de Persones amb 
Discapacitat, entre d’altres. Va ser consellera de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya (maig-novembre del 2006). 


Àmbit de responsabilitat: Coordinadora de la Comissió de Relacions amb la Societat i 
Educació en Comunicació Audiovisual, i dels àmbits d’infància i gènere, coordinadora 
adjunta de la Comissió de Continguts i coordinadora adjunta de la Comissió de 
Prestadors. Presidenta del Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual. 
Presidenta de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual. 


 
Yvonne Griley i Martínez 
CONSELLERA 
Llicenciada en filologia hispànica. Va ser directora general 
de Política Lingüística del Govern de la Generalitat entre el 
2011 i el 2013, i presidenta del Consorci per a la Normalització 
Lingüística i del centre de terminologia TERMCAT. Va ser 
membre, entre altres organismes, de l’Institut Català de les 
Dones, de les comissions interdepartamentals d’immigració i 
del poble gitano de la Generalitat i del patronat de la Fundació 


Audiències de la Comunicació i la Cultura. A més, va col·laborar en diversos mitjans de 
comunicació. 


Àmbit de responsabilitat: Coordinadora de la Comissió de Continguts. Coordinadora 
adjunta de la Comissió de Relacions amb la Societat i Educació en Comunicació 
Audiovisual. Presidenta adjunta de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual. 
Presidenta adjunta del Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual. 
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Eva Parera i Escrichs 
CONSELLERA 
Llicenciada en dret. Especialitzada en gestió i dret 
esportiu. Postgrau de gestió financera i fiscal d’entitats 
esportives de la Universitat de Barcelona. El 2001 va 
fundar l’estudi jurídic Premium Sports Legal. Va ser 
regidora d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat i consellera comarcal del Baix Llobregat. L’any 
2011 va accedir al Senat designada pel Parlament de 


Catalunya, on va exercir de secretària segona de la Mesa i portaveu adjunta de CiU. 
Va ser membre de l’Assemblea del Consell d’Europa. 


Àmbit de responsabilitat: Coordinadora de la Comissió de Normativa i Prestadors. 
Coordinadora adjunta de la Comissió de Plataformes Audiovisuals, Xarxes i 
Tecnologia. 
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1.2 Organització interna 
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Comissions de treball 


 COMISSIÓ DE CONTINGUTS 
Coordinadora: consellera Yvonne Griley i Martínez 
Coordinadora adjunta: consellera Carme Figueras i Siñol 
 


 COMISSIÓ DE NORMATIVA I PRESTADORS 
Coordinadora: consellera Eva Parera i Escrichs 
Coordinadora adjunta: consellera Carme Figueras i Siñol 
 


 COMISSIÓ DE RECERCA 
Coordinador: vicepresident Salvador Alsius Clavera 
Coordinador adjunt: conseller Daniel Sirera Bellés 
 


 COMISSIÓ DE RELACIONS AMB LA SOCIETAT I EDUCACIÓ EN 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 
Coordinadora: consellera Carme Figueras i Siñol 
Coordinadora adjunta: consellera Yvonne Griley i Martínez 
 


 COMISSIÓ DE PLATAFORMES AUDIOVISUALS, XARXES I 
TECNOLOGIA 
Coordinador: conseller Daniel Sirera Bellés 
Coordinadora adjunta: consellera Eva Parera i Escrichs 
 


1.3 Portal de la Transparència 
Arran de l’entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya va adoptar les mesures necessàries per facilitar a la 
ciutadania el coneixement de la informació d’interès públic. 


Aquesta llei disposa que els subjectes obligats per aquesta llei han de donar a 
conèixer la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu 
poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, 
inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que 
estableix la mateixa llei. Així mateix, estableix també els principis i les obligacions 
amb què han d’actuar els alts càrrecs, el personal al servei de l’Administració i la 
resta de persones a qui és d’aplicació. 


La llei disposa que la informació subjecta al règim de transparència es faci pública 
en les seves seus electròniques i llocs web d’una manera clara, estructurada i en 
format reutilitzable. A aquest efecte, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya va 
posar en marxa el Portal de la Transparència, al qual s’accedeix des del lloc web 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 


El Portal de la Transparència del Consell incorpora, en els apartats que s’indiquen 
a continuació, la informació pública subjecta al règim de transparència: 
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- Perfil i trajectòria: En aquest apartat, d’acord amb les lletres b i f de l’apartat 1 
de l’article 9 de la Llei 19/2014, s’identifiquen els alts càrrecs del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya amb el seu perfil i la seva trajectòria professionals. 


- Retribucions: En aquest apartat es fan públiques, d’acord amb la lletra b de 
l’article 11 de la  Llei 19/2014, les retribucions, les indemnitzacions i les dietes 
dels alts càrrecs del Consell. 


- Declaració de béns dels alts càrrecs: En aquest apartat es fan públics, 
d’acord amb la lletra b de l’article 11 de la  Llei 19/2014, els béns dels membres 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la secretària general de la 
institució. 


- Pressupost: En aquest apartat es fa públic, d’acord amb la lletra a de l’article 
11 de la Llei 19/2014, el pressupost del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
amb la descripció de les partides pressupostaries anuals. 


- Perfil de contractant i selecció de personal: La transparència en l’àmbit dels 
contractes subscrits pels subjectes obligats per la Llei 29/204 és aplicable a tots 
els contractes, inclosos els patrimonials i els menors. 


L’apartat 2 de l’article 13 de la mateixa llei estableix que la informació en matèria 
de contractació haurà de constar en un espai diferenciat del Portal de la 
Transparència, configurat com una plataforma electrònica de publicitat 
especifica en aquest àmbit. 


Cal tenir en compte l’article 53 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 
estableix que, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la 
informació relativa a la seva activitat contractual, i sens perjudici  d’utilitzar altres 
mitjans de publicitat, els òrgans de contractació han de difondre, mitjançant 
internet, el seu perfil de contractant. 


En aquest sentit, aquest apartat incorpora un enllaç a la Plataforma de serveis 
de contractació pública.  


Pel que fa a la selecció de personal, s’incorpora un subapartat en què es fan 
públiques les ofertes de treball i el resultat dels processos de contractació  de 
personal. 


La informació pública d’interès general que el Consell publica en el seu web i que 
actualitza permanentment es facilita de forma proactiva i sense necessitat de 
demanda expressa, de forma fàcil i gratuïta mitjançant el Portal de la 
Transparència. Aquest Portal esdevé l’instrument bàsic i general de gestió de 
documents públics amb els únics límits que estableix la llei mateixa, en especial els 
relatius a la protecció de dades de caràcter personal.  
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1.4 Pressupost i personal 
Pressupost 2015 


CAP. I Despeses de personal  4.293.066,53 
CAP. II Despeses corrents  1.152.950,23 
CAP. VI Despeses en inversions  71.500,00 
CAP. VII Despeses de bestretes al personal 4.000,00 


TOTAL PRESSUPOST 5.521.516,76 


 


Personal 
CLASSIFICACIÓ DEL PERSONAL DENOMINACIÓ GRUP NOMBRE 
ALTS CÀRRECS President  1 
 Consellers/es  5 
 Secretària general  1 
SUBTOTAL   7 
PERSONAL EVENTUAL Col·laboradors/es   4 
 Assessors   2 
 Comandaments   1 
SUBTOTAL   7 
FUNCIONARIS Titulats/ades superiors A 1 
SUBTOTAL   1 
LABORALS FIXOS Comandaments A 8 


 Tècnics/es superiors i 
diplomats/ades  B 25 


 Suport administratiu i 
tècnic  C 20 


 Subalterns  D 4 
SUBTOTAL   57 
LABORALS TEMPORALS Comandaments A - 


 Tècnics superiors i 
diplomats  B 1 


 Suport administratiu i 
tècnic  C 1 


SUBTOTAL   2 
TOTAL   74 
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2. Continguts 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, com a autoritat reguladora, té 
competències en el seguiment dels continguts de la programació emesa pels 
prestadors de serveis audiovisuals. Concretament, la legislació vigent 
estableix com a funcions del CAC vetllar pel compliment de la normativa 
sobre pluralisme, la normativa sobre protecció de la infància i l’adolescència, 
la legislació sobre publicitat, la normativa sobre la llengua, les quotes de 
producció, així com la senyalització de la programació. 


Per donar compliment a aquestes funcions, el Consell estableix un sistema 
de monitoratge dels continguts dels diferents prestadors de serveis 
audiovisuals. Així, durant l’any 2015 s’han monitorat 28.141 hores de 
programació, de les quals 22.538 corresponen a la televisió i 5.603, a la ràdio. 
A més, s’han analitzat 5.122 formes publicitàries. 


2.1 Pluralisme i tractament informatiu 
Pluralisme i tractament informatiu  


Informes 30 
Acords 18 


 
Durant el 2015, el Consell va fer el seguiment de l’observança del pluralisme 
polític mitjançant 12 informes de periodicitat mensual, aprovats per sengles acords 
del Consell (Vegeu aquí els acords). Es van analitzar la presència i el temps de 
paraula dels diferents actors polítics per tal de proporcionar una anàlisi quantitativa 
i una valoració. Els tres darrers acords es van aprovar amb un vot particular 
cadascun (vot particular 1, vot particular 2 i vot particular 3). 


La mostra dels 12 informes mensuals la integraven els teleinformatius emesos per 
TV3, TVE Catalunya, 8tv, El Punt Avui TV, Catalunya Ràdio i RAC1. També es va 
monitorar els magazins i altres espais informatius emesos pels mateixos canals així 
com pel 3/24. 


Així mateix, tal com s’ha realitzat en cada convocatòria electoral, el 2015 el Consell 
va redactar un informe i un document de valoració de la campanya de les eleccions 
municipals, dutes a terme el 24 de maig. Els prestadors analitzats van ser el 
següents: TV3, 3/24, TVE Catalunya, 8tv, BTV, El Punt Avui TV, Catalunya Ràdio i 
RAC1 (Acord 81/2015). 


Igualment, el CAC va elaborar un informe de la campanya de les eleccions al 
Parlament de Catalunya, dutes a terme el 27 de setembre. El prestadors analitzats 
van ser els següents: TV3, 3/24, TVE Catalunya, 8tv, El Punt Avui TV, La 1, 



http://www.cac.cat/web/actuacions/index.jsp?Njk%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9hY3R1YWNpb25zL2xsaXN0YXRDb250ZW50&NQ%3D%3D&MjA%3D

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_133_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_141_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_150_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_81_2015.pdf
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Telecinco, Antena 3 TV, Catalunya Ràdio i RAC1. En aquest estudi s’hi van 
incloure, per primer cop en un informe electoral, els tres principals prestadors 
d’àmbit estatal, per tal d’obtenir una radiografia tan fidedigna com fos possible de 
les emissions que reben els catalans (Acord 131/2015). L’Acord es va aprovar amb 
un vot particular de tres consellers. 


Pel que fa al tractament informatiu, el CAC va aprovar un acord en què advertia 
la CCMA que el programa .CAT emès per TV3 el 28 de maig no va complir amb el 
Llibre d’estil de la Corporació pel que fa al respecte del pluralisme. L’actuació, que 
el Consell va iniciar d’ofici, es va fer arran de l’emissió d’una edició del programa 
.CAT on totes les veus participants eren favorables al procés sobiranista, sense 
que hi hagués cap intervenció discordant (Acord 100/2015). 


El CAC va aprovar també un acord en relació amb una queixa presentada per la 
vicepresidenta de Federalistes d’Esquerres, Carme Valls. La crítica de la senyora 
Valls consistia en el fet que TV3 va emetre unes declaracions del president de 
l’Assemblea Nacional Catalana mentre apareixien imatges d’una mesa de debats 
en què participava Federalistes d’Esquerra, que no tenia cap relació amb les 
declaracions. El CAC va recordar a la CCMA la necessitat d’extremar la cura per 
evitar confusió o malentesos, així com per no distorsionar la informació (Acord 
125/2015). 


2.2 Protecció de la infància i l’adolescència 
Protecció de la infància i l’adolescència  


Informes 8 
Acords 6 


 
El Consell va continuar la línia iniciada el 2012 d’intensificar les actuacions contra 
els prestadors sense llicència que vulneren la normativa audiovisual. El 2015 el 
Consell va aprovar cinc acords pels quals s’imposaven sengles sancions a 
l’empresa Infraestructuras y Gestión 2002, SL, per l’emissió de continguts esotèrics 
dins de la franja de protecció de menors. 


Els cinc acords feien referència als canals 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 i 35.6 de 
Barcelona. En tots el casos la sanció va ser la mateixa: imposició d’una multa de 
125.000 euros i dos dies de suspensió de l’activitat. Atès que en els cinc casos era 
d’aplicació l’article 136 de la LCA pel que fa a la comissió reiterada de dues 
infraccions molt greus en el termini d’un any, el CAC va acordar el cessament 
definitiu de la prestació de serveis audiovisuals dels cinc canals de referència. 
(Acord 5/2015, Acord 6/2015, Acord 7/2015, Acord 8/2015 i Acord 9/2015). 


D’altra banda, el CAC va aprovar, arran de dues queixes presentades, un acord 
sobre la cobertura realitzada pels prestadors Antena 3 TV i Telecinco de l’agressió 
duta a terme per un menor a l’Institut Joan Fuster el 20 d’abril, amb el resultat d’un 
professor mort i quatre persones ferides. 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_131_2015_vot.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_131_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_100_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_125_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_125_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_5_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_6_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_7_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_8_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_9_2015.pdf
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El CAC va constatar que Antena 3 TV va mostrar una imatge d’un perfil de 
Facebook, en què es podia llegir el nom i el cognom del seu titular, que la veu en 
off associava al presumpte agressor.  


Atès que l’article 7 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació 
audiovisual, prohibeix la difusió “del nom, la imatge o altres dades que permetin la 
identificació dels menors en el context de fets delictius”, el Consell, d’acord amb la 
normativa pel que fa als prestadors fora de l’àmbit competencial del CAC, va  
transmetre l’Acord a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència als 
efectes oportuns (Acord 143/2105). 


Així mateix, el Consell va elaborar dos informes sobre continguts a internet 
contraris a la normativa i en tots dos casos va presentar sengles denúncies davant 
la Fiscalia de Catalunya. El primer informe feia referència a 12 pàgines web amb 
continguts de pornografia infantil. El segon informe feia referència a 15 blogs a 
internet que promovien l’anorèxia i la bulímia com a estil de vida.  


2.3 Continguts discriminatoris i ofensius 
Continguts discriminatoris i ofensius 
(inclou gènere) 


 
Informes 8 
Acords 6 


 
En l’apartat de continguts discriminatoris i ofensius, el CAC va aprovar sis 
acords, quatre dels quals fan referència a mitjans de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) i els altres dos, a mitjans estatals (TVE i Cuatro). 


En primer lloc, el Consell va aprovar un Acord en relació amb l’emissió d’un gag del 
programa Polònia (TV3), en què es feia una paròdia de la pel·lícula Der Untergang 
(L’enfonsament), on apareixia el president del Govern central, Mariano Rajoy, al 
búnquer de Hitler. L’actuació del CAC es va iniciar arran d’una queixa del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. El CAC va considerar que el gag, 
identificat clarament com de sàtira política, estava emparat per la llibertat 
d’expressió (Acord 11/2015). L’Acord es va aprovar amb un vot particular. 


En segon lloc, el CAC va apreciar elements de sàtira emparada dins la llibertat 
d’expressió en uns comentaris d’Empar Moliné en el programa Els matins (TV3) 
referits a la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. La 
queixa la va presentar també el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(Acord 12/2015). L’Acord es va aprovar amb un vot particular. 


En tercer lloc, el CAC va constatar que el programa L’endemà (TV3) no va infringir 
la normativa audiovisual. El Consell va actuar arran d’una queixa del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, que denunciava que el programa 
banalitzava la violència de gènere. Segons el Consell, no hi van haver continguts 
de banalització de violència masclista en el paral·lelisme en què es representava la 
relació entre els ciutadans de Catalunya i els de la resta de l’Estat (Acord 36/2015). 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_143_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_11_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_11_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_12_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_12_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/36_2015_Endem_.pdf
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En quart lloc, el Consell va actuar, arran de la queixa d’un particular, per l’emissió 
d’un gag en el programa La tribu, de Catalunya Ràdio. El gag aprofitava una 
trucada telefònica del programa al responsable d’un restaurant xinès, que no 
dominava l’idioma, per fer una peça humorística a costa de les seves dificultats 
lingüístiques. El Consell va considerar que l’emissora no va complir amb el Llibre 
d’estil de la CCMA, perquè el periodista no es va identificar com a tal, no va 
demanar permís per utilitzar l’enregistrament i es va aprofitar de la situació de 
debilitat del ciutadà xinès pel que fa a l’idioma (Acord 64/2015). 


Pel que fa als prestadors estatals, el CAC va aprovar un Acord segons el qual el 
programa Informe semanal (TVE) dedicat a la querella contra el president de la 
Generalitat,  Artur Mas, va incomplir la missió de servei públic de RTVE. La queixa 
la va presentar una persona teleespectadora, que va considerar que hi mancava 
pluralisme i que hi havia comentaris despectius contra el catalans (Acord 61/2015). 
L’Acord es va aprovar amb un vot particular. 


Finalment, el CAC va aprovar un Acord segons el qual el programa Gipsy Kings, 
emès per Cuatro, contenia discriminacions i estereotips sobre el poble gitano. La 
queixa la va presentar la Federació de Dones Universitàries Gitanes (Acord 
86/2015). 


En els dos darrers casos, atès que es tractava de prestadors estatals, el CAC va 
instar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a iniciar les 
actuacions oportunes. 


2.4 Llengua i cultura catalanes i aranès 
Llengua i cultura catalanes i aranès  


Informes 0 
Acords 7 


 
El CAC va aprovar set acords d’adaptació específica de música cantada en català, 
que van afectar un total de 55 emissores de ràdio. Els prestadors podien sol·licitar 
la reducció en virtut de l’Acord 295/2007, pel qual s’aprova la Instrucció del CAC 
sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en els mitjans de 
comunicació. La Instrucció permet fer adaptacions específiques de la norma que 
obliga al fet que en la programació de música cantada hi hagi una presència 
adequada de cançons produïdes per artistes catalans  i que, com a mínim, el 25% 
siguin interpretades en català o en aranès. 


El CAC va autoritzar un total de set ràdios a emetre el 2% de música en català 
(Acord 13/2015). També va autoritzar 16 ràdios a emetre el 7% de música en català 
(Acord 14/2015 i Acord 17/2015). 


Així mateix, el CAC va autoritzar 31 ràdios a emetre el 12% i una a emetre el 17% 
(Acord 15/2015, Acord 16/2015 i Acord 18/2015). 


Finalment, en el cas d’una emissora de ràdio (Mataró 88.7 MHz) que va ser objecte 
d’una transmissió durant el 2015, el Consell va modificar l’adaptació de música en 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_64_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_61_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_61_2015_cat.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_86_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_86_2015.pdf

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/mitjans_de_comunicacio_i_industries_culturals/arxius/mc_acord295_2007.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_13_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_14_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_17_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_15_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_16_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_18_2015.pdf
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català, de manera que en lloc del 7% originalment autoritzat es va passar a un 12% 
(Acord 89/2015). 


2.5 Quotes de difusió i de finançament de la 
producció 


Quotes de difusió i de finançament de 
la producció 


 
Informes 5 
Acords 3 


 
El CAC va elaborar l’informe relatiu a l’any 2014 sobre el compliment per part de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de les obligacions de difusió i 
finançament d’obres audiovisuals europees. Pel que fa al finançament, la Llei 
7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (LGCA) preveu que, 
en el cas dels prestadors públics, l’obligació de finançament d’obres audiovisuals 
europees correspon al 6% dels ingressos meritats en l’exercici anterior. 


El Consell va concloure que la CCMA va donar compliment en l’exercici 2014 a 
l’obligació de finançament anticipat d’obres audiovisuals europees que estableix 
l’apartat 1 de l’article 10 de la Instrucció general sobre les obligacions de difusió i 
finançament d’obres audiovisuals europees i en matèria de reserva d’espai a 
programadors independents, i a l’obligació de finançament obligatori en obres 
europees de la LGCA (Acord 132/2015). 


2.6 Comunicacions comercials 
Comunicacions comercials   


Informes 99 
Acords 1 


 
Durant la campanya nadalenca 2014-2015 es va realitzar un seguiment específic 
de la publicitat de joguines adreçada als menors d’edat per avaluar-ne la presència 
d’estereotips de gènere. L’“Informe sobre els estereotips de gènere en la publicitat 
de joguines durant la campanya de Nadal 2014-2015” va fer palès que el 38,2% de 
les formes publicitàries diferents presentava algun estereotip de gènere. La xifra, tot 
i que era alta, va suposar el nivell més baix de la presència d’estereotips de gènere 
de la sèrie d’estudis fets pel CAC, que es va iniciar l’any 2001 (Acord 26/2015). 


Pel que fa als informes, la majoria, 90 en concret, van correspondre a exempcions 
de còmput publicitari d’anuncis, atès el seu caràcter benèfic o de servei públic.  


Amb referència al programa La veu de l’empresari que emeten diverses televisions 
locals, el Consell, com a conseqüència d’una queixa, va constatar que, atesa la 
forma de descripció de les presentacions de les diferents empreses que apareixen 
en el programa, se’n podia desprendre l’eventual existència de publicitat encoberta. 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_89_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_132_2015_cat.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_Joguines_2015.pdf
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En conseqüència, el Consell va advertir els prestadors que emetien el programa 
d’aquest fet i els va instar a adequar el contingut a la normativa vigent. 


També en l’àmbit de les comunicacions comercials, i com a conseqüència d’una 
queixa, a instàncies del Consell el prestador 8tv va retirar de la graella l’espai 
Cuida’t, mou-te, viu centrat en begudes refrescants, ja que es tractava d’un cas de 
comunicació comercial televisiva encoberta i, en conseqüència, prohibida.   


2.7 Publicitat institucional 
Publicitat institucional   


Informes 2 
Acords 1 


 
El CAC va aprovar un acord segons el qual es va constatar que l’espot “Preparats” 
de la Generalitat de Catalunya, emès per TV3, s’adequava a la normativa sobre 
publicitat institucional (Acord 76/2015). L’Acord es va aprovar amb dos vots 
particulars (vot particular 1 i vot particular 2). 


2.8 Missions de servei públic 
Missions de servei públic   


Informes 1 
Acords 2 


 
El CAC va aprovar dos acords sobre el compliment per part de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de les missions de servei públic que 
assigna la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya (LCA). Els informes, un corresponent a l’any 2013 i l’altre, al 2014, 
constaten que el prestador públic va complir amb les missions de servei públic que 
estableix la llei. 


Els informes sobre compliment de les missions de servei públic estan estructurats 
en 16 epígrafs –que coincideixen amb les lletres de l’apartat 3 de l’article 26 de la 
LCA– i inclouen una síntesi final (Acord 27/2015 i Acord 116/2015). 


El CAC va elaborar els informes d’acord amb l’article 29 de la llei esmentada, que 
determina que correspon al Parlament i al CAC, d’acord amb les seves atribucions, 
garantir que la CCMA compleix les missions de servei públic. 


El Consell va començar a elaborar informes sobre el compliment anual de les 
missions de servei públic l’any 2011. Els informes corresponents al 2013 i al 2014, 
aprovats tots dos durant el 2015, incorporen dades dels canals de Televisió de 
Catalunya i de les emissores de Catalunya Ràdio. 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_76_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_76_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_76_2015_2.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Servei_public_2013.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_116_2015.pdf
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2.9 Actuacions diverses sobre continguts de 
la programació 


Actuacions diverses sobre continguts 
de la programació  


 
Informes 8 
Acords 10 


 
El CAC va aprovar tres acords en relació amb l’eventual programació en cadena 
del prestador Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014, SL (El Punt Avui TV). En 
primer lloc, i amb data de 18 de febrer, va incoar un expedient sancionador al 
prestador esmentat per la coincidència del 100% entre les programacions del canal 
de la demarcació de Barcelona i la de Sabadell (Acord 22/2015). Atès que més 
tard, l’11 de març, el Parlament va aprovar la Llei 3/2015 de mesures fiscals, 
financeres i administratives, que va canviar el concepte de producció pròpia, el 
Consell va arxivar, el 25 de març, l’expedient sancionador esmentat (Acord 
40/2015). Aquest darrer Acord es va aprovar amb un vot particular de tres 
consellers. 


El tercer acord sobre el prestador Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014, SL, 
fa referència a una queixa presentada per Societat Civil Catalana, en què advertia 
sobre eventuals incompliments de les obligacions del prestador esmentat pel que fa 
a l’emissió en cadena i demanava que el CAC elaborés un informe sobre aquesta 
circumstància (Acord 126/2015). 


En un segon apartat, el CAC va incoar un expedient sancionador al prestador UTE 
Promocions Audiovisuals 3 Acció, SL - Vallès Serveis Televisió, SL, que explotava  
comercialment el Canal Català Vallès Oriental. L’expedient es va obrir per l’omissió 
del deure de respondre al requeriment de tramesa de material audiovisual (Acord 
84/2015). Aquest Acord es va aprovar amb un vot particular concurrent de dos 
consellers. 


Posteriorment, i com a continuació d’aquest procediment sancionador, el Consell va 
declarar a l’esmentat prestador responsable de la comissió d’una infracció lleu i li 
va imposar una multa de 600 euros (Acord 138/2015). Aquest Acord també va ser 
aprovat amb un vot particular de tres consellers. 


Finalment, en un tercer apartat, el CAC va aprovar un Acord en què manifesta el 
seu suport a la Iniciativa per a la Reforma Horària - Ara és l’hora. Aquesta 
plataforma, que va ser presentada el gener de 2014, aposta per una reorganització 
dels horaris per tal d’afavorir una millora de la qualitat de vida i un increment del 
rendiment educatiu i laboral. El Consell també va aprovar l’impuls d’aquelles 
mesures que, des de l’àmbit audiovisual, puguin contribuir a fer una transició cap a 
una reforma horària més d’acord amb la nova realitat social, econòmica i cultural de 
Catalunya (Acord 127/2015). 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_22_2015_2.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_40_2015_2.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_40_2015_2.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular__40_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_126_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_84_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_84_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Vot_84_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_138_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_138_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_127_2015.pdf
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Total d’actuacions en relació amb els continguts 
Pluralisme i tractament informatiu  


Informes 30 
Acords 18 


Protecció de la infància i l’adolescència  
Informes 8 
Acords 6 


Continguts discriminatoris i ofensius   
Informes 8 
Acords 6 


Llengua i cultura catalanes i aranès  
Informes 0 
Acords 7 


Quotes de difusió i de finançament de la producció  
Informes 5 
Acords 3 


Comunicacions comercials  
Informes 99 
Acords 1 


Publicitat institucional  
Informes 2 
Acords 1 


Missions de servei públic  
Informes 1 
Acords 2 


Actuacions diverses sobre continguts de la programació  
Informes 8 
Acords 10 


Total  
Informes 161 
Acords 54 
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Relació d’acords publicats a la web 
PLURALISME I TRACTAMENT INFORMATIU 
 Acord 4/2015 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 


televisió i a la ràdio durant el mes d’octubre de 2014. 
Data: 14/01/2015 
 


 Acord 21/2015 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de novembre de 2014. 
Data: 18/02/2015 
 


 Acord 24/2015 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de desembre de 2014. 
Data: 25/02/2015 
 


 Acord 39/2015 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de gener de 2015. 
Data: 25/03/2015 
 


 Acord 55/2015 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de febrer de 2015. 
Data: 22/04/2015 
 


 Acord 63/2015 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de març de 2015. 
Data: 06/05/2015 
 


 Acord 81/2015 d’aprovació de l’Informe de la campanya de les eleccions municipals 
2015 i de les valoracions del Consell de l’audiovisual de Catalunya sobre la campanya 
de les eleccions municipals 2015. 
Data: 10/06/205 
 


 Acord 87/2015 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes d’abril de 2015. 
Data: 01/07/2015 
 


 Acord 99/2015 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de maig de 2015. 
Data: 15/07/2015 
 


 Acord 100/2015 sobre l’anàlisi del programa .CAT, emès per TV3 el 28 de maig de 2015. 
Data: 15/07/2015 
 


 Acord 117/2015 d’aprovació de l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 
televisió i a la ràdio durant el mes de juny de 2015. 
Data: 02/09/2015 
 


 Acord 125/2015 en relació amb la queixa presentada per la senyora Carme Valls 
(vicepresidenta de Federalistes d’Esquerres) arran d’una notícia emesa en el TN migdia 
del 22 de juny de 2015. 
Data: 23/09/2015 
 


 Acord 131/2015 en relació amb l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la 
ràdio durant la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015. 
Data: 19/10/2015 
 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_4_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_4_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_21_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_21_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_24_2015_Pluralisme_desembre_COMBINAT.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Acord_24_2015_Pluralisme_desembre_COMBINAT.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_39_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_39_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/IPM_febrer_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/IPM_febrer_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_63_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_63_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_81_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_81_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_81_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_87_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_87_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_99_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_99_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/IPM_Juny_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/IPM_Juny_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_125_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_125_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_125_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_131_2015_vot.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_131_2015_vot.pdf
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 Vot particular en relació amb l’Acord 131/2015. 
Data: 19/10/2015 
 


 Acord 133/2015 en relació amb l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la 
ràdio el mes de juliol. 
Data: 04/11/2015 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 133/2015. 
Data: 04/11/2015 
 


 Acord 141/2015 en relació amb l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la 
ràdio el mes d’agost. 
Data: 18/11/2015 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 141/2015. 
Data: 18/11/2015 
 


 Acord 150/2015 en relació amb l’Informe específic de pluralisme a la televisió i a la 
ràdio el mes de setembre. 
Data: 02/12/2015 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 150/2015. 
Data: 02/12/2015 
 
 


PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 


 Acord 5/2015 de resolució del procediment sancionador núm. 1/2014-S (Protecció de 
menors. Esoterisme. TV Nacional A - 35.1 de Barcelona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 14/01/2015 
 


 Acord 6/2015 de resolució del procediment sancionador núm. 2/2014-S (Protecció de 
menors. Esoterisme. TV Nacional B - 35.2 de Barcelona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 14/01/2015 
 


 Acord 7/2015 de resolució del procediment sancionador núm. 3/2014-S (Protecció de 
menors. Esoterisme. TV Nacional C - 35.3 de Barcelona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 14/01/2015 
 


 Acord 8/2015 de resolució del procediment sancionador núm. 4/2014-S (Protecció de 
menors. Esoterisme. TV Nacional D - 35.4 de Barcelona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 14/01/2015 
 


 Acord 9/2015 de resolució del procediment sancionador núm. 5/2014-S (Protecció de 
menors. Esoterisme. TV Nacional F - 35.6 de Barcelona) incoat al prestador de serveis 
de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, SL. 
Data: 14/01/2015 
 


 Acord 143/2015 sobre l’anàlisi del tractament informatiu de l’agressió a l’Institut Joan 
Fuster de Barcelona als teleinformatius Antena 3 Noticias, emesos el 20 d’abril de 2015, 
i Informativos Telecinco, emesos el 21 d’abril de 2015. 
Data: 18/11/2015 
 
 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_131_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_133_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_133_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_133_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_133_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_133_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_133_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_141_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_150_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_150_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_150_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_5_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_5_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_5_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_6_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_6_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_6_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_7_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_7_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_7_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_8_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_8_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_8_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_9_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_9_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_9_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_60_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_60_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_60_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_143_2015.pdf
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CONTINGUTS DISCRIMINATORIS I OFENSIUS 


 Acord 11/2015 sobre un esquetx que recrea una escena del film Der Untergang 
(L’Enfonsament) al programa Polònia (TV3) del 13 de novembre de 2014. 
Data: 04/02/2015 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 11/2015. 
Data: 04/02/2015 
 


 Acord 12/2015 sobre els comentaris d’Empar Moliner a Els matins de TV3, el 22 de 
setembre de 2014 en relació amb les manifestacions humorístiques adreçades a la 
vicepresidenta del Govern espanyol i als ciutadans de Madrid. 
Data: 04/02/2015 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 12/2015. 
Data: 04/02/2015 
 


 Acord 36/2015 en relació amb la possible presència de continguts de banalització de 
violència masclista al programa L’endemà, emès per TV3 el 17 de desembre de 2014. 
Data: 11/03/2015 
 


 Acord 61/2015 sobre el reportatge “Querella contra Mas” emès al programa Informe 
semanal de la Corporación RTVE. 
Data: 22/04/2015 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 61/2015. 
Data: 22/04/2015 
 


 Acord 64/2015 sobre les mencions a un restaurant xinès en el programa La tribu de 
Catalunya Ràdio, emès el 10 d’octubre de 2014. 
Data: 06/05/2015 
 


 Acord 86/2015 sobre el programa Gipsy Kings, emès pel prestador de serveis Mediaset 
España Comunicación, SA (Cuatro), els dies 8 i 15 de febrer de 2015. 
Data: 17/06/2015 
 
 


LLENGUA I CULTURA CATALANES I ARANÈS 


 Acord 13/2015 en relació amb les adaptacions específiques pel que fa a l’emissió de 
música cantada en català (2%). 
Data: 04/02/2015 
 


 Acord 14/2015 en relació amb les adaptacions específiques pel que fa a l’emissió de 
música cantada en català (7%). 
Data: 04/02/2015 
 


 Acord 15/2015 en relació amb les adaptacions específiques pel que fa a l’emissió de 
música cantada en català (12%). 
Data: 04/02/2015 
 


 Acord 16/2015 en relació amb les adaptacions específiques pel que fa a l’emissió de 
música cantada en català (17%). 
Data: 04/02/2015 
 


 Acord 17/2015 en relació amb les adaptacions específiques pel que fa a l’emissió de 
música cantada en català. Noves FM TELETAXI. 
Data: 04/02/2015 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_48_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_48_2014_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_48_2014_cat.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_11_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_12_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_12_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_12_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_12_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/36_2015_Endem_.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/36_2015_Endem_.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_61_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_61_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_61_2015_cat.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_64_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_64_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_86_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_86_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_13_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_13_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_14_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_14_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_15_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_15_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_16_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_16_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_17_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_17_2015.pdf
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 Acord 18/2015 en relació amb les adaptacions específiques pel que fa a l’emissió de 
música cantada en català. Noves FM Radiocat. 
Data: 04/02/2015 
 


 Acord 89/2015 en relació amb l’adaptació específica pel que fa a l’emissió de música 
cantada en català, sol·licitada pel prestador de serveis de ràdio UNIPREX, SAU, per a la 
freqüència Mataró 88.7 MHz. 
Data: 01/07/2015 
 
 


QUOTES DE DIFUSIÓ I DE FINANÇAMENT 


 Acord 132/2015 d’aprovació de l’Informe de verificació del compliment per part de la 
CCMA, SA, sobre les obligacions de finançament anticipat d’obres audiovisuals 
europees i en matèria de reserva d’espais a programadors independents. 
Data: 04/11/2015 
 
 


COMUNICACIONS COMERCIALS 


 Acord 26/2015 d’aprovació de l’Informe sobre els estereotips de gènere en la publicitat 
de joguines durant la campanya de Nadal 2014-2015. 
Data: 25/02/2015 
 
 


PUBLICITAT INSTITUCIONAL 


 Acord 76/2015 en relació amb l’anàlisi de l’espot publicitari Preparats de la Generalitat 
de Catalunya. 
Data: 03/06/2015 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 76/2015. 
Data: 03/06/2015 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 76/2015. 
Data: 03/06/2015 
 
 


MISSIONS DE SERVEI PÚBLIC 


 Acord 27/2015 sobre l’aprovació de l’Informe de control del compliment de les missions 
específiques de servei públic competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2013. 
Data: 25/02/2015 
 


 Acord 116/2015 d’aprovació de l’Informe de control del compliment de les missions 
específiques de servei públic competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2014. 
Data: 02/09/2015 
 
 


ACTUACIONS DIVERSES SOBRE CONTINGUTS DE LA PROGRAMACIÓ 


 Acord 1/2015 d’ampliació de termini d’al·legacions al període d’informació prèvia de 
l’expedient sancionador núm. 8/2014-S (manca de difusió de la campanya del 9N) obert 
a Uniprex, COPE i SER. 
Data: 13/01/2015 
 
 


 Acord 22/2015 d’incoació de l’expedient sancionador núm. 6/2014-S (Emissió de 
programació en cadena. El Punt Avui) obert al prestador de serveis de comunicació 
audiovisual Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014, SL. 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_18_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_18_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_89_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_89_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_89_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_132_2015_cat.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_132_2015_cat.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_132_2015_cat.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_Joguines_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/Informe_Joguines_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_76_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_76_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_76_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_76_2015_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_51_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_51_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_51_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_51_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_51_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_51_2014.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_1_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_1_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_1_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_22_2015_2.pdf
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Data: 18/02/2015 
 


 Acord 40/2015 sobre el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient sancionador núm. 
6/2014-S (Emissió de programació en cadena. El Punt Avui) obert al prestador de 
serveis de comunicació audiovisual Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014, SL. 
Data: 25/03/2015 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 40/2015. 
Data: 25/03/2015 
 


 Acord 84/2015 sobre la incoació de l’expedient sancionador núm. 1/2015-S obert al 
prestador de serveis de comunicació audiovisual UTE Promocions Audiovisuals 3 
Acció SL - Vallès Serveis Televisió SL. 
Data: 17/06/2015 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 84/2015. 
Data: 17/06/2015 
 


 Acord 126/2015 en relació amb la queixa presentada per SCC sobre la sol·licitud 
d’elaboració d’informes del CAC i respecte d’eventuals incompliments de les 
obligacions contractuals adquirides per Xarxa de Serveis i Comunicacions 2014. 
Data: 23/09/2015 
 


 Acord 127/2015 de suport a la Iniciativa per a la reforma horària (Ara és l’hora). 
Data: 07/10/2015 
 


 Acord 138/2015 sobre l’expedient sancionador núm. 1/2015-S (Omissió del deure de 
respondre al requeriment de tramesa de material audiovisual. Canal Català Vallès 
Oriental) incoat a UTE Promocions Audiovisuals 3 Acció SL - Vallès Serveis Televisió 
SL. 
Data: 18/11/2015 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 138/2015. 
Data: 18/11/2015 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_40_2015_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_84_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_126_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_127_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_138_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_138_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_46_2014_cat_2.pdf
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3. Prestadors 
La lletra e de l’article 115 de la Llei 22/2005, 29 de desembre, de la 
comunicació audiovisual de Catalunya estableix la competència del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya per atorgar les llicències que habiliten els 
prestadors privats per prestar el servei de comunicació audiovisual. També 
correspon al Consell autoritzar els negocis jurídics que afectin aquestes 
llicències i els projectes de modificació de l’estructura accionarial o 
empresarial dels prestadors privats de comunicació audiovisual, així com la 
revisió i l’extinció de les llicències. 


Així mateix, l’article 33 de la mateixa Llei 22/2005 estableix els principis 
d’organització i funcionament aplicats a l’àmbit local en relació amb els 
prestadors del servei públic de comunicació audiovisual. Entre altres 
previsions, l’apartat 3 de l’article esmentat disposa que la proposta de 
contracte programa, abans que s’aprovi, s’ha de sotmetre a informació 
pública i el Consell  n’ha de fer un informe preceptiu. 


3.1 Títols habilitants 
Títols habilitants  


Informes 8 
Acords  9 


 
En relació amb el títols habilitants necessaris per prestar serveis de comunicació 
audiovisual per part dels prestadors privats, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de 
la comunicació audiovisual de Catalunya, fa una distinció entre els prestadors que 
fan ús de l’espectre radioelèctric, i que necessiten una llicència, i els prestadors que 
utilitzen tecnologies altres que l’espectre, els quals han de realitzar una 
comunicació prèvia al Consell abans d’iniciar l’activitat. 


Pel que fa al primer règim, vinculat, per tant, a les llicències d’emissió, el CAC va 
aprovar l’Acord 114/2015 i va donar per verificades determinades condicions que 
s’havien establert a l’Acord 194/2010, de transformació provisional de títols. En 
aquest sentit, el títol provisional que ostentava Comunicacions Lleidatanes, SL, en 
relació amb la freqüència de Tàrrega (89.8 MHz), esdevindria llicència definitiva. En 
el mateix sentit, l’Acord 152/2015 relatiu a la freqüència de Solsona (104.4 MHz). 


El Consell també va aprovar dos acords de revisió de llicències. El primer, relatiu a 
una llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual pel canal 
múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura nacional i emissió principalment 
en obert propietat d’Emissions Digitals de Catalunya, SA (Acord 72/2015), va 
acordar eliminar el compromís particular de no alterar el seu règim accionarial 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_114_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_152_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_72_2015.pdf
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durant el període de vigència de la concessió, per tal d’oferir una millor garantia de 
l’interès general i una millor prestació del servei. Pel que fa al segon (Acord 
148/2015), el Consell va aprovar la sol·licitud presentada per Onda Ramblas, SAU, 
per revisar les llicències de la seva titularitat a Barcelona, Igualada i Tarragona, per 
tal de poder emetre la programació musical Rock FM. Onda Ramblas, SAU, també 
havia demanat la revisió de la llicència de la Jonquera, però el CAC va considerar 
innecessària la petició, atès que aquesta llicència ja incorporava un compromís 
d’emissió d’una fórmula radiofònica musical.  


D’altra banda, el Consell també va acceptar les renúncies a diverses llicències 
realitzades pels seus titulars, concretament per Compañía de Emisiones y 
Publicidad, SA, en liquidació (CEPSA), una llicència per a la prestació del servei de 
comunicació audiovisual de radiodifusió sonora digital terrestre d’àmbit comarcal a 
Osona (Acord 95/2015) i per Tele Taxi Televisió Digital, SLU, dues llicències per a 
la prestació del servei de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre, 
d’àmbit local, corresponents a les demarcacions de Cornellà de Llobregat i de 
Tarragona (Acord_147/2015). 


Pel que fa al segon règim, el relatiu a la comunicació prèvia, el Consell va mostrar 
la conformitat amb dues sol·licituds de prestadors que utilitzen tecnologies altres 
que l’espectre radioelèctric. Els dos prestadors van ser On Molins TV i Ràdio Terra 
(Acord 115/2015 i Acord 129/2015). 


3.2 Negocis jurídics 
Negocis jurídics  


Informes 15 
Acords 13 


 
En primer lloc, en relació amb les operacions de transmissió de llicències, el CAC 
va aprovar les de les llicències de ràdio de Mataró (88.7 MHz) per part de la 
societat RM Ràdio, SA, a favor de la societat Uniprex, SAU (Acord 23/2015) i de Vic 
(92.8 MHz) per part de la societat Premsa d’Osona, SA, a favor de la societat 
Mitjans Audiovisuals d’Osona, SLU (Acord 135/2015). 


També pel que fa a llicències de ràdio, el CAC va aprovar la cessió de la meitat 
indivisa propietat de Miquel Calçada i Olivella de les freqüències radiofòniques 
corresponents a les localitats de Terrassa (105.6 MHz) i Sant Feliu de Llobregat 
(106.1 MHz), a favor de Carles Cuní i Llaudet (Acord 113/2015). 


Igualment, el Consell va aprovar la transmissió de la llicència de TDT de Granollers 
de la UTE Promocions Audiovisuals 3 i Acció, SL - Vallès Serveis de Televisió, SL, 
a favor de la societat Publicitat i Comunicació del Vallès, SL (Acord 101/2015). 
Aquest Acord es va aprovar amb un vot particular de tres consellers. 


D’altra banda, l’operació de fusió per absorció de la societat Unidad Editoral Radio, 
SLU, per part de la societat Unedisa Comunicaciones, SLU, va suposar l’adquisició 
per part de la societat absorbent de la freqüència de ràdio de Tortosa (101.9 MHz), 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_148_2015_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_148_2015_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_95_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_147_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_115_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_129_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Operadors/Uniprex_Molinero_Signat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_135_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_113_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_101_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/vot_particular_101_2015.pdf
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amb els mateixos efectes que una transmissió de la llicència corresponent. Aquesta 
operació es va aprovar mitjançant l’Acord 93/2015. 


El CAC va aprovar també diversos arrendaments de llicències de ràdio, 
concretament, d’una freqüència a Vilaseca i Salou (92.5 MHz) per part de la 
Sociedad de Estudios de Radio y Televisión, SA, a favor de la Sociedad Española 
de Radiodifusión, SL (SER) (Acord 91/2015); de quatre freqüències (La Seu 
d’Urgell 105.0 MHz, Lleida 91.5 MHz, Puigcerdà 104.4 MHz i Bossòst 106.0 MHz), 
titularitat d’Ens de Comunicacions, SL, a favor de Fundació Missatge Humà i Cristià 
(Acord 94/2015); de dues més (Vilafranca del Penedès 103.1 MHz i Tarragona 96.2 
MHz) propietat d’Antena 3 de Radio, SA, a favor de la Sociedad Española de 
Radiodifusión, SL (SER) (Acord 112/2015), així com d’una freqüència a Barcelona 
(96.9 MHZ) per part de Radio España de Barcelona, SA, també a favor de la 
Sociedad Española de Radiodifusión, SL (Acord 92/2015). 


Per contra, el CAC no va admetre la sol·licitud presentada per la societat Ràdio 
Lleida, SL, per arrendar la llicència de ràdio de Solsona (104.4 MHz) a Sociedad 
Española de Radiodifusión, SL (SER), atès que la primera no disposava del títol 
habilitant definitiu corresponent (Acord 90/2015). 


També es va aprovar l’arrendament de dues llicències de televisió local a les 
demarcacions de Tarragona i Vilanova i la Geltrú per part de la seva titular, Cat 4 
TV, SL (Acord 19/2015) a la societat Mola TV, SL. 


Finalment, en relació amb les operacions de modificació accionarial, l’operació 
més destacada del 2015 va ser la modificació de l’estructura societària de la 
empresa Emissions Digitals de Catalunya, SAU (propietat de Grupo Godó de 
Comunicación, SA), mitjançant la incorporació de capital social a Mediaset España 
Comunicación, SA (Acord 73/2015). 


El CAC també va autoritzar la modificació de l’estructura empresarial de la societat 
Montcau Produccions, SL (Acord 71/2015). 


3.3 Contractes programa 
Contractes programa  


Informes 1 
Acords 1 


 
Durant l’any 2015, el CAC va aprovar l’informe relatiu al contracte programa entre 
l’Ajuntament de Mataró i l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, en relació 
amb la prestació del servei públic audiovisual de ràdio de Mataró. 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_93_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_91_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_94_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_112_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_92_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_90_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_19_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_73_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_71_2015.pdf
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3.4 Recursos administratius i contenciosos 
administratius 


Recursos administratius i contenciosos 
administratius 


 
Informes 11 
Acords  27 


 
En relació amb l’activitat derivada dels recursos interposats pels prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual arran de l’activitat ordinària del Consell, cal 
destacar els Acords 56/2015, 57/2015, 58/2015, 59/2015 i 60/2015, pel quals el 
CAC va desestimar sengles recursos de reposició interposats per Infraestructuras y 
Gestión 2002, SL (INGEST) contra els Acords 5/2015, 6/2015, 7/2015, 8/2015 i 
9/2015 d’imposició de diverses sancions a causa de l’emissió de continguts 
esotèrics. Contra aquesta desestimació el prestador va interposar els recursos 
contenciosos administratius corresponents, actualment en tràmit. 


3.5 Taxes 
Taxes  


Informes 4 
Acords 4 


 
L’any 2015 es va aprovar la liquidació de la taxa per actuacions de control i 
d’inspecció respecte de les activitats de prestació dels serveis de comunicació 
audiovisual corresponent a l’exercici 2015, que han d’abonar les persones físiques i 
jurídiques que presten els serveis de comunicació audiovisual. Aquesta taxa es 
merita amb l’atorgament dels títols habilitants, té caràcter periòdic i en les anualitats 
successives la meritació es produeix l’1 de gener de cada any. La taxa té caràcter 
finalista, per la qual cosa els ingressos que se’n recapten resten afectats al 
finançament del cost del servei prestat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix la lletra g de l’article 115 de la Llei 22/2005, de 29 de 
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, en relació amb l’article 116 
de la mateixa norma. 


La liquidació d’aquesta taxa corresponent a l’activitat realitzada l’any 2014 va ser 
recorreguda en reposició davant el Ple del Consell per Emissions Digitals de 
Catalunya, SAU, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SL i Mola TV, SL. 
Aquests recursos es van desestimar mitjançant els Acords 20/2015, 29/2015 i 
53/2015, respectivament. 


 


  



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_56_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_57_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_58_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_59_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_60_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_5_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_6_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_7_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_8_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_9_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_20_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_29_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_53_2015.pdf
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Total d’actuacions en relació amb els prestadors 


Títols habilitants  
Informes 8 
Acords  9 


Negocis jurídics  
Informes 15 
Acords 13 


Contractes programa  
Informes 1 
Acords 1 


Recursos administratius i contenciosos administratius  
Informes 11 
Acords  27 


Taxes  
Informes 4 
Acords 4 


Total  
Informes 39 
Acords 54 
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Relació d’acords publicats a la web 
TITOLS HABILITANTS 


 Acord 72/2015 sobre la petició formulada per Emissions Digitals de Catalunya, SA, de 
revisar la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual pel canal 
múltiple de TDT amb cobertura nacional i emissió principalment en obert. 
Data: 20/5/2015 
 


 Acord 95/2015 d’extinció de la llicència d’àmbit comarcal Osona, corresponent al lot 44, 
integrat pel programa núm. 2 amb referència CL06B, per renúncia del seu titular, la 
Compañía de Emisiones y Publicidad, SA, en liquidació (CEPSA). 
Data: 1/7/2015 
 


 Acord 114/2015 en relació amb la verificació del compliment de les condicions 
establertes a l’Acord 194/2010, de transformació en llicència de la concessió 
provisional a la localitat de Tàrrega (89.8 MHz). 
Data: 24/7/2015 
 


 Acord 115/2015 en relació amb la comunicació prèvia presentada per ON MOLINS TV 
per prestar serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que 
l’espectre radioelèctric. 
Data: 24/7/2015 
 


 Acord 129/2015 en relació amb la comunicació prèvia presentada pel senyor [...] 
(Associació per la Comunicació Popular als Països Catalans) per prestar serveis de 
comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric. 
Data: 7/10/2015 
 


 Acord 136/2015 de desistiment del procediment incoat per l’Asociación para el fomento 
de la ciberseguridad las telecomunicaciones y audiovisual, a l’empara de la legislació 
sobre transparència i dret d’accés, i arxivament de l’expedient. 
Data: 4/11/2015 
 


 Acord 147/2015 sobre l’extinció de les llicències corresponents a les demarcacions de 
Cornellà de Llobregat i Tarragona, per renúncia del seu titular, la societat Tele Taxi 
Televisió Digital, SLU. 
Data: 18/11/2015 
 


 Acord 148/2015 de resolució de la sol·licitud formulada per Onda Ramblas, SAU de 
revisió de les llicències per a la prestació de serveis FM a les freqüències 89.9 MHz 
Bcn, 92.2 MHz Igualada, 91.0 MHz Tarragona i 87.8 MHz La Jonquera. (exp. 4-O-2015). 
Data: 18/11/2015 
 


 Acord 152/2015 de verificació del compliment de les condicions establertes a l’Acord 
194/2010 de transformació en llicència de la concessió provisional per a la gestió 
indirecta del servei públic de radiodifusió sonora en FM a Solsona (104.4 MHz). 
Data: 2/12/2015 
 
 


NEGOCIS JURÍDICS 


 Acord 19/2015 en relació amb l’autorització de l’arrendament de les llicències per a la 
prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital local a les 
demarcacions de Tarragona (canal 54, programa 3, ref. TL02T) i Vilanova i la Geltrú  
(canal 30, programa 3, ref. TL09B) titularitat de la societat Cat 4 TV, SL, a favor de la 
societat Mola TV, SL. 
Data: 18/2/2015 
 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_72_2015.pdf
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http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_95_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_95_2015.pdf
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https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_115_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_129_2015.pdf
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https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/acord_129_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_136_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_136_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_136_2015.pdf
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 Acord 23/2015 en relació amb l’autorització de la transmissió de la llicència en FM de 
Mataró (88.7 MHz) per part de la societat RM Ràdio, SA, a favor de la societat Uniprex, 
SAU. 
Data: 25/2/2015 


 Acord 71/2015 sobre la modificació de l’estructura accionarial de la societat MONTCAU 
PRODUCCIONS, SL, com a conseqüència d’una operació mercantil de transmissió de 
participacions socials, d’acord amb el que disposa la Llei 22/2005. 
Data: 20/5/2015 
 


 Acord 73/2015 sobre la modificació de l’estructura accionarial de la societat Emissions 
Digitals de Catalunya, SAU, com a conseqüència d’una operació mercantil de 
transmissió d’accions de la societat, d’acord amb el que disposa la Llei 22/2005. 
Data: 20/5/2015 
 


 Acord 90/2015 en relació amb l’autorització de l’arrendament de la llicència de 
comunicació audiovisual radiofònica de Solsona (104.4 MHz) presentada per la societat 
Ràdio Lleida, SL, a favor de la SER, SL. 
Data: 1/7/2015 
 


 Acord 91/2015 en relació amb l’autorització de l’arrendament de la llicència de 
comunicació audiovisual de radiodifusió de Vilaseca i Salou (92.5 MHz), de la Sociedad 
de Estudios de Radio y Televisión, SA, a favor de la SER, SL. 
Data: 1/7/2015 
 


 Acord 93/2015 en relació amb l’autorització de la fusió per absorció de la societat 
Unidad Editorial Ràdio, SLU, per part de la societat Unedisa Comunicaciones, SLU. 
Data: 1/7/2015 
 


 Acord 94/2015 en relació amb l’autorització de l’arrendament de diverses llicències per 
a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de titularitat d’Ens de 
Comunicacions, SL, a favor de la Fundació Missatge Humà i Cristià. 
Data: 1/7/2015 


 Acord 101/2015 en relació amb l’autorització de la transmissió de la llicència de TDT de 
la UTE Promocions Audiovisuals 3 i Acció, SL - Vallès Serveis de Televisió, SL, a favor 
de la societat Publicitat i Comunicació del Vallès, SL. 
Data: 15/7/2015 
 


 Vot particular en relació amb l’Acord 101/2015. 
Data: 15/7/2015 
 


 Acord 112/2015 en relació amb l’autorització de l’arrendament de diverses llicències de 
titularitat d’Antena 3 de Radio, SA, a favor de la Sociedad Española de Radiodifusión, 
SL (SER). 
Data: 24/7/2015 
 


 Acord 113/2015 en relació amb l’autorització relativa a la modificació de la titularitat per 
part de Miquel Calçada i Carles Cuní de les llicències de Terrassa (105.6 MHz) i Sant 
Feliu de Llobregat (106.1 MHz). 
Data: 24/7/2015 
 


 Acord 92/2015 en relació amb l’autorització de l’arrendament de la llicència de 
comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de Barcelona (96.9 MHz), de titularitat 
de Radio España de Barcelona, SA, a favor de la SER, SL. 
Data: 1/8/2015 
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 Acord 135/2015 en relació amb la sol·licitud d’autorització de la transmissió de la 
llicència per a la prestació de serveis de FM de la localitat de Vic (92.8MHz), de 
titularitat de la societat Premsa d’Osona, SA, a favor de la societat Mitjans Audiovisual. 
Data: 4/11/2015 
 
 
 


RECURSOS ADMINISTRATIUS I CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS 


 Acord 43/2015 de resolució del recurs potestatiu de reposició de la revocació a 
Metropolitana d’Audiovisuals, SL, de la llicència per a la prestació de serveis de 
comunicació audiovisual radiofònica per la freqüència 89.4 MHz de Terrassa. 
Data: 25/3/2015 
 


 Acord 56/2015 de resolució del recurs potestatiu de reposició del procediment 
sancionador núm. 1/2014-S (Protecció de menors. Esoterisme. TV Nacional A - 35.1 
Barcelona) incoat al prestador de serveis de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, 
SL. 
Data: 22/4/2015 
 


 Acord 57/2015 de resolució del recurs potestatiu de reposició del procediment 
sancionador núm. 2/2014-S (Protecció de menors. Esoterisme. TV Nacional B - 35.2 de 
Barcelona) incoat al prestador de serveis de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, 
SL. 
Data: 22/4/2015 
 


 Acord 58/2015 de resolució del recurs potestatiu de reposició del procediment 
sancionador núm. 3/2014-S (Protecció de menors. Esoterisme. TV Nacional C - 35.3 de 
Barcelona) incoat al prestador de serveis de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, 
SL. 
Data: 22/4/2015 
 


 Acord 59/2015 de resolució del recurs potestatiu de reposició del procediment 
sancionador núm. 4/2014-S (Protecció de menors. Esoterisme. TV Nacional D - 35.4 de 
Barcelona) incoat al prestador de serveis de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, 
SL. 
Data: 22/4/2015 
 


 Acord 60/2015 de resolució del recurs potestatiu de reposició del procediment 
sancionador núm. 5/2014-S (Protecció de menors. Esoterisme. TV Nacional F - 35.6 de 
Barcelona) incoat al prestador de serveis de televisió Infraestructuras y Gestión 2002, 
SL. 
Data: 22/4/2015 
 
 


TAXES 


 Acord 20/2015 de resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per l’entitat 
mercantil Emissions Digitals de Catalunya, SAU, contra l’Acord 161/2014 d’aprovació 
de la liquidació de la taxa corresponent a l’exercici 2014. 
Data: 18/2/2015 
 


 Acord 29/2015 de resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, contra l’Acord 161/2014, de 17 de 
desembre, d’aprovació de la liquidació de la taxa corresponent a l’exercici 2014. 
Data: 25/2/2015 
 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_135_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_135_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_135_2015.pdf
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http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_43_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_43_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_56_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_56_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_56_2015.pdf
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https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_58_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_58_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_58_2015.pdf
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 Acord 53/2015 de resolució del recurs de reposició interposat per Mola TV, SL, contra 
l’Acord 161/2014 d’aprovació de la liquidació de la taxa corresponent a l’exercici 2014, i 
aprovació d’una nova liquidació de la taxa. 
Data: 8/4/2015 
 


  



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_53_2015.pdf
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4. Normativa 
La Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i la 
Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya atribueixen al Consell 
competències per informar sobre els avantprojectes de llei i els projectes de 
disposicions de caràcter general que continguin normes relatives al sector 
audiovisual i llurs modificacions eventuals. 


Així mateix, la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya reconeix la 
potestat reglamentària del Consell en els àmbits relatius a les condicions 
aplicables als títols habilitants per a l’exercici de la llibertat de comunicació i 
a les obligacions a què resten subjectes els prestadors i els distribuïdors de 
serveis de comunicació audiovisual d’acord amb la Llei. Les disposicions de 
caràcter general adoptades pel Consell reben el nom d’instruccions generals i 
són vinculants per als prestadors de serveis de comunicació audiovisual. 


D’altra banda, en l’àmbit de la seva actuació, promou l’adopció de normes 
d’autoregulació i elabora recomanacions que no tenen caràcter vinculant 
adreçades als prestadors per tal de garantir el compliment de la legislació 
audiovisual vigent. 


4.1 Informes previs 
Informes previs  


Informes 2 
Acords 3 


 
El CAC va aprovar l’any 2015 l’informe previ en relació amb el Projecte de decret 
pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la provisió de continguts per part 
de prestadors de serveis de comunicacions electròniques (Acord 35/2015). Aquest 
informe també feia referència al Projecte de decret dels fons a què es destina 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de 
comunicacions electròniques, tramès amb posterioritat, i amb caràcter d’urgència, 
per la Secretaria General del Departament de Cultura. 


El Projecte de decret, en relació amb el qual el CAC va emetre informe, aprovava el 
Reglament de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques elaborat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya per desenvolupar determinats aspectes que la Llei 
15/2014, de 4 de desembre, remet a desplegament reglamentari. Cal recordar que 
mitjançant la Llei 15/2014, de 4 de desembre, es va crear l’impost sobre la provisió 
de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques, 
amb l’objectiu de crear, com a tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’impost 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_35_2015.pdf
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sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions 
electròniques, com a tribut finalista, que té l’objectiu de dotar els fons següents: a) 
els fons creats per l’article 29 de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema, per al 
foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual de Catalunya; i b) el fons per al 
foment de la difusió cultural digital, creat ex novo per mitjà d’aquesta llei, per 
fomentar la creació de continguts culturals digitals i fer-los accessibles al públic. 
Així, l’informe aprovat pel Consell també feia referència al Projecte de decret que 
desplegava els aspectes de la Llei relacionats amb aquests fons. 


D’altra banda, el CAC també va aprovar (Acord 54/2015) l’emissió de diverses 
observacions al Projecte de Reial decret de comunicacions comercials de les 
activitats del joc i de joc responsable tramès a la Direcció General d’Ordenació del 
Joc de la Secretaria d’Estat d’Hisenda. El CAC va emetre aquestes opinions, en 
tràmit d’informació pública, com a autoritat de regulació en l’àmbit del sector 
audiovisual a Catalunya, d’acord amb les competències que li atribueix la seva llei 
de creació i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya. 


També es va aprovar l’Acord 78/2015 i les observacions que s’hi contenien en 
tràmit d’audiència, a l’efecte d’evacuar les propostes i els suggeriments que es 
consideressin adients en relació amb el Projecte de decret pel qual s’aprova el 
Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
elaborat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya. 


4.2 Instruccions 
Instruccions  


Informes 0 
Acords 1 


 
L’any 2015 el Consell va aprovar iniciar el procediment per a revisar i actualitzar la 
Instrucció general per la qual es crea i es regula el Registre de prestadors dels 
serveis de comunicació audiovisual. El Ple va constatar la necessitat de revisar 
aquesta Instrucció aprovada l’any 2008, atesa la publicació posterior de diversa 
normativa amb incidència en el seu contingut, com ara la Llei general de la 
comunicació audiovisual, que regula els registres de prestadors del servei de 
comunicació audiovisual, o la nova regulació sobre la transparència en l’activitat 
pública que conté la Llei de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la 
Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, que introdueix mesures per millorar la transparència, l’eficàcia, 
l’eficiència i la qualitat en les relacions entre el sector públic i els ciutadans. 


En el mateix Acord es va designar, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 32 de 
l’Estatut orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la 
consellera Eva Parera ponent de la Instrucció general esmentada, per dirigir el 
procés per a la tramitació del procediment de revisió de la Instrucció. 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_54_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_78_2015.pdf
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4.3 Recomanacions 
Recomanacions  


Informes 1 
Acords 3 


 
El Consell va aprovar dos documents de recomanacions, el primer, l’actualització 
de les recomanacions sobre el tractament de l’anorèxia i la bulímia nervioses als 
mitjans de comunicació audiovisual, i el segon, sobre el tractament de la salut 
mental als mitjans de comunicació audiovisual (Acord 85/2015 i Acord 118/2015). 
Aquestes recomanacions es van elaborar en col·laboració amb el Departament de 
Salut de la Generalitat i amb la participació d’entitats relacionades. 


A més, el CAC va analitzar la cobertura duta a terme per tres prestadors catalans i 
tres d’estatals i va comprovar el grau de compliment de les Recomanacions del 
CAC sobre el tractament informatiu de les tragèdies personals en relació amb 
l’estavellament d’un avió de Germanwings el 24 de març de 2015. El resultat va ser 
que TV3 en va fer la millor cobertura, ja que va ser la cadena que va utilitzar menys 
recursos d’espectacularització i dramatització. Per la seva banda, Antena 3 TV, La 
1 i 8tv van oferir nivells d’espectacularització i de dramatització intermedis, mentre 
que Telecinco va ser la cadena que va introduir més elements de dramatització 
(Acord 70/2015). 


Així mateix, el Consell va col·laborar en l’elaboració del document “El tractament de 
la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans 
de comunicació”. El document, impulsat per l’Agència ABITS de l’Ajuntament de 
Barcelona en col·laboració amb l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya 
(ADPC), es va publicar el mes de febrer i consta de 15 recomanacions, d’un apartat 
de marc legal i d’un glossari. 


4.4 Convenis 
Convenis  


Informes 3 
Acords 5 


 
Durant el 2015 el Consell va signar cinc convenis de col·laboració amb diverses 
entitats, institucions i universitats. 


El CAC va signar un conveni marc de col·laboració amb l’Institut d’Estudis 
Catalans. El conveni preveia la col·laboració de les dues entitats en tot allò que fa 
referència a l’ús del català i al foment de la recerca, la promoció i l’enfortiment del 
sistema català de comunicació (Acord 80/2015). 


El Consell també va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat de 
Barcelona amb la finalitat de formalitzar la seva participació com a entitat 
col·laboradora en la programació dels cursos “Gaudir UB” (curs 2015-16). Durant 
l’any 2015, la UB va incloure dins del programa “Gaudir UB” el curs “Protecció 



https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_85_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_118_2015.pdf

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_70_2015.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/recomanacions_prostitucio_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/recomanacions_prostitucio_cat.pdf
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https://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_80_2015.pdf
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enfront de les noves pantalles”, al qual van assistir diversos professionals del CAC   
(Acord 82/2015). 


Així mateix, el CAC va signar un conveni marc de col·laboració amb el Gremi 
d’Empresaris de Cinema de Catalunya i més tard va signar un conveni específic 
que el desenvolupava. En el primer cas, l’objectiu genèric era promoure els hàbits 
responsables en el consum audiovisual dels infants i els adolescents. En un marc 
més concret, el conveni incloïa servir-se de la xarxa d’empreses d’exhibició 
cinematogràfica que hi ha arreu de Catalunya per promoure aquests valors en el 
conjunt de la ciutadania, així com difondre els Premis el CAC a l’escola, que el 
Consell convoca anualment (Acord 98/2015). 


El conveni específic establia que les 485 sales de cinema que té el gremi esmentat, 
que suposen el 66% de les existents a Catalunya, projectarien un espot per 
impulsar la participació d’estudiants i professors en els Premis el CAC a l’escola 
(Acord 124/2015). 


Finalment, el Consell va signar un conveni específic de col·laboració amb l’Institut 
Català de les Dones (Acord 144/2015) per a formació a les universitats sobre el 
tractament de la violència masclista. 


 
 
 


  


 


Roger Loppacher i Joandomènec Ros en la signatura del conveni entre el CAC 
i l’Institut d’Estudis Catalans. 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_82_2015.pdf
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Total d’actuacions en relació amb la normativa 
Informes previs  


Informes 2 
Acords 3 


Instruccions  
Informes 0 
Acords 1 


Recomanacions  
Informes 1 
Acords 3 


Convenis  
Informes 3 
Acords 5 


Total  
Informes 6 
Acords 12 







 


   Memòria 
CAC 


Consell de l’Audiovisual de Catalunya 42 


Relació d’acords publicats a la web 


INFORMES PREVIS 


 Acord 35/2015 d’aprovació de l’informe previ del Projecte de decret del Reglament de 
l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors i del Projecte de decret 
dels fons a què es destina l’impost sobre la provisió de continguts. 
Data: 11/03/2015 
 


 Acord 54/2015 en relació amb les observacions al Projecte de Reial decret de 
comunicacions comercials de les activitats del joc i de joc responsable. 
Data: 15/04/2015 
 


 Acord 78/2015 en relació amb les observacions en al Projecte de decret pel qual 
s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública. 
Data: 03/06/2015 
 
 


RECOMANACIONS 


 Acord 70/2015 sobre l’aprovació de l’informe del tractament informatiu de 
l’estavellament d’un avió de Germanwings el 24 de març de 2015. 
Data: 20/05/2015 
 


 Acord 85/2015 sobre les recomanacions del tractament de l’anorèxia i la bulímia 
nervioses als mitjans de comunicació audiovisual. 
Data: 17/06/2015 
 


 Acord 118/2015 d’aprovació el document Recomanacions sobre el tractament de la 
salut mental als mitjans de comunicació audiovisual. 
Data: 02/09/2015 
 
 


CONVENIS 


 Acord 80/2015 d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. 
Data: 10/06/2015 
 


 Acord 82/2015 d’aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i la Universitat de Barcelona. 
Data: 17/06/2015 
 


 Acord 98/2015 sobre l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i el Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya. 
Data: 15/07/2015 
 


 Acord 124/2015 d’aprovació del conveni específic de col·laboració entre el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i el Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya. 
Data: 23/09/2015 
 


 Acord 144/2015, d’aprovació del conveni específic de col·laboració entre el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya i l’Institut Català de les Dones. 
Data: 18/11/2015 
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5. Noves plataformes 
El sector audiovisual està immers en un procés profund de convergència dels 
serveis i de les plataformes de comunicació. La Comissió de Plataformes 
Audiovisuals, Xarxes i Tecnologia és l’eina de què disposa el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya per reflexionar sobre les transformacions que 
s’estan produint al sector, així com per estudiar els nous hàbits de consum, 
els nous models de negoci, la connectivitat multidispositiva o l’enllaç amb les 
xarxes socials, entre altres aspectes. 


Durant el 2015 es van dur a terme tres noves edicions de les Jornades 
Tecnològiques del CAC. Es tracta d’unes sessions, iniciades el 2014, que tenen 
un caràcter tècnic i que s’adrecen, tant per la temàtica com pels destinataris, a 
professionals del sector audiovisual. Les jornades es fan a la seu del CAC. 


El 12 de febrer va tenir lloc una sessió dedicada al dividend digital. Els experts de 
telecomunicacions, de la indústria i de la radiodifusió van demanar 
complementarietat entre la TDT i els nous serveis mòbils a l’hora de distribuir el 
segon dividend digital (banda dels 700 MHz). 


 
El 20 de maig es va fer una altra sessió, en què es va analitzar la publicitat 
personalitzada. Els ponents van coincidir en el fet que l’element clau en el nou 
escenari digital és aconseguir les dades personals de l’audiència, per tal d’enviar-
los missatges que els interessin i que no considerin publicitat invasiva. 


 


Daniel Sirera a la seu del CAC en un acte del programa SPAMEX. 
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L’1 d’octubre es va dur a terme una sessió dedicada als nous formats televisius. Els 
experts van concloure que la nova narrativa transmèdia –que utilitza diversos 
suports i llenguatges‒ modificarà l’espai mediàtic basat en el broadcasting i 
atomitzarà encara més les audiències.   


També es van organitzar conferències per a estudiants estrangers com els del 
programa SPAMEX (cursos patrocinats pel Govern de Mèxic mitjançant l’Instituto 
Mexicano de la Juventud i la Secretaría de Educación Pública). 
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6. Recerca 
El Consell estableix diverses línies d’actuació entorn de la recerca sobre el 
sector audiovisual. 


En primer lloc, ofereix coneixement sobre l’audiovisual a la ciutadania de 
manera actualitzada i ordenada, alhora que el difon de manera activa a través 
de les seves publicacions com ara l’Informe del sector i el Butlletí 
d’Informació sobre l’Audiovisual a Catalunya (BIAC). 


Així mateix, el Consell atén les peticions i les consultes d’informació 
d’institucions i organismes relacionats amb l’audiovisual, així com del món 
acadèmic i del públic en general. 


Alhora, internament, les activitats de recerca responen a les demandes 
d’informació que el Consell requereix per dur terme les seves funcions. 


Una altra línia d’actuació del Consell és el foment i la promoció de la recerca 
acadèmica sobre comunicació per mitjà de la revista científica Quaderns del 
CAC i dels Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual i dels 
Ajuts a projectes de recerca. 


6.1 Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 
2014 
En compliment del mandat legal que té el Consell d’acord amb la Llei 2/2000, de 4 
de maig, d’elaborar un informe anual sobre la situació del sistema audiovisual 
català i de presentar-lo al Parlament de Catalunya i al Govern, el maig de 2015 es 
va publicar en suport electrònic l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2014. 


El document té un resum executiu que destaca les principals novetats de l’any i una 
anàlisi del sector audiovisual que es presenta en quatre capítols que abasten les 
perspectives següents: la legislació, l’estructura economicoempresarial del sector, 
l’oferta de continguts i el consum audiovisual. 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/Informe_sector_2014.pdf
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6.2 Butlletí d’Informació sobre l’Audiovisual a 
Catalunya (BIAC) 
El Consell va elaborar una nova publicació electrònica de periodicitat quadrimestral 
anomenada Butlletí d’Informació sobre l’Audiovisual a Catalunya (BIAC), com 
a complement de l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya, que té un caràcter 
anual. 


 
L’objectiu de la 
publicació és oferir 
de manera gràfica 
una radiografia de 
l’estat del sector 
audiovisual català, 
amb dades d’oferta i 
demanda, així com 
una recopilació de 
les novetats 
principals de la 
indústria que permeti 
detectar les 
tendències d’un 
sector tan canviant 
com és l’audiovisual. 


 
 


 


El butlletí s’edita en 
català, en castellà i 
en anglès i el primer 
número del BIAC es 
va presentar el  juny. 
El número 2, que 
correspon al segon 
quadrimestre de 
2015, es va publicar 
l’octubre. 


 


 


 


 


Salvador Alsius en la presentació del BIAC. 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/Biac_numero_1_1.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/Biac_numero_1_1.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/altres/BIAC_num_2_catala.pdf
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6.3 Quaderns del CAC 
Entre les novetats principals de l’any relatives la revista científica Quaderns del 
CAC que edita el Consell en format electrònic, destaquen el nomenament del 
 


doctor Emili Prado Pico com a director de la 
publicació i la recuperació de l’edició en llengua 
anglesa, que se suma a les edicions en català i 
castellà. L’aposta per reprendre la versió en 
anglès respon a la voluntat renovada de 
continuar aprofundint en el nivell d’impacte de 
la revista.  


Amb una periodicitat anual, Quaderns del CAC 
va dedicar el tema monogràfic del número 41 a 
la realitat de la ràdio i als desafiaments que 
afronta el mitjà en un moment de reconfiguració 
de l’ecosistema comunicatiu. El número obre 
amb una reflexió de l’autor convidat, Peter 
Lewis, sobre la ràdio comunitària i es 
complementa amb contribucions sobre les 
transformacions en el model de negoci 
radiofònic, el podcàsting, la ràdio  local, el  
micromecenatge  com  a font  de 


 


 


finançament i els programes infantils de ràdio a Catalunya. 


6.4 Premis a la investigació 
Amb l’objectiu de reconèixer i difondre la recerca de qualitat en comunicació 
audiovisual, el Consell va convocar els XXVII Premis CAC a la investigació sobre 
comunicació audiovisual. En aquesta edició, els guardons recuperen la dotació 
econòmica, amb 5.000 euros per al primer premi i 2.000 per al segon. 


D’entre els 12 treballs presentats a la XXVII edició dels Premis, el jurat va atorgar el 
primer premi a Isabel Villanueva Benito, per la recerca La mediatización audiovisual 
de la ópera como proceso de apertura a nuevos públicos en el siglo XXI. Núria 
Araüna i Baró va rebre el segon premi per la investigació Figuraciones de la 
feminidad y marcos de relaciones sexoafectivas en los vídeos musicales 
independientes producidos en España. 



http://www.cac.cat/web/recerca/index.jsp?NDc%3D&MQ%3D%3D&L3dlYi9yZWNlcmNhL3F1YWRlcm5zL2RhcnJlckNvbnRlbnQ%3D

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Nuria_Arauna.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Nuria_Arauna.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/premis_i_ajuts/treball_guanyador/Nuria_Arauna.pdf
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El jurat l’integraven el president Salvador Alsius Clavera, els vocals Jordi Berrio 
Serrano, Joan Botella Corral, Arantxa Capdevila Gómez, Josep Maria Català 
Domènech i Matilde Obradors Barba, i la secretària Silvia Montilla Castillo. 


6.5 Ajuts a projectes de recerca sobre 
comunicació 
En la línia del compromís del Consell amb la promoció i el suport de la investigació, 
el CAC va reprendre la línia d’ajuts a projectes de recerca que es va interrompre el 
2010. En aquest sentit, 41 projectes es van presentar a la IX convocatòria de la 
concessió d’ajuts a projectes de recerca sobre comunicació audiovisual, 
dotada amb un total de 20.000 euros. 


El Consell va concedir ajuts als cinc projectes següents: 


 “La llibertat d’expressió i la sàtira en els continguts audiovisuals: models de 
referència i tendències als Estats Units d’Amèrica i a Europa”, de  Laura 
Díez Bueso. 


 “L’articulació del discurs i el clima d’opinió de la Tardor Catalana a les 
tertúlies de TV i Catalunya Ràdio”, de Carles Pont Sorribes. 


 “La cooperació intermunicipal en la prestació del servei públic audiovisual a 
Catalunya”, de Ramon Galindo Caldés. 


 


Salvador Alsius, Isabel Villanueva, Núria Araüna i Roger Loppacher en el 
lliurament dels XXVII Premis CAC. 
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 “Revisió dels paràmetres que regeixen l’educació mediàtica”, de Joan 
Ferrés i Prats. 


 “L’àudio a internet: de la ràdio en línia als projectes nadius”, de Toni Sellas 
Güell. 


6.6 Llibre blanc de l’audiovisual de Catalunya 
El Consell va iniciar durant el 2015 el procés de treball per elaborar el Llibre blanc 
de l’audiovisual, donant així resposta a l’encàrrec fet pel Parlament de Catalunya. 


El Llibre blanc, a més de fer una radiografia del sector audiovisual, analitzarà i 
tractarà els reptes de futur, com ara garantir la sostenibilitat econòmica dels mitjans 
públics, consolidar i fer competitius els prestadors privats, plantejar escenaris de 
futur per als mitjans locals o enfortir les indústries culturals catalanes. En la seva 
elaboració es proposa un pla orientat a afavorir un desenvolupament equilibrat del 
sistema català de comunicació per als propers anys. 


En el procés d’elaboració del Llibre blanc, al llarg del 2015, es van organitzar 
entrevistes individuals i reunions de treball amb gairebé dos-cents professionals 
experts del sector audiovisual. Es van crear nou grups de treball segons els àmbits 
temàtics següents: llengua i cultura; servei públic; comunicació de proximitat; 
economia i indústria; publicitat; regulació; tendències de mercat; situació laboral i 
professional, i tercer sector. 


També al mes de maig es va obrir un període de consulta pública per tal que, a 
partir d’un qüestionari, institucions, empreses i persones que s’hi sentissin 
implicades, poguessin formular els seus punts de vista sobre el sector. El període 
de consulta va finalitzar el juliol i es van rebre un total de 41 aportacions. 


6.7 Mapa de mitjans audiovisuals 
Durant l’any 2015 el Consell va elaborar el mapa de mitjans audiovisuals interactiu, 
que localitza les emissores de ràdio i els canals de televisió existents a Catalunya. 
Igual que el BIAC, el mapa és un complement de l’Informe sobre el sector de 
l’audiovisual. Actualment es troba en fase de proves i es preveu que sigui 
accessible al públic al llarg del 2016. 


L’objectiu del mapa és donar a conèixer a la persona usuària, de manera clara i 
gràficament atractiva, els mitjans de comunicació audiovisuals gestionats a 
Catalunya. Ofereix dades de les ràdios i de les televisions de la Generalitat de 
Catalunya i dels ens locals, i dels mitjans oferts per prestadors a l’empara d’una 
llicència que els autoritza a utilitzar l’espectre radioelèctric.  
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7. Relacions amb la 
societat i educació 
en comunicació 
audiovisual 
 
El CAC disposa de tres eines per relacionar-se amb la ciutadania: el Servei de 
Relació amb els Usuaris de l’Audiovisual, la Mesa per a la Diversitat en 
l’Audiovisual i el Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual. 


Així mateix, el Consell col·labora amb associacions, entitats i altres 
institucions en qüestions relacionades amb la sensibilització social 
mitjançant actuacions de caràcter divers, especialment pel que fa al gènere i 
a la infància. 


7.1 Relació amb les persones usuàries 
El Servei de Relació amb els Usuaris de l’Audiovisual ofereix diverses vies als 
ciutadans (telefònica, postal, correu electrònic, pàgina web, Twitter i l’aplicació per 
a mòbils Mediakids) per fer arribar les seves queixes, opinions i/o suggeriments 
sobre els continguts audiovisuals.  


Al llarg del 2015 el Consell, mitjançant el Servei de Relació amb els Usuaris de 
l’Audiovisual, va rebre un total de 563 comunicacions, entre queixes i consultes. La 
queixa més reiterada feia referència a la protecció d’animals, seguida de la 
protecció de la salut i del pluralisme. Totes les consultes es van analitzar i, en 
funció dels casos, unes van rebre resposta per carta o correu electrònic i altres van 
donar lloc als acords del CAC corresponents, ja referenciats a l’apartat de 
continguts. 
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Tipus Comunicacions 
Consultes 67 
Queixes 496* 
Total 563 


 
* De les 496 queixes, n’hi ha 327 d’acumulades que corresponen a l’emissió d’un fragment del programa El 
foraster en què es mostrava l’aplicació de pràctiques d’ensinistrament de gossos utilitzant collars electrònics i 
74 més envers les teories i el posicionament d’algunes persones entrevistades relacionades amb temàtiques de 
salut. 


Motius de queixa 


Temes Nombre de 
queixes % 


Protecció als animals 334 67,4 
Protecció a la salut 79 16 
Pluralisme 14 2,8 
Protecció als infants i joves 11 2,2 
Altres 8 1,6 
Discriminació de les persones 7 1,4 
Discriminació per raó de gènere 7 1,4 
Tractament informatiu 6 1,2 
Tragèdies personals 4 0,8 
Anorèxia/bulímia 3 0,6 
Llengua 3 0,6 
Religió 3 0,6 
Violència 3 0,6 
Campanya electoral 2 0,4 
Continguts esotèrics 2 0,4 
Continguts ofensius 2 0,4 
Violència masclista 2 0,4 
Diferencies de so 1 0,2 
Interferències 1 0,2 
Llicències 1 0,2 
Paraulades 1 0,2 
Publicitat enganyosa 1 0,2 
Senyal deficient o inexistent 1 0,2 
TOTAL 496 100 


7.2 Fòrum d’entitats de persones usuàries de 
l’audiovisual 
El Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual és un òrgan de 


participació que es va constituir l’any 2001, a iniciativa del 
CAC, amb l’objectiu de ser un marc de referència per 
intercanviar coneixements i idees i donar resposta a les 
demandes de la societat civil en aquest sector. Integren el 
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Fòrum 81 entitats, associacions, organismes, universitats, sindicats i col·legis 
professionals interessats en el món de les persones usuàries dels mitjans 
audiovisuals. 


Arran de la publicació electrònica editada el mes d’octubre de 2014 Els menors i la 
publicitat dels jocs en línia. Propostes per fomentar les bones pràctiques, el 
grup de treball de persones usuàries de l’audiovisual va considerar que calia fer 
una anàlisi en profunditat de les comunicacions comercials que s’emeten en la 
televisió i ràdio de jocs d’atzar, com ara bingo, casinos i jocs d’apostes, i també fer 
un estudi dels webs que pel seu volum de negoci i/o importància en el món dels 
jocs calia tenir en consideració. L’estudi analitza aspectes com la senyalització de 
l’edat, l’aparició de personatges famosos, els elements gràfics adreçats a la 
població juvenil, sobreimpressions i informacions que es proporcionen en els 
anuncis i en els webs relacionats amb el joc. 


El document és publicarà durant l’any 2016. 


A iniciativa de la vicepresidència segona del Fòrum d’entitats, el grup de treball 
d’infants i joves van formalitzar diverses trobades a fi i efecte de definir els objectius 
del grup de treball i cercar accions concretes per dissenyar un full de ruta a partir 
dels documents elaborats sobre l’educació en comunicació audiovisual.  


7.3 Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual 
La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (MDA) 
és un òrgan de participació creat l’any 2005 a 
iniciativa del CAC, que aplega representants de 
diversos grups culturals, institucions, empreses, 
col·lectius professionals, grups de recerca, 


universitats i mitjans de comunicació interessats a promocionar la multiculturalitat i 
la diversitat en els mitjans audiovisuals de Catalunya. 


VII Jornada de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual 
“Ceuta i Melilla. Sense novetat a la frontera sud” 
L’any 2006 quatre equips d’experts de recerca vinculats a la Mesa per a la 
Diversitat en l’Audiovisual van analitzar la cobertura informativa dels fets produïts a 
la tanca de Ceuta i Melilla l’octubre de 2005. 


Les conclusions destacaven la gran homogeneïtat de les imatges de les diverses 
cadenes, la tendència a la dramatització i a l’espectacularització i la preponderància 
de les fonts informatives oficials. El discurs televisiu es mostrava solidari però 
alarmista i totes les cadenes concentraven la noticiabilitat dels fets en la categoria 
de conflicte. Les jornades van permetre conèixer la visió del  fotoperiodista Jesús 
Blasco de Avellaneda, amb gairebé dues dècades d’experiència a la frontera sud, 
i es va donar a conèixer la visió de periodistes i mediadors com Medir Plandolit, 
Daniela Ortiz i Raúl Martínez en relació amb la tanca de Melilla, tot comparant les 
seves mirades amb les de la dècada anterior. 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/Publicitat_atzar_cat.pdf

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/forum/documents/Publicitat_atzar_cat.pdf





 


   Memòria 
CAC 


Consell de l’Audiovisual de Catalunya 54 


 


En el decurs de les Jornades es van lliurar el VII Premis per a la Diversitat en 
l’Audiovisual: 


CATEGORIA A. Programa de televisió 
1r  premi Programa Latituds, “Assentaments 


d’immigrants”. 
Televisió de Catalunya 


Menció especial El capítol “Migracions” del programa 
L’excusa!, emès per CalellaTV.Cat 


Produït per Produccions 
MINNIM i la Comissió de 
l’Agenda Llatinoamericana 
 


CATEGORIA B. Programa de ràdio 
1r  premi La tertúlia del Fòrum Olesa Ràdio 


CATEGORIA C. Producció audiovisual 
1r  premi 
 


Canvia el xip! Fundació sociocultural Atlas 


CATEGORIA E. Trajectòria  de  foment  de  la  diversitat  en  l’àmbit  de  la  comunicació 
audiovisual 


1r  premi La Xarxa BCN Antirumors  


 
Estudis i treballs de la MDA 


El grup de treball sobre publicitat i diversitat va comptar amb la col·laboració de 
tres alumnes de la Universitat de Vic per fer l’anàlisi quantitativa de 450 
comunicacions comercials a la televisió, tenint en compte les variables obertes de 
la classificació dels productes i la representació de la diversitat de tots els 
personatges (principals i secundaris) que apareixen en les comunicacions 


 


Guanyadors del VII Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual, amb les 
conselleres Carme Figueras i Yvonne Griley. 
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(normalitzada i/o estereotipada), així com les variables (edat, sexe i fenotip i el tipus 
de relació). També es van analitzar els escenaris, el vestuari dels personatges, i la 
música i el llenguatge. 


El grup de treball sobre ficció i diversitat va continuar amb l’anàlisi de la 
representació de la diversitat en les sèries de ficció de producció pròpia. A partir de 
la primera identificació dels personatges principals i secundaris de les sèries 
seleccionades que representen les persones immigrades va centrar l’estudi en 
aquests personatges a fi i efecte d’analitzar l’evolució dels personatges i els 
estereotips que es representen. El grup de treball també va reflexionar sobre l’abús 
dels estereotips i del racisme en les sèries mitjançant l’humor i sobre si aquestes 
pràctiques són adequades o no. 


Una alumna de la Universitat de Vic va col·laborar a fer les conclusions de l’estudi i 
homogeneïtzar els diferents estils de redacció. 


Membres de la Mesa van participar en el grup motor diversitat en acció per tal 
d’incidir en els mitjans de comunicació de Catalunya en el sentit de millorar i 
ampliar la cobertura de la realitat cultural i social. 


7.4 Educació en comunicació audiovisual 
L’alfabetització mediàtica és una de les línies de treball que el Consell considera 
fonamental amb vista a complementar la seva tasca de regular el sector. Els 
Premis el CAC a l’escola en són el principal exemple, ja que promouen l’educació 
en comunicació audiovisual a les aules, amb l’objectiu d’incentivar una recepció i 
una anàlisi crítiques dels futurs ciutadans i ciutadanes digitals. 


El lliurament dels XII Premis el CAC a l’escola va tenir lloc el 15 de juny a l’Auditori 
del CosmoCaixa. A la convocatòria s’hi van presentar la xifra rècord de 128 treballs, 
110 corresponents a l’alumnat i 18 corresponents al professorat de diferents 
centres educatius d’arreu de Catalunya. Fins ara, el rècord de participació es va 
produir el 2009, quan s’hi van presentar 91 treballs. 


En l’edició del 2015 es va crear una nova subcategoria per la qual els estudiants de 
batxillerat podien presentar el seu treball de recerca, que han de fer preceptivament 
per passar el curs. En aquest cas, els diners es lliuren a l’autor/a o autors del treball 
de recerca. Aquest incentiu econòmic va suposar la presentació de 33 treballs de 
recerca, la xifra més alta d’entre totes les subcategories. Els premis van ser 
promocionats amb un anunci en diversos cinemes de Catalunya gràcies a un 
conveni signat entre el CAC i el Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya. 
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Premis el CAC a l’escola 2015 


TÍTOL  CENTRE EDUCATIU 
CATEGORIA A: ALUMNAT DE CENTRES EDUCATIUS 
EDUCACIÓ INFANTIL - SEGON CICLE I PRIMÀRIA - CICLE INICIAL 
1r  premi El meu poble. Sant Feliu de Guíxols al 


llarg del temps 
Escola l’Estació (Sant Feliu 
de Guíxols) 


2n premi El conte encadenat Escola Garbí Pere Vergés 
(Badalona) 


EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR 
1r  premi Valors de l’escola Escola Sant Josep Oriol 


(Barcelona) 
2n premi Els trencaclosques Escola Guilleries (Sant Hilari 


Sacalm) 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
1r  premi Mai sol Institut La Garrotxa (Olot) 
2n premi El vídeo. La incertesa Institut Tarragona (Tarragona) 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA 
1r  premi Imatges per a canviar el món Institut Antoni de Martí 


Franquès (Tarragona) 
2n premi Realització d’un bodydub a l’Institut Can 


Puig de Sant Pere de Ribes 
IES Can Puig (Sant Pere de 
Ribes) 


TREBALLS DE RECERCA DELS ALUMNES DE BATXILLERAT, PRESENTATS DE 
MANERA INDIVIDUAL I COL·LECTIVA 
1r  premi La immigració dels senegalesos: les seves 


reflexions 
Escola Pia Nostra Senyora 
(Barcelona) 


2n premi Skateboart Institut Celestí Bellera 
(Granollers) 


 


Lliurament dels XII Premis el CAC a l’escola. 
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CATEGORIA B: PROFESSORAT DE CENTRES EDUCATIUS 
1r  premi Lectura 2.0. De videolits i booktrailers (de 


la literatura escrita a l’audiovisual) 
Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de 
Jesús (Barcelona) 


2n premi When I’m gone cover Daina Isard SCCL 
d’Ensenyament (Olesa de 
Montserrat) 


7.5 Gènere 
La representació de les dones en els mitjans de 
comunicació 


L’any 2015, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), l’Institut Català de les 
Dones (ICD) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) van continuar duent a 
terme actuacions coordinades de difusió dels materials didàctics Gènere i mitjans 
de comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones. Aquests 
materials, promoguts conjuntament per totes tres institucions, van sorgir d’un 
procés de treball conjunt amb periodistes representants de mitjans, persones 
expertes i entitats. 


El CAC i l’ICD van signar per segon any consecutiu un conveni de col·laboració per 
organitzar sessions monogràfiques de formació adreçades principalment a 
estudiants universitaris de comunicació, amb l’objectiu de donar eines als futurs 
professionals de la comunicació per millorar la representació mediàtica d’aquesta 
xacra i eradicar-la. Els cursos es van impartir en 7 centres universitaris i hi van 
participar 447 alumnes (Acord 144/2015). 


Dins del mateix àmbit d’actuacions, el CAC i l’ICD van constituir un grup de treball 
sobre els estereotips de gènere a la publicitat, amb la participació, en una primera 
fase, de persones expertes del CAC, l’ICD i el Col·legi de Publicitaris i Relacions 
Públiques de Catalunya amb la intenció d’obrir-lo, en segona fase, a una 
participació més àmplia d’organismes, institucions i entitats relacionades. 


Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada 
contra la Violència Masclista 
En el marc de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista, de la qual forma part, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
ha continuat participant en el Programa d’Intervenció Integral contra la 
Violència Masclista 2012-2015. 


 


Xarxa d’Instàncies Reguladores Mediterrànies (RIRM) 
El CAC, juntament amb els representants del Consejo Audiovisual de Andalucía 
(CAA), l’Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle marroquina (HACA), 
l’Agency for Electronic Media croata (AEM) i l’Entidade Reguladora para a 



http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_144_2015.pdf
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Comunicação Social portuguesa (ERC), van continuar amb les tasques del grup de 
treball en el si del RIRM contra la discriminació per raó de gènere i molt 
especialment contra els estereotips en l’àmbit de les comunicacions comercials. 


Dins de les línies d’actuació del CAC en relació amb aquesta discriminació per raó 
de gènere, es va presentar a Split (Croàcia), durant el Plenari, les actuacions dutes 
a terme en el marc de l’elaboració de l’estudi “Els estereotips sexistes en els espots 
publicitaris en l’espai mediterrani” mitjançant l’anàlisi d’una mostra de 100 espots 
diferents i segons l’aplicació de la metodologia que va determinar el grup de treball. 


Lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 
L’article 15 de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia, disposa que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha 
d’establir  unes recomanacions sobre els usos lingüístics i el tractament i l’ús de les 
imatges amb relació a l’homosexualitat, la bisexualitat, la transidentitat i la 
intersexualitat i vetllar per un tractament respectuós als mitjans. En compliment 
d’aquest encàrrec, el Consell va constituir un grup de treball i va començar a 
elaborar unes recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI als 
mitjans de comunicació audiovisual. 


7.6 Infància i adolescència 
Un dels compromisos del Consell és amb la infància i l’adolescència. En aquest 
sentit, el CAC, que va signar el Pacte per a la Infància a Catalunya el 2013, 
participa en la Taula Nacional de la Infància, òrgan col·legiat permanent, constituït 
el 2014 i adscrit al Departament de Benestar Social i Família, i que té com a 
objectius coordinar i promoure les polítiques d’infància. A partir del 2015 el Consell 
va  presidir el grup de treball sobre mitjans de comunicació, format per diverses 
entitats públiques i civils en què s’elaboren propostes d’actuacions relacionades 
amb l’àmbit de la comunicació. Aquest grup s’emmarca dins el Pla d’Atenció 
Integral d’Infància i Adolescència 2014-2017 per al desplegament del Pacte per a la 
Infància. El Consell és membre de la Comissió de Seguiment del Pacte per a la 
Infància, que es va reunir al Palau de Pedralbes. 


El 27 d’octubre el Consell va participar en la jornada “Dades i informes que afecten 
els drets dels infants”, organitzada per la Taula per la Infància i l’Adolescència a 
Catalunya (TIAC) i que va tenir lloc al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona.  


El Consell també és membre de la Comissió Permanent i del Plenari de 
l’Observatori dels Drets de la Infància, l’òrgan col·legiat, assessor i consultiu de la 
Generalitat en matèria dels drets de la infància i de l’adolescència a Catalunya. El 
CAC forma part, en col·laboració amb l’Observatori, del grup de treball Estereotips 
de gènere i dibuixos animats.  
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8. Relacions 
institucionals 


8.1 Activitat institucional 
Compareixences al Parlament de Catalunya 
El CAC va comparèixer tres vegades davant comissions del Parlament de 
Catalunya. El president del Consell, Roger Loppacher, hi va comparèixer dos cops: 
el primer, davant la Comissió de Cultura i Llengua per explicar la postura del 
organisme davant el Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de 
juliol, del cinema; el segon, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per presentar la Memòria del CAC del 
2014, l’Informe sobre l’audiovisual corresponent al 2014 i l’Informe en relació amb 
el compliment de les missions de servei públic de competència de la Generalitat 
corresponent al 2013. 


 


La tercera compareixença va ser la de la consellera Carme Figueras davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per exposar la posició del CAC en 
relació amb la Proposició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes. 


 


Roger Loppacher a la compareixença davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la CCMA. 
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Participació en congressos i seminaris 
En l’àmbit de la ràdio, el CAC va assistir a la III Jornada del Dia Mundial de la 
Ràdio, organitzada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de 
Catalunya. També va participar en una taula rodona sobre el joves i la ràdio amb 
motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Ràdio, que va tenir lloc al Col·legi 
de Periodistes de Catalunya. 


En l’àmbit de la televisió, el Consell va participar en una taula rodona sobre el 
perfil de professionals que ofereix la universitat amb motiu de la Jornada del Dia 
Mundial de la Televisió. El congrés va tenir lloc al Centre de Congressos 
Tecnocampus de Mataró. 


Pel que fa a les tecnologies de la informació i la comunicació, el CAC va 
participar en la sessió Digital & Media Fòrum, organitzada pel Clúster de 
l’Audiovisual de Catalunya i que va tenir lloc al Mobile World Center. També va 
participar, com a organitzador conjuntament amb la Universitat de Barcelona, en un 
curs sobre protecció davant les noves pantalles i davant els reptes ètics del 
periodisme a internet. 


En l’apartat de la llengua, el CAC va intervenir en la taula rodona sobre llengua i 
mitjans de comunicació que es va fer en la III Jornada sobre Llengua i Societat als 
Territoris de Parla Catalana. La Jornada la va organitzar la Direcció General de 
Política Lingüística de la Generalitat. 


Pel que fa a la regulació de continguts, el CAC va intervenir en sessions sobre 
persones grans (Ajuntament de Barcelona), tractament de la prostitució (CAC, 
Ajuntament de Barcelona, Institut Català de les Dones i Col·legi de Periodistes de 
Catalunya), tractament informatiu de les drogues (Agència de Salut Pública de 
Catalunya), el seminari  “Creando alianzas entre el movimiento asociativo gitano y 
los medios de comunicación” (Plataforma KETHANE i la Fundación Secretariado 
Gitano) i el joc en línia i la protecció dels menors (Acencas). 


També va participar en dos actes sobre gènere, un d’organitzat pel Projecte 
Europeu Siamura, de la Facultat de Dret Siamura (València) i l’altre corresponent a 
la IV Jornada EMPRENEM: Desenvolupem talent, a l’Espai Barona (Esplugues de 
Llobregat). Així mateix, va intervenir en dos actes sobre violència masclista, tots 
dos organitzats pel la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra 
la Violència Masclista.  


En relació amb temes vinculats amb la deontologia informativa i la llibertat 
d’expressió, el Consell va participar en el màster universitari en documental i 
reportatge periodístic transmèdia (Universidad Carlos III i RTVE), en la jornada 
sobre les eleccions municipals (Federació de Mitjans de Comunicació Locals de 
Catalunya), en el III Congrés Internacional sobre Ètica Informativa (Universidad de 
Sevilla), en la I Jornada d’Innovació i Qualitat Periodística (Facultat de Ciències de 
la Comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya), en el Simposi sobre la 
Llibertat d’Expressió (Universitat de Lleida) i en la I Jornada de Comunicació en 
Emergències (Universitat Pompeu Fabra). 
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Activitat institucional i reunions 
En l’àmbit de la regulació, el Consell es va reunir dos cops amb representants de 
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, un vegada a la seu del 
Consell i la segona, en el marc del Mobile World Congress. També es va reunir, en 
la seu del CAC, amb la Plataforma Audiovisual Vasca. Així mateix, va participar en 
el Fòrum 10 Comunicació, organitzat per Ràdio Puig-reig. 


Pel que fa a la recerca, el Consell va assistir a la presentació de l’Informe de 
l’InCom, en el Palau Robert de Barcelona. També va assistir a l’acte d’homenatge a 
la catedràtica i exmembre del CAC Victòria Camps. L’acte va tenir lloc a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. 


En relació amb l’àmbit de la llengua, el Consell va assistir a la presentació de 
l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, que va tenir lloc a Vielha. 


Pel que fa als actes de representació institucional, el CAC va participar en l’acte de 
commemoració del 15è aniversari de la creació de l’organisme, que va tenir lloc al 
Parlament. També va participar en l’ofrena floral a Rafael Casanova, amb motiu de 
la Diada de l’Onze de Setembre. Així mateix, va assistir als actes del Dia nacional 
en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura 
franquista, que es va fer al Palau de la Generalitat, i a la sessió constitutiva de l’XI 
Legislatura del Parlament. 


 
Premis 
El Consell va assistir al lliurament dels Premis Zapping 2015, que va tenir lloc al 
CaixaForum, així com als XXXV Premis de les Lletres Catalanes Ramon Llull, que 
es van fer al Palau de la Generalitat. També als Premis de Comunicació no Sexista 


 


Acte del 15è aniversari de la creació del CAC. 
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organitzats per l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya i que van tenir lloc 
al CaixaForum. 


El CAC va intervenir com a membre del jurat en el IV Concurs de Joves Creatius, 
que va organitzar el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. 
També va assistir al lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació, que van 
tenir lloc al Palau de la Generalitat. Igualment, va assistir al lliurament dels Premis 
Miramar a la creativitat audiovisual, que organitza el Consell Assessor de RTVE a 
Catalunya i que van tenir lloc al Parlament de Catalunya. 


Finalment, el CAC va recollir un premi del Diario Médico, atorgat al regulador per la 
promoció de l’educació sanitària a través de la comunicació audiovisual. L’acte es 
va fer al Teatre Nacional de Catalunya. 


Sessions universitàries 
El Consell va participar en una xerrada en el marc de l’assignatura “Estructura del 
sistema de la comunicació”, a la Universitat de Vic.  


8.2 Fòrum de la Comunicació 
Durant l’any 2015 el Consell de l’Audiovisual de Catalunya va organitzar nou  
edicions del Fòrum de la Comunicació. 


 29 de gener. “El futur de la ràdio en català”, a càrrec del director de RAC1, 
Eduard Pujol, de Catalunya Ràdio, Fèlix Riera, i del cofundador del Grup 
Flaix, Carles Cuní. Els tres, representants de les tres principals ràdios en 
català, van coincidir a afirmar que el futur del mitjà radiofònic passa per 
l’adaptació a internet. 


 24 de febrer. “La televisió en els seus tres laberints”, a càrrec del 
vicepresident del Grupo Atresmedia, Maurizio Carlotti. Carlotti va defensar la 
supremacia de la televisió tradicional, tot i la revolució que ha suposat 
internet. 


 19 de març. “La televisió local: el valor de la proximitat”, a càrrec dels cinc 
ponents següents: el director de BTV, Sergi Vicente; el director d’ETV, 
Frederic Cano; el director de Televisió de Girona, Àlex Martí; el director de 
Lleida TV, Joan Cal; i el director de TAC12, Xavier Abelló. Els representants 
de les televisions locals van afirmar que la seva viabilitat passa per les noves 
tecnologies, pel treball en xarxa i per l’especialització. 


 14 d’abril. “La CNMC davant el repte audiovisual”, a càrrec del president de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María 
Marín Quemada. El president del macroregulador espanyol va anunciar que 
l’organisme elaboraria el primer informe sobre el compliment de les funcions 
de servei públic per part de RTVE. 


 16 de juny. “Un tomb per la televisió”, a càrrec del president d’Endemol Shine 
Iberia, Jordi Bosch, que va demanar que les productores participin de forma 
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activa en la redefinició del mercat audiovisual i va lamentar que es consideri 
aquestes empreses com a simples proveïdores de continguts quan, segons 
ell, són agents fonamentals en el finançament dels programes. 


 10 de juliol. “Superant la gestió tradicional dels mitjans: el procés de 
transformació dels mitjans”, a càrrec del president de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Brauli Duart. El responsable de la 
radiotelevisió pública catalana va proposar una fórmula de col·laboració entre 
la CCMA, IB3 i la futura RTVV, així com una col·laboració en els serveis 
informatius. 


 8 de setembre. “Comunicar en temps de canvis”, a càrrec de la directora i 
presentadora del programa El matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas. La 
periodista va dir que cal valorar els mitjans públics per la seva qualitat i no 
només per la llengua. 


 14 d’octubre. “El futur de la televisió de pagament i els continguts premium”, 
a càrrec del president executiu del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián. 
L’empresari va anunciar que PRISA estava estudiant la possibilitat de posar 
en marxa una ràdio que emeti exclusivament en català les 24 hores del dia. 


 13 de novembre. “El fenomen Polònia: humor i realitat”, a càrrec del 
periodista i productor de televisió Toni Soler, que va demanar un finançament 
millor per a TV3, per tal que impulsi la producció independent.  


 


  


 


Mònica Terribas en el 21è Fòrum de la Comunicació del CAC. 
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8.3 Relacions internacionals 
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya participa de manera activa en l’àmbit 
internacional i manté una relació fluida amb organismes que apleguen autoritats 
reguladores de països pertanyents a diferents àmbits: europeu, mediterrani, 
iberoamericà i ibèric. 


Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores (EPRA) 
El Consell és membre de la Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores 
(EPRA, en anglès), associació que reuneix 52 organismes reguladors de 
l’audiovisual de 42 països europeus i que esdevé el fòrum per debatre i coordinar 
aspectes relatius a la regulació de l’audiovisual. L’EPRA organitza dues reunions 
anuals. 


La primera, la 41a reunió de l’EPRA, va tenir lloc entre el 13 i 15 de maig a Berna 
(Suïssa). En el congrés, el representant de la Comissió Europea va informar sobre 
la situació de la Directiva de serveis de comunicació audiovisual i sobre els treballs 
que s’estan duent a terme dins de la iniciativa REFIT (Regulatory Fitness and 
Performance Programme) en el si de l’European Regulators Group for Audiovisual 
Media Services (ERGA). 


 


En la primera sessió plenària es va tractar la qüestió relativa a com assegurar un 
ecosistema sostenible per al contingut audiovisual a Europa. En el grup de treball 
relatiu al servei públic en un entorn multiplataforma el CAC va fer una intervenció 
proposant més cooperació entre les televisions públiques europees en matèria de 
compra conjunta de drets. El Consell va demanar també l’impuls de coproduccions 


 


Roger Loppacher en la 42a reunió de l’EPRA a Nuremberg. 



http://www.epra.org/
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ambicioses capaces de generar grans audiències per tal de garantir un finançament 
suficient del servei públic. 


En la segona sessió plenària el CAC va intervenir com a membre del panel 
d’experts sobre monitoratge del pluralisme als serveis audiovisuals. 


Finalment, la presidenta de l’EPRA va anunciar les dues seus de les reunions 
previstes per al 2016: Barcelona, el maig, i Erevan (Armènia), l’octubre. 


La segona, la 42a reunió de l’EPRA, va tenir lloc del 28 al 30 d’octubre a 
Nuremberg (Alemanya). El tema que es va tractar a la primera sessió plenària, 
igual que en l’edició anterior, va ser el relatiu a com assegurar un ecosistema 
sostenible per al contingut audiovisual a Europa, amb un èmfasi especial en la 
provisió i el finançament de contingut de qualitat a Europa. 


En el grup de treball relatiu a les televisions locals i al seu finançament, el CAC va 
aportar les dades de les televisions locals catalanes, extretes del Butlletí 
d’Informació sobre l’Audiovisual a Catalunya (BIAC). En aquell moment el CAC ja 
havia presentat el número 2 del BIAC, corresponent al segon quadrimestre del 
2015. 


El tema de la segona sessió plenària va ser el relatiu als instruments dels 
reguladors per fomentar la diversitat de fonts. Es va presentar l’estudi de l’Institut 
Reuters sobre els hàbits de consum online de les notícies i la base de dades 
Mavise, de l’Observatori Europeu de l’Audiovisual, entre d’altres. 


Finalment, es va fer l’acte de relleu en l’organització de l’edició següent de l’EPRA, 
prevista a Barcelona del 25 a 27 de maig de 2016. En l’acte hi van participar el 
president del Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Siegfried 
Schneider, i el president del CAC, Roger Loppacher.  


Resposta a la consulta de la Comissió Europea 


En el marc de la consulta pública organitzada per la DG CONNECT de la Comissió 
Europea, el Consell va aprovar un Acord, el 23 de setembre, segons el qual 
s’adreçava a la Comissió Europa per reformar la Directiva de serveis de 
comunicació audiovisual. L’acord del CAC donava resposta a la consulta pública 
per reformar la directiva esmentada, que va ser aprovada el 2010 i que regula les 
emissions de radiodifusió televisiva i els serveis a petició. La Comissió Europea té 
la voluntat de revisar aquest text legislatiu l’any 2016. 


La resposta del Consell destacava la conveniència d’estendre la regulació 
audiovisual a l’àmbit d’internet, especialment per fer un pas endavant en la defensa 
dels menors davant els continguts difosos per la xarxa. 


Segons el CAC, tot i les restriccions i senyalitzacions horàries existents en els 
serveis de radiodifusió televisiva, els menors poden accedir fàcilment a continguts a 
petició a internet, ja sigui en la pàgina web del prestador com en plataformes 
d’intercanvi de vídeos, sense cap tipus de senyalització orientativa, filtratge ni 
mecanisme de control parental. 
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El regulador audiovisual català va afirmar que calia fer un pas endavant per tal que 
la Directiva establís el mateix grau de protecció als menors que el que s’ha 
aconseguit en relació amb els continguts audiovisuals difosos pels serveis de 
radiodifusió. 


Pel que fa als continguts generats fora de la Unió Europea, el CAC va considerar 
que existeix un repte per a cada estat membre receptor dels continguts, ja que no 
té manera directa de fer complir les seves normes. Aquesta situació crea 
desigualtats competitives entre els serveis de comunicació audiovisual establerts a 
la Unió Europea i els que no ho estan, però difonen les seves emissions en el 
territori comunitari. 


Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies (RIRM) 
El Consell també forma part de la Xarxa d’Autoritats de Regulació Mediterrànies 
(Mediterranean Network of Regulathory Authorities [MNRA], en anglès i Réseau 
des Instances de Régulation Mediterranées [RIRM, en francès]), que aplega les 
autoritats audiovisuals de 24 països de la conca mediterrània i té per objectiu 
enfortir-ne les relacions i promoure l’intercanvi d’experiències. 


El 23 i 24 de juny el CAC va participar en la reunió de treball contra els estereotips 
de gènere en els mitjans de comunicació. La sessió es va fer a Rabat (Marroc). 


El 8 de juny, el Consell va assistir a la reunió tècnica de la MNRA per preparar la 
XVII Assemblea General i elaborar la proposta de l’agenda dels temes a tractar. La 
reunió tècnica va tenir lloc a Zagreb (Croàcia), a la seu de l’Agencija za 
Elektroničke Medije. 


La XVII Assemblea General de la MNRA va tenir lloc a Split els dies 1 i 2 
d’octubre. Durant el primer dia, s’hi van tractar les qüestions relatives al futur de la 
MNRA, així com a la representació de la immigració als mitjans, qüestió que el CAC 
va aprofitar per fer una descripció de la situació a Catalunya i de la tasca que duu a 
terme en aquest àmbit. També es van analitzar les actuacions sobre alfabetització 
mediàtica. 


Durant la segona jornada, l’Assemblea General va tractar qüestions relatives al 
gènere en les comunicacions comercials audiovisuals i al monitoratge del 
pluralisme en període electoral. En relació amb la darrera, el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya va explicar la metodologia de monitoratge del pluralisme 
que aplica durant les campanyes electorals. 


Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de 
Iberoamérica (PRAI) 
En l’àmbit iberoamericà, el Consell és membre de la Plataforma de Reguladores 
del Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI). Aquesta associació, creada el 
2010, està integrada per l’Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual de l’Argentina; el Consejo de Comunicación de l’Uruguai; l’Autoridad 
Nacional de Televisión (ANTV) de Colòmbia; l’Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social (ERC) de Portugal; el Consejo Consultivo de Radio y 



http://www.rirm.org/

http://www.prai.tv/

http://www.prai.tv/
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Televisión (CONCORTV) del Perú; el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) de 
Xile, el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC), l’Agencia Nacional de Telecomunicaciones 
(ANATEL) del Brasil, l’Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de Mèxic i el 
CAC. La presidència l’ostenta l’ANTV de Colòmbia i la vicepresidència, la CNTV de 
Xile, mentre que la secretaria general està a càrrec conjuntament de l’ERC de 
Portugal i del CAC. 


El Consell de l’Audiovisual de Catalunya va donar suport documental a l’estand de 
la PRAI a la Fira Andinalink. La fira, que va tenir lloc del 3 a 5 de març a Cartagena 
de Indias (Colòmbia), té caràcter anual i és una de les més prestigioses sobre 
telecomunicacions i tecnologies convergents en l’àmbit iberoamericà. 


Conferencia Ibérica de Consejos Audiovisuales (CICA) 
En l’àmbit de la península Ibèrica, el CAC forma part de la Conferencia Ibérica de 
Consejos Audiovisuales (CICA). A banda del Consell, aquesta plataforma està 
integrada pel Consejo Audiovisual de Andalucía, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) i per l’Entidade Reguladora para a  
Comunicação Social portuguesa (ERC).  


El 15 de setembre va tenir lloc la VII Reunió de la CICA a Granada. A la reunió s’hi 
van tractar qüestions relatives al monitoratge del pluralisme polític i de la 
imparcialitat informativa, a la revisió de la Directiva de serveis de comunicació 
audiovisual, així com a la protecció dels menors en els nous serveis audiovisuals. 


Altres activitats internacionals 
El 6 de març el CAC es va reunir a Barcelona amb el comissionat de l’Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) de Mèxic, Luis Fernando Borjón Figueroa, 
per tractar qüestions d’interès comú per a totes dues institucions. 


El 13 de maig, el Consell es va reunir a Berna amb la Corporació Suïssa de Ràdio i 
Televisió (SRG SSR). En la trobada es van tractar diverses qüestions, entre 
d’altres, una visió general del paisatge audiovisual suís, els serveis audiovisuals 
que ofereix la SRG, la seva estratègia i el seu paper en el context de la 
convergència i digitalització dels mitjans audiovisuals, així com el sistema de 
distribució dels serveis de la SRG i els seus reptes tècnics. També es van 
presentar les missions de servei públic de la SRG i la seva difusió en les diferents 
llengües de Suïssa (alemany, francès, italià i romanç). 


El 15 de maig, el Consell es va reunir a Berna amb la Bundesamt für 
Kommunikation (OFCOM) suïssa. En la trobada es va fer una anàlisi del serveis de 
comunicació audiovisual a Suïssa. 


El 5 de juny el CAC es va reunir a Barcelona amb el Council for Cable TV and 
Satellite Broadcasting i amb la 2nd Authority for Television and Radio d’Israel. En la 
reunió els representants del CAC van realitzar presentacions relatives a la regulació 
dels serveis de comunicació audiovisual a Catalunya, a la protecció dels menors, 
així com a les quotes de llengua catalana a les ràdio i televisions. 
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El 18 de juny el CAC es va reunir a Copenhaguen amb la Danmarks Radio (DR), 
per tractar qüestions relatives al finançament del servei públic i als reptes del servei 
públic en el context de la convergència digital, així com a la producció de continguts 
televisius de qualitat. 


El 19 de juny, a la mateixa ciutat, el Consell va mantenir una trobada amb el Media 
Council for Children and Young People, que té la funció de classificar les 
pel·lícules. El mateix dia, el CAC es va reunir amb la Danish Radio and Television 
Board, entitat que va explicar la situació dels serveis de comunicació audiovisual a 
Dinamarca, així com l’estructura i les funcions de la corporació. Així mateix, també 
es va fer una presentació de les funcions de la Divisió Media de l’Agència Danesa 
de Cultura, que abasten, a banda dels serveis audiovisuals, la premsa escrita. 


Els dies 17 i 18 de setembre, una delegació de 43 persones de la Bayerische 
Landeszentrale für neue Medien (BLM), incloent-hi els membres del Medienrat 
(Consell de Mitjans), encapçalada pel president de la BLM, va visitar Barcelona 
amb l’objectiu de conèixer de primera mà la realitat de la indústria audiovisual 
catalana. 


Entre altres activitats, van mantenir reunions de treball al Parlament de Catalunya 
amb diversos representants de la indústria audiovisual catalana amb l’objectiu 
d’analitzar les diferents opcions per consolidar els sistemes audiovisuals propis 
davant la multiplicació de l’oferta de continguts audiovisuals. També van estudiar 
els mecanismes per vetllar pels drets de les persones, especialment en el cas dels 
menors davant els continguts d’internet. 


Entre el 10 i el 16 de novembre la directora de Comunicacions, Assumptes 
Corporatius i Màrqueting del Consejo Nacional de Televisión de Chile va fer una 
estada a Barcelona, organitzada pel CAC, per tal de conèixer l’experiència catalana 
de la transició de la TDT i l’apagada analògica, que Xile té programada per al 2020. 


La representant xilena va poder conèixer de primera mà la tasca duta terme en 
aquest àmbit per la CCMA, per La Xarxa, per la Federació Catalana d’Empresaris 
Instal·ladors de Telecomunicacions (Feceminte), pels responsables de 
Comunicació del Govern de la Generalitat del moment en què Catalunya va fer 
l’apagada, així com per l’empresa Abertis Infraestructura, SA. 


L’11 de novembre es van reunir a Barcelona el CAC i la Korea Communications 
Standards Commission (KCSC). En la trobada amb el regulador sud-coreà es van 
analitzar la regulació dels mitjans audiovisuals per internet i la protecció dels 
menors i dels grups de risc. També es va abordar la regulació dels mitjans 
audiovisuals que es transmeten mitjançant internet, així com els procediments, 
d’ofici i a instància de part, per detectar els incompliments de la legislació. 


El 17 de novembre el CAC es va reunir a Brussel·les amb representants de la DG 
CONNECT de la Comissió Europea. En la trobada es van tractar qüestions 
relatives als primers resultats publicats relatius a la consulta pública sobre la 
Directiva de serveis de comunicació audiovisual. També es va analitzar la 
possibilitat d’ampliar l’àmbit d’aplicació de la Directiva, així com d’incloure en el text 
previsions que reforcin la independència dels reguladors. Així mateix, es va parlar 
del principi del país d’origen, del contingut must be found i dels resums informatius. 
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El mateix dia, i també a Brussel·les, el CAC va mantenir una reunió amb la 
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Els representants de la VRM van fer una 
presentació sobre les seves competències, l’ecosistema audiovisual en la 
comunitat flamenca de Bèlgica, l’ús de la llengua flamenca per part dels prestadors 
de serveis de comunicació audiovisual flamencs, la protecció de menors a la 
comunitat flamenca i les característiques del servei públic audiovisual ofert pel 
prestador VRT. 


I, com a tercera activitat en el viatge a Brussel·les esmentat, el CAC va assistir el 
17 de novembre a una jornada organitzada per l’Observatori Audiovisual Europeu 
sobre el servei públic online. Durant la sessió, es va presentar l’estudi elaborat per 
l’Institute for European Media Law i publicat a l’IRIS en relació amb la provisió del 
servei públic audiovisual online. A més, es van organitzar dues taules de diàleg en 
les quals es va parlar de la competència que tenen els prestadors públics per a 
prestar els seus serveis online i del finançament d’aquests nous serveis. 
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La MEMÒRIA ANUAL DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA. ANY 2015 va ser 
aprovada pel Ple d’aquest organisme el 24 de febrer de 2016. 
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MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 28 de gener del 2016, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i Sr. Miquel 
Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, 
Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent la síndica Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, amb 
deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe 2/2016, relatiu al Consorci de Comunicació 
Local i ens dependents, exercici 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 25 de febrer de 2016 
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ABREVIACIONS 


 


ACL Agència de Comunicació Local, SA 


CEPSA Compañía de Emisiones y Publicidad, SA 


EMUC Emissores Municipals de Catalunya 


M€ Milions d’euros 


TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 


legislatiu 3/2011, del 14 de novembre  


TRLRHL Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 


legislatiu 2/2004, del 5 de març 


XAL Xarxa Audiovisual Local, SL 


XAL-EPE Xarxa Audiovisual Local, entitat pública empresarial 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’a-


cord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització de regularitat relatiu al Consorci de Comunicació Local 


(d’ara endavant, el Consorci) i els seus ens dependents, exercici 2012. 


 


La fiscalització de regularitat inclou la revisió del Compte general de l’exercici esmentat del 


Consorci, que inclou els comptes anuals del mateix Consorci i els comptes anuals de 


l’Agència de Comunicació Local, SA (ACL), i la revisió dels comptes anuals de la Com-


pañía de Emisiones y Publicidad, SA (CEPSA), per verificar que es presenten segons el 


marc normatiu d’informació financera aplicable i, en particular, segons els principis i criteris 


comptables que aquest marc conté. També inclou la comprovació que durant el període 


fiscalitzat el Consorci i els seus ens dependents han desenvolupat l’activitat d’acord amb la 


normativa que els és d’aplicació. 


 


Els comptes anuals del Consorci inclouen el Balanç, el Compte del resultat economicopa-


trimonial, l’Estat de liquidació del pressupost i la Memòria, d’acord amb la normativa apli-


cable. Els comptes anuals de l’ACL i de CEPSA, d’acord amb el Pla general de compta-


bilitat per a l’empresa aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre, inclouen el 


Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de 


fluxos d’efectiu i la Memòria.1 


 


Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe és l’exercici 2012, quan s’ha considerat ne-


cessari per completar el treball, l’àmbit temporal s’ha ampliat a períodes anteriors i pos-


teriors. 


 


Les conclusions de l’informe inclouen l’opinió de fiscalització sobre els comptes anuals del 


Consorci i sobre els dels seus ens dependents, les observacions més significatives i els in-


compliments normatius que s’han posat de manifest durant la realització del treball.  


 


 


1.1.2. Metodologia 


El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals 


de fiscalització dels sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves 


 


 


1. El Consorci, d’acord amb els seus Estatuts, està subjecte a la Instrucció de comptabilitat per a l’Adminis-


tració local, model normal, aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, del 23 de novembre. L’ACL i CEPSA estan 


subjectes al Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre. 
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de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències su-


ficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. 


 


Els comptes anuals del Consorci de l’exercici 2012 ha estat objecte d’un informe de control 


economicofinancer per part de la Diputació de Barcelona, i els comptes anuals de CEPSA i 


de l’ACL han estat auditats per Auren Auditors BCN, SA. La Sindicatura ha tingut accés als 


treballs i proves que han realitzat la Diputació i els auditors externs, i ha fet les proves addi-


cionals que ha estimat necessàries. En qualsevol cas, les conclusions expressades en 


aquest informe són responsabilitat exclusiva de la Sindicatura. 


 


La data de finalització del treball de camp ha estat el setembre del 2015. 


 


 


1.2. CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL I ELS SEUS ENS DEPENDENTS 


1.2.1. Antecedents 


El Consorci de Comunicació Local és un consorci de caràcter local, constituït el 19 de se-


tembre de 1994 per acomplir les finalitats assenyalades en el seus Estatuts, principalment 


per desenvolupar la comunicació de proximitat, a l’empara del que estableix l’article 87 de 


la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 252 i se-


güents de la Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 


 


Els ens fundadors del Consorci són la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Muni-


cipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’entitat Emissores Municipals de Catalunya 


(EMUC). El 31 de desembre del 2012, els ens consorciats eren 147: la Diputació de Bar-


celona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,2 l’EMUC i 144 ajuntaments catalans. 


 


El Consorci té la consideració de consorci local, ja que els seus Estatuts així ho estableixen 


i, a més, l’Administració que en té el control efectiu és la local. Per tant, el Consorci està 


sotmès a la normativa de règim local en tots els seus aspectes, inclosos el règim pres-


supostari i el de comptabilitat, i, per tant, té l’obligació de retre comptes. 


 


L’acord de constitució del Consorci va preveure la creació d’una empresa pública per ges-


tionar els serveis propis de la seva competència. Aquesta societat, l’ACL, es va constituir el 


21 de novembre de 1994 amb un capital social de 10 milions de pessetes, totalment subs-


crit i desemborsat pel Consorci. 


 


D’altra banda, l’ACL és propietària en un 99,9% de CEPSA, empresa que es va constituir el 


2 d’octubre de 1952, amb un capital social d’1,50 milions de pessetes, i és titular d’una 


 


 


2. Des de la seva creació, per la Llei 31/2010, del 3 d’agost, l’Àrea Metropolitana de Barcelona substitueix la 


Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
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llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual radiofònic en ona mitjana, 


concretament de la freqüència 882 (EAJ-20). L’ACL va adquirir aquesta participació el 29 


de desembre de 1994, a Premsa d’Osona, SA. La resta d’accions de CEPSA (0,1% del 


capital) es van repartir entre deu accionistes privats. La societat CEPSA no ha estat mai 


donada d’alta en el Registre d’ens locals, en contra de la normativa reguladora. 


 


L’estructura d’aquestes entitats a 31 de desembre del 2012 era la següent: 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Entitats 


objecte de 


fiscalització 


d’aquest 


informe 


99,9% 


100% 


Diputació de 


Barcelona 


Àrea Metropolitana de 


Barcelona 


(AMB) 


Emissores Municipals 


de Catalunya 


(EMUC) 


144 ajuntaments de 


Catalunya 


Consorci de 


Comunicació Local 


Compañía de Emisiones 


y Publicidad, SA 


(CEPSA) 


Agència de 


Comunicació Local, SA 


(ACL) 


Xarxa Audiovisual 


Local, entitat pública 


empresarial (XAL-EPE) 


 


1.2.2. Activitats i organització 


1.2.2.1. Activitat 


Consorci i ACL 


D’acord amb l’article 7 dels Estatuts, les finalitats del Consorci són les següents: 


 


• Promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i fomentant les 


seves programacions. 


• Promoure l’articulació i consolidació del projecte de televisions locals. 


• En general, promoure i col·laborar en totes les activitats conduents al desenvolupament 


de la comunicació local. 
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Totes aquestes finalitats es duen a terme a través de l’ACL. A la pràctica el Consorci rep 


les transferències i subvencions dels ens consorciats i les traspassa a l’ACL. 


L’objecte social de l’ACL és la gestió directa dels serveis del Consorci, relatius a la pro-


moció de les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i fomentant les seves 


programacions i, en general, totes les operacions relatives a l’àmbit de la comunicació lo-


cal. A la pràctica, l’ACL ha creat una programació radiofònica, amb emissions a partir del 


març de 1995, i posada a disposició de les emissores municipals amb la denominació co-


mercial de COMRàdio. 


 


El Consorci, a través de l’ACL, gestionava vint-i-dues freqüències d’FM en règim de con-


cessió administrativa, en virtut de la Resolució PRE/3315/2006, del 17 d’octubre, en apli-


cació del Pla tècnic nacional de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de 


freqüències, aprovat pel Reial decret 964/2006, de l’1 de setembre. Aquesta resolució va 


ser impugnada per l’Associació Catalana de Ràdio, i el Tribunal Superior de Justícia de 


Catalunya la va declarar nul·la en la sentència 262, del 30 de març del 2011. Com a con-


seqüència, i valorant les poques probabilitats d’èxit d’un recurs de cassació, l’1 de se-


tembre del 2012 el Consorci va suspendre amb caràcter definitiu l’emissió de l’oferta pro-


gramàtica que prestava mitjançant les vint-i-dues freqüències. 


 


CEPSA 


L’objecte social de CEPSA és l’explotació de negocis de radiodifusió i publicitat. Concre-


tament, durant l’exercici 2012, l’activitat de CEPSA consistia a emetre, a través de la fre-


qüència 882 OM, la programació radiofònica de l’ACL. 


 


 


1.2.2.2. Estructura organitzativa 


Consorci 


Els Estatuts del Consorci estableixen que els òrgans de govern són el Consell General, el 


president, la Comissió Permanent i el gerent. 


 


El Consell General 


El Consell General és l’òrgan de govern superior del Consorci. El 2012 estava format per 


deu membres de la Diputació de Barcelona, quatre de l’Ajuntament de Barcelona, tres de 


la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dos de l’EMUC i un 


representant de cadascuna de la resta d’entitats que formaven part del Consorci.  


El president 


El president exerceix la representació institucional del Consorci. El Consell General del 29 


de desembre del 2011 va nomenar president del Consorci Salvador Esteve Figueras. Tam-
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bé va nomenar tres vicepresidents, el primer Joaquim Forn Chiariello, el segon Joan Carles 


García Cañizares i el tercer Carlos Nieto Fernández. 


La Comissió Permanent 


La Comissió Permanent té entre altres funcions, l’assistència al Consell General en els as-


sumptes de la seva competència. Ha de ser escollida pel Consell General a proposta del 


president, d’entre els seus membres, tenint en compte la representació política i territorial 


de les entitats membres. Està composta de deu representants de la Diputació de Barce-


lona, dos de l’Ajuntament de Barcelona, dos de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 


Metropolitana de Barcelona, un representant de l’EMUC i un màxim de quatre represen-


tants de la resta d’entitats que formen part del Consorci. 


 


El gerent 


El gerent exerceix, entre d’altres funcions, la gestió general del Consorci i la coordinació 


dels serveis. És nomenat pel Consell General. Des del 2007, el gerent, Miquel Bonastre 


Codina, també ha estat el director general3 de la Xarxa Audiovisual Local, entitat pública 


empresarial (XAL-EPE).4  


 


ACL 


Els òrgans de govern de l’ACL, segons els seus Estatuts, són la Junta General, el Consell 


d’Administració i un gerent o Director general.  


 


La Junta General 


El Consell General del Consorci exerceix les funcions de la Junta General, d’acord amb els 


Estatuts i amb les lleis que li són d’aplicació. 


 


El Consell d’Administració 


El Consell d’Administració exerceix les funcions no reservades expressament a la Junta 


General i al gerent – director general per les lleis o els Estatuts. La Junta General determina 


potestativament el nombre de consellers, que poden ser d’entre un mínim de set i un 


màxim de vint. La Junta General extraordinària del 23 de febrer del 2012 va nomenar dinou 


 


 


3. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 


4. La XAL-EPE és una entitat pública empresarial local constituïda el 17 de juny del 2004 per la Diputació de 


Barcelona, per a la gestió del servei públic de desenvolupament de les activitats relatives a l’àmbit de la comu-


nicació local (vegeu l’informe 4/2009 de la Sindicatura, relatiu a la fiscalització de la XAL-EPE, exercici 2005). 
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consellers per un període de quatre anys. El 31 de desembre del 2012, el Consell d’Ad-


ministració era el següent: 


 


Composició del Consell d’Administració de l’ACL el 31 de desembre del 2012 Quadre 1. 


Nom i cognoms Càrrec 


Salvador Esteve Figueras President 


Carlos Nieto Fernández Vicepresident primer 


Joaquim Forn Chiariello Vicepresident segon 


Joan Carles García Cañizares Vicepresident tercer 


Francesc Pena Carbó Conseller delegat 


Ignasi Gimenez Renom Conseller 


Josep Mayoral Antigas Conseller 


Jordi Serra Isern Conseller 


María Isabel Aguayo Díez Consellera 


Marc Rius Piniés Conseller 


Maria Eulàlia Ferrando Serra Consellera 


Marc Puig Guàrdia Conseller 


Joan Vich Adzet Conseller 


Antonio Poveda Zapata Conseller 


Enrique Giner Rodríguez Conseller 


Josep Maria Roigé Rafel Conseller 


Juli Gendrau Farguell Conseller 


Laura Pagespetit Zamora Consellera 


Domingo José Tomàs Audí Conseller 


Font: Elaboració pròpia a partir de les actes de la Junta General. 


 


En la reunió del Consell d’Administració del 23 de febrer del 2012, es va nomenar pre-


sident d’ACL Salvador Esteve Figueras i vicepresidents primer, segon i tercer, Carlos Nieto 


Fernández, Joaquim Forn Chiariello i Joan Carles García Cañizares, respectivament. 


 


El Consell d’Administració va designar un conseller delegat d’entre els seus membres, fet 


previst als Estatuts, com a òrgan executiu del Consell d’Administració. En la reunió del 


Consell d’Administració del 23 de febrer del 2012 es va nomenar Francesc Josep Pena 


Carbó conseller delegat de la societat. La renúncia de l’anterior conseller delegat s’havia 


formalitzat en escriptura pública el 4 de novembre del 2011.  


 


El gerent – director general 


La Junta General extraordinària del 26 de gener del 2012 va nomenar gerent - director 


general Rafael de Ribot Torrella fins al 30 de juny del 2015, amb l’especificació de la 


retribució i les atribucions, d’acord amb els requisits estatutaris. En la mateixa sessió es va 


acordar fer cessar Francesc Triola Torres, anterior gerent – director general de l’ACL.  
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CEPSA 


Els òrgans de govern de la societat són la Junta General i el Consell d’Administració. Són 


president i secretari de les juntes qui ocupi els càrrecs esmentats en el Consell d’Admi-


nistració. 


 


Amb l’excepció de les facultats reservades a la Junta General, la societat està regida i 


administrada col·legiadament pel Consell d’Administració. Poden ser membres de l’òrgan 


d’Administració persones que no tinguin la condició d’accionista, que han de ser nomenats 


per la Junta General per un termini de cinc anys, amb la possibilitat explícita de ser ree-


legits per terminis idèntics i de manera indefinida. 


 


La composició del Consell d’Administració a 31 de desembre del 2012 era la següent: 


 


Quadre 2. Composició del Consell d’Administració de CEPSA el 31 de desembre del 2012 


Nom i cognoms Càrrec 


Salvador Esteve Figueras President 


Ferran Civil Arnabat Vicepresident 


Francesc Josep Pena Carbó Conseller 


Carles Rossinyol Vidal Conseller 


Mónica Fulquet Tenas Consellera 


Carlos Nieto Fernández Conseller 


María Isabel Aguayo Díez Consellera 


Marcos Buenaventura Melillas Esquirol Conseller 


Font: Elaboració pròpia a partir de les actes de la Junta General. 


 


 


1.2.3. Fets significatius i fets posteriors 


El 15 de novembre del 2012, la Diputació de Barcelona va constituir la Xarxa Audiovisual 


Local, SL (XAL), societat limitada participada íntegrament per la Diputació, per a dur a 


terme de manera integrada la tasca de promoció i suport del sector audiovisual local a 


Catalunya. Amb aquesta societat es volia integrar l’activitat de la XAL-EPE i de l’ACL, per 


racionalitzar els recursos públics, simplificant l’estructura actual. L’objecte de la nova so-


cietat és gestionar el portal informatiu digital xarxanoticies.cat, el servei de suport a tele-


visions locals Xarxa de Televisions Locals i el servei de suport a la comunicació local, a 


través de la programació radiofònica de la xarxa, activitats totes elles dutes a terme, fins al 


moment, per la XAL-EPE i l’ACL. 


 


Com a conseqüència, el Consell d’Administració de l’ACL, el 19 de desembre del 2012, va 


aprovar el projecte de cessió global dels seus actius i passius a la XAL amb efectes de l’1 


de gener del 2013, fet que va suposar, en la pràctica, la finalització de les activitats de la 


societat i la seva dissolució, formalitzada en escriptura pública el 19 de desembre del 
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2013. Durant l’exercici 2012, la societat va realitzar ajustos en la valoració dels actius ba-


sats en les seves millors estimacions, fet que va provocar pèrdues significatives en l’exer-


cici que van deixar els fons propis en 49.779 €. La dissolució efectiva de l’ACL es va 


efectuar el 9 de gener del 2014. 


 


També com a conseqüència, es va acordar finalment la dissolució de CEPSA i el Consorci, 


el 25 de febrer del 2015 i el 26 de març del 2015, respectivament. A data de finalització del 


treball de camp, la dissolució del Consorci estava encara en la fase de ratificació de l’a-


cord per part de les entitats consorciades. 


 


 


1.2.4. Control i fiscalització 


D’acord amb la normativa vigent, la funció de control financer en les entitats locals està re-


servada a interventors amb habilitació de caràcter estatal. El control financer té per objecte 


informar sobre l’adequada presentació de la informació financera, el compliment de les 


normes i directrius que siguin d’aplicació i el grau d’eficàcia i d’eficiència en la consecució 


dels objectius previstos. Correspon, també, a la Intervenció la funció comptable, financera i 


pressupostària i la inspecció de la comptabilitat dels ens dependents del Consorci. 


 


D’acord amb els Estatuts del Consorci, el control de la gestió econòmica s’ha d’efectuar a 


posteriori, a través de control financer, mitjançant la tècnica de l’auditoria i la Intervenció de 


la Diputació l’ha de formular durant el primer semestre de cada exercici. De l’informe se 


n’ha de donar compte al Consell General. 


 


Els Estatuts del Consorci no defineixen5 la inspecció de la comptabilitat dels seus ens de-


pendents. Tampoc no preveuen el control d’eficàcia o comprovació periòdica del grau de 


compliment dels objectius, ni l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels serveis 


o inversions. 


 


El Reglament de règim interior i funcionament del Consorci i les Bases d’execució del pres-


supost del Consorci de l’exercici 2012 determinen que el president és competent per de-


signar el tresorer, i que n’ha de donar compte al Consell General. 


 


1.2.5. Treballs de control 


Els comptes anuals del Consorci de l’exercici 2012 ha estat objecte d’un informe de control 


economicofinancer per part de la Diputació de Barcelona, i els comptes anuals de CEPSA i 


de l’ACL han estat auditats per Auren Auditors BCN, SA. L’opinió dels auditors ha estat 


 


 


5. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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favorable en el cas de CEPSA. En el cas de l’ACL, l’opinió dels auditors conté una excep-


ció i un paràgraf d’èmfasi, que són els següents: 


 


El 19 de desembre del 2012, el Consell d’administració de l’ACL va aprovar un pro-


jecte de cessió global d’actius i passius a favor de la XAL. Com a conseqüència 


d’aquest acord de cessió, la societat ha realitzat una sèrie d’ajustos basats en les 


seves estimacions, per tal de reflectir adequadament els valors dels actius i passius, 


tenint en compte les circumstàncies de l’esmentada operació i que han provocat 


unes pèrdues molt significatives i com a conseqüència una reducció dels fons propis 


de la societat que han quedat en 49.779 €, valor net de la cessió global abans 


esmentada. Donada la naturalesa d’algunes estimacions, no ens hem pogut satisfer, 


ni mitjançant l’aplicació de procediments alternatius, respecte de si els valors ajustats 


representen fidelment els valors raonables dels actius i passius de la companyia. 


 


Sense que afecti a la nostra opinió, parem esment que tal com s’informa en els punts 


2.1 i 2.3 de la memòria, els comptes anuals de l’exercici 2012 de l’ACL, han estat 


elaborats sota el principi d’empresa en funcionament amb la finalitat de mostrar amb 


més claredat la imatge fidel de l’activitat duta a terme per la Societat durant el pre-


sent exercici, no obstant, segons es diu al llarg de la memòria i en concret a les notes 


1, 2, 5, 9, 13, 14, 21 i 22, amb efecte 1 de gener de 2013 l’ACL ha cedit la totalitat 


dels seus actius i passius, pel seu valor comptable, a la XAL, SL. 


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


2.1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL I RETIMENT A LA SINDICATURA  


D’acord amb la normativa vigent i els seus Estatuts, el Consorci està sotmès a la normativa 


de règim local, fet que comporta, entre altres obligacions, la de retre comptes de les seves 


operacions.  


Un cop acabat l’exercici, les entitats locals han de formar el Compte general, que posa de 


manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressuposta-


ri. El Compte general ha de ser retut pel president abans del dia 15 de maig de l’exercici 


següent i ser sotmès abans del dia 1 de juny a la Comissió Especial de Comptes, que ha 


d’emetre’n l’informe corresponent. Aquest informe juntament amb el Compte general s’ha 


d’exposar al públic durant quinze dies. Finalment, se sotmet a l’Assemblea General perquè 


l’aprovi abans de l’1 d’octubre i sigui tramès a la Sindicatura abans del 15 d’octubre. 


 


El Consell General del Consorci va aprovar el Compte general de l’exercici 2012 el 28 de 


juny del 2013 i el Compte va ser retut a la Sindicatura de Comptes el 15 d’octubre del 


2013. El Compte general del Consorci incloïa els comptes del Consorci i els de l’ACL 


(aprovats per la Junta General d’Accionistes el 12 de juny del 2013), però no incloïa els 


comptes anuals de CEPSA (aprovats per la Junta General d’Accionistes el 26 de juny del 
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2013) que haurien d’haver acompanyat el Compte general, d’acord amb la regla 101 de la 


Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, model normal, aprovada per l’Ordre 


EHA/4041/2004, del 23 de novembre, atesa la condició de societat en què el Consorci par-


ticipa de forma majoritària. 


 


El Consorci no ha tramès la informació del pressupost i la liquidació de l’exercici 2012, ni la 


seva ni la dels ens dependents, al Departament de Governació i Relacions Institucionals.  


2.2. CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL 


2.2.1. Balanç del Consorci 


El Balanç del Consorci a 31 de desembre del 2012, juntament amb el corresponent a 31 de 


desembre del 2011 és el següent: 


 


Balanç del Consorci Quadre 3. 


ACTIU 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 PASSIU 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


      


A) IMMOBILITZAT 3.396.369 66.174 A) FONS PROPIS 3.346.834 87.183 
      


II) Immobilitzacions 


immaterials 631.713 - 


I) Patrimoni 


1. Patrimoni 


3.746.739 


3.115.026 


3.115.026 


3.115.026 


3. Altre immobilitzat 


immaterial 


 


743.192 


 


- 


3. Patrimoni rebut en  


cessió 


 


631.713 


 


- 


4. Amortitzacions (111.479) - 
III) Resultats d’exercicis 


anteriors 


 


(409.395) 


 


(399.905) 
III) Immobilitzacions materials - 1.519    


4. Altre immobilitzat - 1.519 IV) Resultats de l’exercici 9.490 (2.627.938) 


      


VI) Inversiones financeres 


permanents 


 


2.764.656 


 


64.656 
B) PROVISIONS PER A 


RISCOS I DESPESES 


 


292.612 


 


- 
1. Cartera de valors  


a llarg termini 2.764.656 2.764.656    


4. Provisions - (2.700.000) D) CREDITORS A CURT 


TERMINI 


 


210.167 


 


780.545    


C) ACTIU CIRCULANT 453.244 801.554 


   


II) Altres deutes a curt termini - 1.939 


II) Deutors 100.900 113.458 


2. Altres deutes - 1.939 
   


1. Deutors pressupostaris 98.733 111.249 III) Creditors 210.167 778.606 


2. Deutors no pressu-


postaris 


 


2.167 


 


2.209 


1. Creditors pressupostaris 


2. Creditors no pressu-


postaris 


4. Administracions 


públiques 


189.881 


 


14.765 


 


5.521 


768.606 


 


10.000 


 


- 


IV) Tresoreria 352.343 688.096 


      


TOTAL 3.849.613 867.728 TOTAL 3.849.613 867.728 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 
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Immobilitzacions immaterials 


El detall dels moviments de les immobilitzacions immaterials durant l’exercici és el següent: 


 


Immobilitzacions immaterials Quadre 4. 


Concepte 


Saldo a  


31.12.2011 Altes Baixes 


Saldo a  


31.12.2012 


Altre immobilitzat immaterial 743.192 - (743.192) - 


Amortitzacions (111.479) (37.160) (148.639) - 


Valor net 631.713 (37.160) (594.553) - 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 


 


Dins aquest epígraf, des de l’exercici 1999, s’incloïa el dret d’usdefruit sobre el Pavelló 


Cambó de l’edifici de la Maternitat a Barcelona, propietat de la Diputació de Barcelona. 


 


El 19 de desembre del 2012 es va acordar l’extinció, de mutu acord amb la Diputació de 


Barcelona, de l’usdefruit esmentat i la seva reversió a la Diputació, amb efectes de l’1 de 


gener del 2013 i, per tant, es va donar de baixa de l’immobilitzat immaterial. 


 


Inversions financeres permanents 


L’evolució de les inversions financeres permanents durant l’exercici 2012 és el següent: 


 


Inversions financeres permanents Quadre 5. 


Concepte 


Saldo a  


31.12.2011 Dotacions 


Saldo a  


31.12.2012 


Cartera de valors a llarg termini 2.764.656 - 2.764.656 


Provisions - (2.700.000) (2.700.000) 


Valor net 2.764.656 (2.700.000) 64.656 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 


 


Dins les inversions financeres permanents s’inclou la participació del Consorci en el 100% 


del capital social de l’ACL. A causa de la cessió global d’actius i passius de l’ACL a la XAL, 


el valor de Fons propis de l’ACL a 31 de desembre del 2012, va passar a ser de 49.779 €, 


per la qual cosa, el Consorci va haver de dotar la corresponent provisió per pèrdues, per 


2.700.000 € (vegeu l’apartat 1.2.3). 


 


Deutors 


El detall de Deutors és el següent: 
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Deutors Quadre 6. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


Deutors pressupostaris 98.733 111.249 


Deutors no pressupostaris 2.167 2.209 


Total 100.900 113.458 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 


 


El saldo a 31 de desembre del 2012 dels deutors pressupostaris correspon a les transfe-


rències de capital de la Diputació de Barcelona pendents de cobrament. Aquest import 


s’ha cobrat durant l’exercici 2013. 


 


Tresoreria 


El detall de la Tresoreria és el següent: 


Tresoreria Quadre 7. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


Caixa 924 1.464 


Bancs i institucions de crèdit 351.419 686.632 


Total 352.343 688.096 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 


El saldo de Bancs i institucions de crèdit correspon íntegrament a un únic compte corrent. 


Fons propis 


L’evolució de Fons propis durant l’exercici 2012 és la següent: 


 


Fons propis Quadre 8. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 Augments Disminucions 


Saldo a 


31.12.2012 


Patrimoni 3.115.026 - - 3.115.026 


Patrimoni rebut en cessió 631.713 - (631.713) - 


Resultats d’exercicis anteriors (409.395) 9.490 - (399.905) 


Resultat de l’exercici 9.490 - (2.637.428) (2.627.938) 


Total 3.346.834 9.490 (3.269.141) 87.183 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 
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Dins de Patrimoni rebut en cessió s’incloïa el valor del dret d’usdefruit sobre el Pavelló 


Cambó, el qual es va extingir durant l’exercici 2012 (vegeu l’apartat Immobilitzat imma-


terial). 


 


Provisions per a riscos i despeses 


Dins de Provisions per a riscos i despeses s’inclou, fins al 31 de desembre del 2011, una 


provisió per a fer front a la renovació i/o actualització del Pavelló Cambó abans de retornar-


lo a la Diputació, que es va dotar fins a l’exercici 2007. Quan s’ha extingit l’usdefruit, el 


Consorci ha donat de baixa la provisió i ha traspassat el saldo de 0,29 M€ al resultat de 


l’exercici 2012. 


 


Creditors a curt termini 


El detall de Creditors a curt termini és el següent: 


 


Creditors a curt termini Quadre 9. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


Creditors pressupostaris 189.881 768.606 


Creditors no pressupostaris 14.765 10.000 


Administracions públiques 5.521 - 


Altres deutes a curt termini - 1.939 


Total 210.167 780.545 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 


 


El saldo a 31 de desembre del 2012 dels creditors pressupostaris està format, bàsicament, 


pel saldo pendent de pagament a l’ACL per aportacions ordinàries, de 341.748 €, i per in-


versions, de 81.121 €, i a la Diputació de Barcelona per la rescissió del contracte d’usde-


fruit i les despeses del recinte de la Maternitat corresponents al tercer trimestre de l’exer-


cici 2012, de 89.778 €. També s’inclou l’import a retornar a les administracions públiques 


consorciades per l’estalvi de despeses de personal, 251.812 €, en compliment de l’article 2 


del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressu-


postària i el foment de la competitivitat.  


 


 


2.2.2. Compte del resultat economicopatrimonial del Consorci 


El Compte del resultat economicopatrimonial del Consorci corresponent als exercicis 2011 


i 2012 és el que es presenta a continuació:  
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Compte del resultat economicopatrimonial del Consorci Quadre 10. 


DEURE 2011 2012 HAVER 2011 2012 


      


A) DESPESES   B) INGRESSOS   
      


3. Despeses de funcionament dels 


serveis/prestacions socials 


 


522.306 


 


3.270.265 


4. Altres ingressos de gestió 


ordinària 


 


5.413 


 


294.031 


a) Despeses de personal 


c) Dotacions a l’amortització 


d’immobilitzat 


e) Altres despeses de gestió 


72.859 


 


37.160 


412.287 


129.287 


 


37.160 


403.818 


c) Altres ingressos de 


gestió 


 


698 


 


292.612 


f) Altres interessos i in-


gressos assimilats 


 


4.715 


 


1.419 


g) Variació provisions 


d’inversions financeres 


 


- 


 


2.700.000 


   


5. Transferències i  


subvencions 


 


10.633.383 


 


8.924.782 
   


a) Transferències  


corrents 


 


10.497.490 


 


4.716.500 
4. Transferències i  


subvencions 


 


10.107.000 


 


8.576.486 b) Subvencions corrents - 3.978.753 


a) Transferències i subven-


cions corrents 


 


10.008.267 


 


8.384.117 


c) Transferències de 


capital 


 


37.160 


 


148.408 


b) Transferències i subven-


cions de capital 


 


98.733 


 


192.369 


d) Transferències i subven-


cions de capital 


 


98.733 


 


81.121 


      


ESTALVI 9.490  DESESTALVI  (2.627.938) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 


 


Els principals conceptes del Compte del resultat economicopatrimonial del Consorci s’ex-


pliquen a continuació. 


 


Altres ingressos de gestió ordinària 


Dins d’Altres ingressos de gestió s’inclou la retrocessió de la provisió per fer front a la 


renovació i/o actualització del Pavelló Cambó abans de retornar-lo a la Diputació, de 


0,29 M€ (vegeu l’apartat 2.2.1).  


 


Transferències i subvencions 


El detall dels ingressos per transferències i subvencions és el següent: 


 


Transferències i subvencions Quadre 11. 


Concepte 2011 2012 


Transferències corrents 10.497.490 4.716.500 


Subvencions corrents - 3.978.753 


Transferències de capital 37.160 148.408 


Subvencions de capital 98.733 81.121 


Total transferències i subvencions 10.633.383 8.924.782 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 
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El detall de les transferències i subvencions rebudes a l’exercici 2012, segons l’ens de 


procedència, és el següent: 


 


Detall dels ingressos per transferències i subvencions per ens concedent Quadre 12. 


Ens concedent Import 


Diputació de Barcelona 7.213.000 


Ajuntament de Barcelona 978.065 


Àrea Metropolitana de Barcelona 756.000 


Diputació de Barcelona (inversions) 192.369 


Devolució de la paga extra del desembre de 2012 (251.812) 


Part alíquota de l’usdefruit del Pavelló Cambó 37.160 


Total transferències i subvencions 8.924.782 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 


 


Despeses de personal 


El detall de les despeses de personal del Consorci és el següent: 


 


Despeses de personal Quadre 13. 


Concepte 2011 2012 


Sous i salaris 60.460 121.400 


Seguretat Social 11.978 7.887 


Altres despeses socials 421 - 


Total 72.859 129.287 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 


 


El 31 de desembre del 2012, el Consorci ja no tenia cap treballador en plantilla, mentre 


que en l’exercici 2011 disposava de dos treballadors; un es va donar de baixa durant 


l’exercici 2011 i l’altre durant l’exercici 2012. 


 


En l’exercici 2012, hi ha, a més, la indemnització pagada a un treballador del Consorci que 


estava en excedència forçosa per ocupar un càrrec públic des de l’exercici 2006, en 


concret com a gerent de l’ACL. El 26 de gener del 2012, quan se li va rescindir el contracte 


en l’ACL, va sol·licitar la seva reincorporació al Consorci, que el va acomiadar el 31 de 


gener del 2012. A parer de la Sindicatura, el Consorci li hauria d’haver comunicat la nova 


consideració de la seva excedència com a voluntària d’acord amb la sentència del 


Tribunal Suprem del 18 de setembre del 2007, la qual no reconeix el dret a una excedència 


forçosa d’un gerent d’una societat municipal, o oferir-li la possibilitat de reingressar.  
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Els càrrecs de gerent i de tresorer del Consorci els ocupa personal de la Diputació de 


Barcelona adscrit al Consorci en comissió de serveis, i les seves retribucions van a càrrec 


de la mateixa Diputació. 


 


Dotacions a l’amortització d’immobilitzat 


La dotació a l’amortització per 37.160 € correspon íntegrament a l’amortització de l’usde-


fruit del pavelló Cambó (vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


Altres despeses de gestió 


El detall d’Altres despeses de gestió del Consorci és el següent: 


 
Altres despeses de gestió Quadre 14. 


Concepte 2011 2012 


Arrendaments i cànons 346.650 333.093 


Reparacions i conservació 27.633 35.897 


Serveis de professionals independents 45 7.883 


Comunicacions i altres serveis 24.295 13.124 


Tributs 13.131 13.821 


Altres 533 - 


Total 412.287 403.818 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


Els arrendaments i cànons corresponen als pagaments trimestrals a la Diputació de Bar-


celona com a compensació pels costos d’adequació del pavelló Cambó. 


 


Variació de les provisions d’inversions financeres 


La variació de les provisions d’inversions financeres correspon a la correcció del valor de 


la participació en l’ACL per 2,70 M€ (vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


Transferències i subvencions 


Totes les transferències i subvencions es van concedir a l’ACL: 8,38 M€ com a transfe-


rències corrents i 0,19 M€ com a transferències de capital. L’ACL les va justificar prè-


viament mitjançant certificacions i/o factures. 


 


 


2.2.3. Estat de liquidació del pressupost del Consorci 


La Liquidació del pressupost del Consorci de l’exercici 2012, i el Resultat pressupostari 


són els que figuren a continuació: 
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Liquidació del pressupost del Consorci Quadre 15. 


Capítols d’ingressos 


Pressupost 


inicial 


Modifi-


cacions 


Pressupost  


definitiu 


Drets  


reconeguts 


Drets pendents 


de cobrament 


4. Transferències corrents 8.882.065 65.000 8.947.065 8.947.065 - 


5. Ingressos patrimonials 3.000 - 3.000 1.419 - 


Total operacions corrents 8.885.065 65.000 8.950.065 8.948.484 - 


7. Transferències de capital - 205.897 205.897 192.369 111.249 


Total operacions de capital - 205.897 205.897 192.369 111.249 


8. Variació d’actius financers - 252.294 252.294 - - 


Total operacions financeres - 252.294 252.294 - 222.498 


Total ingressos 8.885.065 523.191 9.408.256 9.140.853 111.249 


  


Capítols de despeses 


Pressupost 


inicial 


Modifi-


cacions 


Pressupost 


definitiu 


Obligacions 


reconegudes 


Oblig. pendents 


de pagament 


1. Despeses de personal 148.681 5.000 153.681 129.287 - 


2. Despeses en béns corrents i serveis 413.742 - 413.742 408.583 92.406 


4. Transferències corrents 8.322.642 310.537 8.633.179 8.384.117 311.620 


Total operacions corrents 8.885.065 315.537 9.200.602 8.921.987 404.026 


6. Inversions reals - 1.757 1.757 1.519 1.519 


7. Transferències de capital - 205.897 205.897 192.369 111.249 


Total operacions de capital - 207.654 207.654 193.888 112.767 


Total despeses 8.885.065 523.191 9.408.256 9.115.875 516.793 


  


Resultat pressupostari 


Drets 


reconeguts 


nets 


Obligacions 


reconegudes 


netes 


Resultat 


pressupostari 


(A) Operacions corrents 8.948.484 8.921.986 26.498 


(B) Altres operacions no financeres 192.369 193.888 (1.519) 


1. Total operacions no financeres (A+B) 9.140.853 9.115.874 24.979 


2. Actius financers -  -  -  


3. Passius financers -  -  -  


Resultat pressupostari de l’exercici 9.140.853 9.115.874 24.979 


Ajustaments:   


4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 1.519 


5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici - 


6. Desviacions de finançament positives de l’exercici - 


Resultat pressupostari ajustat 26.498 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 


Els ajustaments per crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 


generals per 1.519 € corresponen al finançament d’una de les modificacions de crèdit del 


Consorci. 


 


El pressupost inicial era de 8.885.065 €, mentre que les modificacions realitzades durant 


l’exercici van ascendir a 523.191 €, el que suposa que el pressupost definitiu fos de 


9.408.256 €. 
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Els drets reconeguts eren de 9.140.853 € mentre que les obligacions reconegudes eren de 


9.115.874 €, resultant, per tant, un grau d’execució del 97,1% i del 96,9%, respectivament, i 


un resultat pressupostari no ajustat de 24.979 €, que amb els ajustaments pertinents va fer 


que el resultat pressupostari ajustat fos de 26.498 €. 


 


El 4,5% de les obligacions reconegudes corresponen a despeses en béns corrents i ser-


veis, l’1,4% a despeses de personal i el 92,0% a transferències corrents. Així, doncs, les 


despeses corrents representen el 97,9% del total d’obligacions reconegudes de l’exercici i 


les despeses per operacions de capital el 2,1%. 


 


Els ingressos destinats al pagament de la paga extraordinària del desembre del 2012, es 


van comptabilitzar en el compte 408 de creditors per devolucions d’ingressos mitjançant 


un assentament extrapressupostari, però s’haurien d’haver comptabilitzat com una devo-


lució d’ingressos pressupostària, ja que els ingressos eren pressupostaris. Aquest fet 


hauria suposat un resultat pressupostari inferior en 0,25 M€, però el romanent de tresoreria 


hauria quedat inalterat, atès que els creditors per devolució d’ingressos quedaven ex-


closos del seu càlcul.  


 


 


2.2.3.1. Pressupost inicial 


El Consell General del Consorci va aprovar inicialment el pressupost del Consorci per al 


2012, les Bases d’execució del pressupost, la plantilla i la Relació de llocs de treball en la 


sessió del 29 de desembre del 2011. Aquesta aprovació inicial es va publicar en el Butlletí 


Oficial de la Província de Barcelona el 12 de gener del 2012 i l’aprovació va ser definitiva 


amb la publicació del resum del pressupost per capítols en l’esmentat butlletí del 9 de 


febrer del 2012 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 13 de febrer del 2012, 


amb posterioritat al termini del 31 de desembre del 2011 que estableix la normativa. 


 


 


2.2.3.2. Modificacions pressupostàries 


Durant l’exercici 2012, el Consorci va aprovar quatre modificacions de crèdit, el detall de 


les quals és el següent:  


 
Modificacions de crèdit del Consorci Quadre 16. 


Capítol Origen del finançament 


Total 


modificacions 


IV. Transferències corrents Transferències corrents de l’Ajuntament de Barcelona (135.000) 


IV. Transferències corrents Transferències corrents de la Diputació 200.000 


VII. Transferències de capital Transferències de capital de la Diputació 205.897 


VIII. Variació d’actius financers Aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals 252.294 


Total modificacions 523.191 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 
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En el quadre següent es mostren les modificacions classificades per capítols i per tipus de 


modificació: 


 
Modificacions de crèdit del Consorci Quadre 17. 


Capítols de despesa 


Suplements 


de crèdit 


Crèdits 


extraordinaris 


Generació 


de crèdits 


Total 


modificacions 


Despeses de personal   5.000   5.000 


Transferències corrents 110.537   200.000 310.537 


Inversions reals   1.757   1.757 


Transferències de capital     205.897 205.897 


Total modificacions 110.537 6.757 405.897 523.191 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general.  


 


En relació amb les modificacions de crèdit cal fer les observacions següents: 


 


• El 7 de juny del 2012, el Consell General va aprovar una modificació de crèdits per 


0,12 M€ que incloïa un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari, l’aprovació definitiva 


de la qual no es va publicar després del tràmit d’exposició pública.  


 


• Els expedients de modificació de crèdits no contenen el preceptiu informe de la Inter-


venció previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 


locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març (TRLRHL). Tampoc 


estan informats per la Gerència o la Tresoreria del Consorci, ni figura en els expedients 


respectius cap informe d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  


 


 


2.2.3.3. Conciliació del Resultat pressupostari i el Resultat economicopatri-


monial 


La conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat economicopatrimonial correspo-


nent és la següent: 


 
Conciliació del Resultat pressupostari i el Resultat economicopatrimonial Quadre 18. 


Concepte Import 


Resultat pressupostari ajustat 26.498 


Dotacions per amortitzacions (37.160) 


Variació de provisions d’inversions financeres (2.700.000) 


Excés de provisions per a riscs i despeses 292.612 


Despeses del servei de projectes, obres i manteniment de la Diputació, exercici 2012 (10.000) 


Despeses del servei de projectes, obres i manteniment de la Diputació, exercici 2011 14.764 


Devolució de part de la paga extra de Nadal del 2012 (251.812) 


Cancel·lació de l’usdefruit del Pavelló Cambó 37.160 


Resultat economicopatrimonial (2.627.938) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Compte general. 
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Les diferències entre el Resultat pressupostari ajustat i el Resultat economicopatrimonial 


són degudes a les diferències entre els criteris de la comptabilitat pressupostària i els de la 


financera, amb relació a les inversions, les provisions i l’amortització, principalment. 


2.3. AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ LOCAL, SA 


2.3.1. Balanç de l’ACL 


El Balanç de l’ACL a 31 de desembre del 2012, juntament amb el corresponent a 31 de 


desembre del 2011 és el següent: 


 


Balanç de l’ACL Quadre 19. 


ACTIU Saldo a 31.12.2011 Saldo a 31.12.2012 


    


A) ACTIU NO CORRENT 3.075.128 1.388.935 
    


I) Immobilitzat intangible 215.991 189.607 


1. Desenvolupament 1.186 - 


2. Patents, llicències, marques i similars 22.762 13.250 


5. Aplicacions informàtiques 108.331 176.357 


6. Altre immobilitzat intangible 83.712 - 
    


II) Immobilitzat material 1.619.655 1.082.595 


1. Terrenys i construccions 644.818 283.251 


2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 974.837 799.344 
    


IV) Inversions en empreses grup i associades a llarg termini 1.223.420 105.720 


 1. Instruments de patrimoni 1.223.420 105.720 
    


V) Inversions financeres a llarg termini 16.062 11.013 


5. Altres actius financers 16.062 11.013 


    


    


B) ACTIU CORRENT 3.358.207 2.544.218 
    


III) Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.213.632 1.250.049 


1. Clients per vendes i prestacions de serveis 217.922 346.633 


2. Clients, empreses del grup i associades 48.862 77.510 


3. Deutors varis 5.947 3.862 


4. Personal - 5.700 


6. Altres crèdits amb administracions públiques 940.901 816.344 
    


IV) Inversions a empreses grup i associades a curt termini 98.733 559.809 


5. Altres actius financers 98.733 559.809 
    


VI) Periodificacions a curt termini 11.202 10.228 
    


VII) Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.034.640 724.132 


1. Tresoreria 2.034.640 724.132 


    


TOTAL ACTIU 6.433.335 3.933.153 
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PASSIU Saldo a 31.12.2011 Saldo a 31.12.2012 


    


A) PATRIMONI NET  3.260.650 494.552 


    


A-I) FONS PROPIS 2.804.828 49.779 
    


I) Capital  2.764.656 2.764.656 


1. Capital escripturat 2.764.656 2.764.656 
    


III) Reserves 147.245 147.245 


 1. Legal i estatutàries 20.130 20.130 


2. Altres reserves 127.115 127.115 
    


V) Resultats d’exercicis anteriors (99.782) (107.073) 


2. Resultats negatius d’exercicis anteriors (99.782) (107.073) 
    


VII) Resultat de l’exercici (7.291) (2.755.049) 


    


A-III) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS  455.822 444.773 


    


    


B) PASSIU NO CORRENT 210.954 190.617 
    


I) Provisions a llarg termini 15.403 - 


1. Provisions retribucions al personal a llarg termini 15.403 - 
    


II) Deutes a llarg termini 199 - 


3. Creditors per arrendament financer 199 - 
    


IV) Passius per impost diferit 195.352 190.617 


    


    


C) PASSIU CORRENT 2.961.731 3.247.984 
    


II) Provisions a curt termini 648.809 1.418.123 
    


III) Deutes a curt termini 17.927 4.444 


2. Deutes amb entitats de crèdit 4.016 4.245 


3. Creditors per arrendament financer  4.911 199 


5. Altres passius financers 9.000 - 
    


V) Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.294.995 1.825.417 


2. Proveïdors, empreses del grup i associades 93.558 165.150 


3. Creditors diversos 1.718.324 1.171.932 


4. Remuneracions pendents pagament 164.771 171.620 


6. Altres deutes amb administracions públiques 318.342 316.715 


    


TOTAL PASSIU 6.433.335 3.933.153 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


Immobilitzat intangible 


El detall dels moviments de l’epígraf Immobilitzat intangible durant l’exercici 2012 és el 


següent: 
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Immobilitzat intangible Quadre 20. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 Altes Baixes 


Dotació 


amortització Traspassos 


Saldo a 


31.12.2012 


Desenvolupament 1.186 - (32) (1.154) - - 


Patents, llicències, marques i similars 22.762 4.032 (7.841) (5.703) - 13.250 


Aplicacions informàtiques 108.331 1.157 10.843 (27.686) 83.712 176.357 


Altre immobilitzat intangible 83.712 - - - (83.712) - 


Total 215.991 5.189 2.970 (34.543) - 189.607 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


Immobilitzat material 


El detall dels moviments de l’epígraf Immobilitzat material durant l’exercici 2012 és el 


següent: 


 


Immobilitzat material Quadre 21. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 Altes Baixes Amortització Traspassos 


Saldo a 


31.12.2012 


Construccions 644.818 46.219 (374.138) (33.648) - 283.251 


Instal·lacions tècniques i altre 


immobilitzat material 974.837 122.267 (40.025) (257.096) (639) 799.344 


Total 1.619.655 168.486 (414.163) (290.744) (639) 1.082.595 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


Dins les construccions i les instal·lacions tècniques s’inclou principalment el cost de les 


obres d’adequació del Pavelló Cambó, del qual, fins al desembre del 2012, el Consorci 


posseïa el dret d’usdefruit (vegeu l’apartat 2.2.1), i l’ACL hi tenia les seves oficines. 


 


Les altes de l’exercici van ser de 0,17 M€ i corresponen, principalment, a petites obres i 


noves instal·lacions en les oficines. Les baixes van ascendien a 0,41 M€ i van ser degudes 


a la baixa d’elements d’immobilitzat que van quedar en desús com a conseqüència de les 


obres esmentades, i a la depuració dels comptes d’immobilitzat que va efectuar la societat 


a finals d’exercici com a conseqüència de la decisió de cessió dels actius i passius a la 


XAL, i la donada de baixa d’aquells elements que no es preveia que tinguessin valor en el 


futur.  


 


Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 


El moviment d’Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini durant l’exercici 


2012 és el següent: 
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Inversions a llarg termini en empreses del grup i associades Quadre 22. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


Participació en CEPSA 1.353.191 1.353.191 


Deteriorament del valor de la participació (129.771) (1.247.471) 


Total 1.223.420 105.720 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals.  


 


Dins les inversions en empreses del grup s’inclou la participació en el 99,9% del capital de 


CEPSA. Durant l’exercici 2012, l’ACL va encarregar un estudi de valoració de CEPSA, els 


resultats del qual van determinar que el valor de la societat era de 105.720 €. Com a 


conseqüència d’això, l’ACL va dotar un deteriorament d’1.117.700 € per ajustar el valor de 


la participació (vegeu l’apartat 1.2.3). De l’anàlisi efectuada, s’ha verificat la correcció de 


l’import del deteriorament en la participació de CEPSA a 31 de desembre del 2012. 


 


Inversions financeres a llarg termini 


Dins d’Inversions financeres a llarg termini s’inclouen les fiances i dipòsits constituïts a llarg 


termini i les imposicions a llarg termini en comptes d’estalvi bancari. El detall és el següent: 


 
Inversions financeres a llarg termini Quadre 23. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini 16.062 2.753 


Bancs i institucions de crèdit, comptes d’estalvi - 8.260 


Total 16.062 11.013 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 
  


 


Deutes comercials i altres comptes a cobrar 


El detall de Deutes comercials i altres comptes a cobrar és el següent: 


 
Deutes comercials i altres comptes a cobrar Quadre 24. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


Clients per vendes i prestacions de serveis 217.922 346.633 


Clients empreses del grup i associades 48.862 77.510 


Deutors varis 5.947 3.862 


Personal - 5.700 


Altres crèdits amb administracions públiques 940.901 816.344 


Total 1.213.632 1.250.049 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 
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El saldo de Clients per vendes i prestacions de serveis per 0,35 M€ es correspon amb els 


ingressos per publicitat pendents de cobrament, 0,17 M€ dels quals corresponen a la 


valoració de la publicitat per intercanvi efectuat amb altres empreses del sector de la 


comunicació. 


 


El saldo de Clients amb empreses del grup i associades per 77.510 € correspon ínte-


grament a les factures pendents de cobrament per serveis prestats a la XAL-EPE. Amb la 


integració de la XAL-EPE i l’ACL en la XAL aquests deutes es van compensar en l’exercici 


següent. 


 


Els saldos d’Altres crèdits amb administracions públiques correspon a l’IVA pendent de 


cobrament, que es va cobrar en l’exercici següent. 


 


Inversions en empreses del grup i associades 


El detall d’Inversions en empreses del grup i associades és el següent: 


 


Inversions en empreses del grup i associades Quadre 25. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


Clients, empreses del grup - 424.809 


CEPSA 98.733 135.000 


Total 98.733 559.809 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


El saldo de Clients, empreses del grup, correspon a l’import pendent de cobrament en 


concepte de transferències corrents i de capital provinents del Consorci, mentre que 


l’import a cobrar de CEPSA correspon a un import prestat a CEPSA per fer front a ne-


cessitats de tresoreria. El 31 de desembre del 2013, aquest import encara estava pendent 


de cobrament en el Balanç de la XAL. 


 


A parer de la Sindicatura, aquests imports prestats a CEPSA haurien de meritar interessos. 


 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 


El detall d’Efectiu i altres actius líquids equivalents és el següent: 


 


Efectiu i altres actius líquids equivalents Quadre 26. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


Caixa 3.699 2.432 


Bancs i institucions de crèdit, compte corrent a la vista 1.430.941 721.700 


Bancs i institucions de crèdit, comptes d’estalvi 600.000 0 


Total 2.034.640 724.132 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 
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El saldo dels bancs de 0,72 M€ corresponia al saldo de dos comptes corrents. La variació 


en els saldos d’un exercici a l’altre és conseqüència especialment de la disminució de 


l’activitat. 


 


Durant l’exercici 2012, l’ACL va constituir diversos dipòsits per rendibilitzar saldos tem-


porals positius de tresoreria, però el saldo a 31 de desembre del 2012 és zero. 


 


Patrimoni net 


L’evolució de Patrimoni net de l’ACL durant l’exercici 2012 és el següent: 


 


Patrimoni net Quadre 27. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 Augments Disminucions 


Saldo a 


31.12.2012 


     


Fons propis 2.804.828 7.291 (2.762.340) 49.779 


Capital 2.764.656 - - 2.764.656 


Reserves legal i estatutàries 20.130 - - 20.130 


Altres reserves 127.115 - - 127.115 


Resultats negatius d’exercicis anteriors (99.782) - (7.291) (107.073) 


Resultat de l’exercici (7.291) 7.291 (2.755.049) (2.755.049) 


     


Subvencions, donacions i llegats rebuts 455.822 262.416 (273.465) 444.773 


     


Total 3.260.650 269.707 (3.035.805) 494.552 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


El capital social a 31 de desembre del 2012 estava compost per 4.600 accions ordinàries i 


nominatives, totalment subscrites i desemborsades pel Consorci. 


La societat, tal com estableix la Llei de societats de capital, ha destinat una xifra igual al 


10% del benefici a la reserva legal en cada exercici, distribució que ha de mantenir fins 


que aquesta reserva representi el 20% del capital social. La resta del benefici que exce-


deix aquest 10%, s’ha utilitzat per incrementar la reserva voluntària. 


 


Dins les subvencions, donacions i llegats rebuts s’inclouen les subvencions rebudes cada 


any del Consorci per adquirir immobilitzat, que es traspassen a ingressos de l’exercici en 


proporció a l’amortització dels béns adquirits. 


 


Passiu no corrent 


El detall de Passiu no corrent és el següent: 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/2016 


34 


Passiu no corrent Quadre 28. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


Provisions a llarg termini del personal 15.403 - 


Deutes a llarg termini per arrendament financer 199 - 


Passiu per impost diferit 195.352 190.617 


Total 210.954 190.617 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


El Passiu per impost diferit correspon a les diferències temporals que es generen en 


l’Impost sobre societats, per les subvencions de capital rebudes. 


 


Passiu corrent 


El detall del Passiu corrent és el següent: 


 


Passiu corrent Quadre 29. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 
   


Provisions a curt termini 648.809 1.418.123 
   


Efectes a pagar a curt termini 4.016 4.245 


Creditors per arrendament financer a curt termini 4.911 199 


Altres passius financers 9.000 - 


Deutes a curt termini  17.927 4.444 
   


Proveïdors, empreses del grup i associades 93.558 165.150 


Creditors diversos 1.718.324 1.171.932 


Remuneracions pendents de pagament 164.771 171.620 


Altres deutes amb administracions públiques 318.342 316.715 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.294.995 1.825.417 
   


Total 2.961.731 3.247.984 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


Provisions a curt termini 


El detall de Provisions a curt termini és el següent: 


 


Provisions a curt termini Quadre 30. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


Provisió per a la promoció i millora de les emissores municipals 126.877 137.541 


Provisió per demandes laborals pendents a 31 de desembre 521.932 281.246 


Provisió per reestructuració de plantilla a aplicar l’exercici 2013 - 999.336 


Total 648.809 1.418.123 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir d’informació subministrada per l’ACL. 
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La Provisió per a la promoció i millora de les emissores municipals correspon al 10% dels 


ingressos per publicitat via satèl·lit que es dota d’acord amb els convenis amb els ajun-


taments adherits amb la finalitat de promocionar i millorar les emissores municipals. La 


dotació de l’exercici 2012 va ser de 10.664 €.  


Dins de Provisió per demandes laborals s’inclou l’import previst de les indemnitzacions per 


acomiadament, per demandes laborals pendents de resolució a 31 de desembre. La 


provisió de l’exercici 2011 corresponia a les indemnitzacions per les demandes de vuit 


treballadors, mentre que la de l’exercici 2012 correspon a deu treballadors. Aquests aco-


miadaments finalment s’han produït en els exercicis 2012 i 2013, respectivament.  


 


La Provisió per reestructuració de la plantilla, que ascendeix a 1,00 M€, correspon a la 


indemnització prevista per l’acomiadament de trenta-tres treballadors, mitjançant un expe-


dient de regulació d’ocupació. La necessitat d’aquesta regulació d’ocupació respon al fet 


que es disminueix l’activitat de la societat per l’eliminació de les vint-i-dues freqüències 


(vegeu l’apartat 1.2.2.1). 


 


Finalment, es va iniciar una negociació amb els representants dels treballadors, que va 


culminar, a mitjans de l’exercici 2013, amb l’acomiadament d’onze treballadors i la dis-


minució del salari mitjà en un 15,0%, aproximadament. 


 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 


De Proveïdors, empreses del grup i associades 121.584 € corresponen a CEPSA i 43.566 € 


a la XAL-EPE. 


 


Els imports de Creditors diversos provenen de l’activitat ordinària de la societat, en es-


pecial dels contractes de realització de programes, manteniment dels serveis de les apli-


cacions electròniques i del subministrament del senyal per fer efectiva l’emissió. 


 


Les remuneracions pendents de pagament corresponen principalment a la periodificació 


de la part meritada de les pagues extres del juny i desembre del 2013. 


 


Els deutes amb les administracions públiques són els derivats de la part pendent de 


pagament al final de l’exercici de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i de la 


Seguretat Social. 


 


 


2.3.2. Compte de pèrdues i guanys de l’ACL 


El Compte de pèrdues i guanys de l’ACL corresponent als exercicis 2011 i 2012 és el que 


es presenta a continuació: 
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Compte de pèrdues i guanys de l’ACL Quadre 31. 


CONCEPTE 2011 2012 


     


A) OPERACIONS CONTINUADES 
  


     


1. Import net xifra de negocis 632.861 682.604 


a) Vendes 474.699 486.140 


b) Prestació de serveis 158.162 196.464 
    


4. Aprovisionaments (4.830.898) (3.693.488) 


c) Treballs realitzats per altres empreses (4.830.898) (3.693.488) 
    


5. Altres ingressos d’explotació 10.162.215 8.409.101 


a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 123.957 24.984 


b) Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 10.038.258 8.384.117 
     


6. Despeses de personal (4.577.578) (5.470.511) 


a) Sous, salaris i similars (3.700.315) (4.505.090) 


b) Càrregues socials (877.263) (965.421) 
     


7. Altres despeses d’explotació (1.146.046) (1.393.946) 


a) Serveis exteriors (1.119.939) (1.371.463) 


b) Tributs (7.735) (8.208) 


c) Pèrdues, deteriorament i variació de la provisió per operacions comercials (16.252) (11.275) 


d) Altres despeses de gestió corrent (2.120) (3.000) 
     


8. Amortització de l’immobilitzat (375.220) (325.287) 
     


9. Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer i altres 208.643 208.154 
     


11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat 212 (414.163) 


b) Resultats per alienacions i altres 212 (414.163) 
     


11.1 Altres resultats 17.650 351.111 


a) Ingressos excepcionals 17.650 351.111 
     


A.1 RESULTATS D’EXPLOTACIÓ 91.839 (1.646.429) 


     


12. Ingressos financers 31.416 9.253 


a) De participacions en instruments de patrimoni 31.416 9.253 
     


13. Despeses financeres (776) (173) 


b) Per deutes amb tercers (776) (173) 
     


16. Deteriorament i resultat per venda d’instruments financers (129.770) (1.117.700) 


a) Deteriorament i pèrdues (129.770) (1.117.700) 
     


A.2 RESULTAT FINANCER (99.130) (1.108.620) 


A.3 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (7.291) (2.755.049) 


A.4 RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (7.291) (2.755.049) 


A.5 RESULTAT DE L’EXERCICI (7.291) (2.755.049) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 
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Import net de la xifra de negocis 


El detall d’Import net de la xifra de negocis de l’ACL és el següent: 


 


Import net de la xifra de negocis Quadre 32. 


Concepte 2011 2012 


Ingressos per publicitat 246.888 247.867 


Ingressos de publicitat per intercanvi 227.812 238.273 


Serveis prestats a la XAL-EPE 158.161 196.464 


Total 632.861 682.604 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


L’import dels ingressos per publicitat correspon a la venda d’espais radiofònics destinats a 


publicitat, i el d’ingressos de publicitat per intercanvi a la valoració de la publicitat efec-


tuada per intercanvi amb altres empreses de comunicació. 


 


Aprovisionaments 


El detall dels aprovisionaments de l’ACL és el següent: 


 


Aprovisionaments Quadre 33. 


Concepte 2011 2012 


Serveis d’empreses grup 269.125 242.966 


Serveis empreses vinculades 131.562 140.749 


Produccions externes 3.036.026 2.300.582 


Honoraris col·laboradors 554.632 389.968 


Serveis de continguts audiovisuals 12.739 - 


Serveis de senyal i agències 826.814 619.223 


Total 4.830.898 3.693.488 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


Dins els aprovisionaments s’inclouen les despeses relatives a la producció de programes 


amb col·laboradors externs i a la contractació dels serveis del senyal pels dos tipus d’e-


missió: la sincrònica, a través del satèl·lit, i l’asincrònica, que comprèn els continguts que 


les emissores poden programar quan ho consideren més oportú i que es fa a través de la 


plataforma web. 


 


El fet que COMRàdio deixés d’emetre a partir de l’1 de setembre del 2012 fa que la 


despesa que consta en aquest epígraf hagi disminuït un 23,5% en relació amb l’exercici 


2011. 
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En el decurs dels treballs de revisió de la despesa pels serveis de senyal i agència, no 


s’han pogut contrastar els preus del servei de difusió de la freqüència modulada en nou 


municipis, els preus dels serveis integrals de difusió i de manteniment i explotació d’un 


programa de freqüència modulada a quatre municipis, ni el servei de transport de 


COMRàdio en format MPEG fins al centre de la Cerdanya amb els pressupostos acceptats, 


per un total de 88.242 €. 


 


Altres ingressos d’explotació 


El saldo de 8,38 M€ d’Altres ingressos d’explotació correspon, principalment, a les trans-


ferències corrents que l’ACL rep del Consorci. 


 


Despeses de personal 


El detall de Despeses de personal de l’ACL és el següent 


 


Despeses de personal Quadre 34. 


Concepte 2011 2012 


   


Sous i salaris 3.251.472 3.235.726 


Indemnitzacions 448.843 1.269.364 


Sous, salaris i similars 3.700.315 4.505.090 
   


Càrregues socials 877.263 965.421 
   


Total 4.577.578 5.470.511 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


El personal de l’ACL es regeix pel Conveni col·lectiu de treball de la societat per al període 


2005-2008, prorrogat de forma expressa pel període 2009-2011 i de forma tàcita fins al 27 


de novembre del 2012, data en què és denunciat pels representants legals dels treballa-


dors.  


 


La Sindicatura ha comprovat que no hi ha hagut cap increment retributiu en relació amb 


l’exercici 2011, d’acord amb la normativa aplicable l’exercici 2012, i que no s’ha pagat la 


paga extra del desembre del 2012.6 


 


Dins d’Indemnitzacions s’inclouen, principalment, dues provisions per acomiadaments 


previstos, per 0,28 M€ i 1,00 M€ (vegeu l’apartat 2.3.1). 


 


 


6. L’article 2 del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 


de foment de la competitivitat determinaven la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre del 


2012 per a tot el personal del sector públic. 
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Contractació de personal 


Durant l’exercici 2012, l’ACL va contractar com a indefinits els treballadors que prestaven 


serveis a la societat a través de les companyies Lavinia Tec-Com, SLU, Antena Local, SL i 


Trabujada Comunicacions, SL, en concret quaranta-quatre persones que treballaven en la 


producció i realització dels programes radiofònics. La societat va considerar que podien 


estar afectats per una situació de cessió il·legal i, els va incorporar a la plantilla amb la 


finalitat d’evitar que s’interposessin demandes en via judicial que eventualment poguessin 


ser estimades. Tot i això, en la seva contractació no hi consta que la causa fos una situació 


preexistent de cessió il·legal de treballadors. Tampoc no hi consta que l’ACL tingués en 


compte les limitacions a la contractació laboral que establia la Llei 2/2012, del 29 de juny, 


de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012.7  


 


Cal afegir, a més, que la disposició addicional primera del Reial decret llei 20/2012, del 13 


de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, 


obliga les entitats del sector públic a adoptar instruccions per a la correcta execució dels 


serveis externs que contractin, de manera que quedi clara la relació entre els gestors de 


l’Administració i el personal de l’empresa contractada, i que s’evitin actes que puguin ser 


determinants per al reconeixement d’una relació laboral. La societat, en aquesta contrac-


tació, més aviat ha actuat de forma contrària, ja que ha afavorit el reconeixement de la 


relació laboral d’aquestes quaranta-quatre persones. 


 


Malgrat que es pogués considerar que raons d’oportunitat donaven sentit a l’actuació de 


l’ACL, aquesta només s’ajustaria a dret si es trobés emparada per alguna de les excep-


cions que esmenta la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 2/2012, del 29 de juny, 


de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, o per una norma o un manament 


d’aplicació preferent (com seria una sentència judicial ferma). El fet que no es reconegués 


com a causa de la contractació la concurrència de situació de cessió il·legal de tre-


balladors, fa que tampoc sigui possible invocar aquesta situació com a fonament per no 


haver aplicat la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei de pressupostos.  


 


A parer de la Sindicatura, la contractació per l’ACL d’aquestes quaranta-quatre persones 


com a indefinides, va vulnerar la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 2/2012, del 


29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, i els principis rectors de 


 


 


7. La disposició addicional vint-i-tresena de l’esmentada llei disposava amb caràcter bàsic que en l’any 2012 


les societats mercantils públiques no podien contractar nou personal; només podien fer les contractacions que 


responien a convocatòries iniciades en exercicis anteriors o que eren obligatòries en el marc de programes o 


plans pluriennals que estiguessin en execució a l’entrada en vigor de la Llei. També disposava, en el paràgraf 


segon, que només en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables es podien fer contrac-


tacions temporals. 
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l’accés a l’ocupació pública de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 


públic, aplicables a les societats mercantils públiques.  


A part d’aquesta contractació, l’ACL va contractar tres persones sota el règim de la relació 


laboral d’alta direcció, en concret, un director general, un director d’informatius i un direc-


tor comercial. La prohibició de contractar nou personal establerta en la Llei de pressu-


postos és general, i no exclou cap tipus de contracte concret. Per tant, aquests contractes, 


tot i disposar d’un règim jurídic específic, es troben també afectes a aquesta restricció.  


 


Un cop analitzades les tres contractacions, la Sindicatura considera que no es pot deduir 


que la contractació del director d’informatius i del director comercial hagués estat motivada 


per necessitats urgents i inajornables. En el cas del director d’informatius la manca de 


justificació es reforça pel fet que l’anterior director es va mantenir a l’empresa com a sots-


director d’informatius. En conseqüència, aquestes contractacions es consideren contràries 


a la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei de pressupostos de l’Estat per a l’any 


2012. 


 


Altres despeses d’explotació 


El detall d’Altres despeses d’explotació de l’ACL és el següent: 


 


Altres despeses d’explotació Quadre 35. 


Concepte 2011 2012 


   


Arrendaments i cànons 3.910 13.969 


Reparacions i conservació 228.514 335.849 


Serveis de professionals independents 158.941 243.061 


Transports 2.675 3.791 


Primes d’assegurances 17.102 17.411 


Serveis bancaris i similars 2.405 1.579 


Publicitat, propaganda i relacions públiques 289.418 294.294 


Subministraments 223.972 301.443 


Altres serveis 193.002 160.066 


Serveis exteriors 1.119.939 1.371.463 
   


Tributs 7.735 8.208 
   


Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacions comercials 7.142 2.000 


Dotació a la provisió per operacions comercials 9.110 9.275 


Pèrdues, deteriorament i variació de la provisió per operacions comercials 16.252 11.275 
   


Altres despeses de gestió corrent 2.120 3.000 
   


Total 1.146.046 1.393.946 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 
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Dins de Serveis exteriors, els principals conceptes corresponen a serveis d’enginyeria, a 


manteniment de sistemes i aplicacions informàtiques, a l’assessoria jurídica i a l’auditoria, a 


la publicitat i als subministraments diversos. 


Amortització de l’immobilitzat 


El detall d’Amortització de l’immobilitzat de l’ACL és el següent: 


 


Amortització de l’immobilitzat Quadre 36. 


Concepte 2011 2012 


Amortització de l’immobilitzat intangible 46.941 34.543 


Amortització de l’immobilitzat material 328.279 290.744 


Total  375.220 325.287 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


Les amortitzacions s’han calculat pel mètode lineal de manera sistemàtica en funció de la 


vida útil estimada de cadascun dels elements de l’immobilitzat, que és la següent: 


 


Vida útil estimada de l’immobilitzat Quadre 37. 


Element Vida útil (anys) 


Patents, llicències, marques i similars 10 


Aplicacions informàtiques 4 


Construccions 33 


Instal·lacions tècniques 10 


Altres instal·lacions 10 


Mobiliari  10 


Equips informàtics 4 


Elements de transport 7 


Font: Memòria dels comptes anuals. 


 


Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat 


Aquest epígraf correspon íntegrament a baixes de l’immobilitzat que van quedar en desús 


com a conseqüència de noves obres i instal·lacions. A més, també es van donar de baixa 


elements com a conseqüència de la depuració de saldos de l’immobilitzat (vegeu l’apartat 


2.3.1). L’import de 414.163 € prové de les baixes en les construccions per 374.139 € i, la 


resta, de les instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material per 40.024 €. 


 


Altres resultats 


El detall d’Altres resultats de l’ACL és el següent: 
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Altres resultats Quadre 38. 


Concepte 2011 2012 


Despeses excepcionals 2.499 (434) 


Ingressos excepcionals 15.151 351.545 


Total 17.650 351.111 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


Els ingressos excepcionals de l’exercici 2012 corresponen, principalment, a la cancel·lació 


de la provisió per factures de consum elèctric no rebudes, per factures pendents de rebre 


d’abans de l’exercici 2010, i per factures per intercanvi de publicitat anteriors al 2009, amb 


el detall següent: 


 


Ingressos excepcionals Quadre 39. 


Concepte Import 


Cancel·lació de factures de consum elèctric no rebudes 250.000 


Provisió per factures pendents de rebre dels exercicis 2010 i anteriors 56.602 


Factures per intercanvi de publicitat anteriors a l’exercici 2009 44.943 


Total 351.545 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


Resultat financer 


El detall del Resultat financer de l’ACL és el següent: 


 


Resultat financer Quadre 40. 


Concepte 2011 2012 


   


Ingressos financers 31.416 9.253 


De participacions en instruments de patrimoni 31.416 9.253 
   


Despeses financeres (776) (173) 


Per deutes amb tercers (776) (173) 
   


Deteriorament i resultat per venda d’instruments financers (129.770) (1.117.700) 


Deteriorament i pèrdues (129.770) (1.117.700) 
   


Total (99.130) (1.108.620) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 
  


 


El deteriorament per 1,12 M€ correspon a la participació de l’ACL en CEPSA (vegeu 


l’apartat 2.3.1). 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 2/2016 


43 


2.4. COMPAÑÍA DE EMISIONES Y PUBLICIDAD, SA 


2.4.1. Balanç de CEPSA 


El Balanç de CEPSA a 31 de desembre del 2012, juntament amb el corresponent a 31 de 


desembre del 2011 és el següent: 


 


Balanç de CEPSA Quadre 41. 


ACTIU 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 PASSIU 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


        


A) ACTIU NO CORRENT 217.966 210.354 A) PATRIMONI NET 185.525 181.789 


        


I) Immobilitzat intangible 104 30 A-I) FONS PROPIS 185.525 181.789 


 3. Patents, llicències, mar-


ques i similars 


 


104 


 


30 I) 


 


Capital 


1. Capital escripturat 


240.645 


240.645 


240.645 


240.645     


II) Immobilitzat material 216.627 209.089 


 1. Terrenys i construccions 153.896 153.896 III) Reserves 204.785 204.785 


 2. Instal·lacions tècniques i 


altre immobilitzat material 


 


62.732 


 


55.193  


1. Legal i estatutàries 


2. Altres reserves 


48.129 


156.656 


48.129 


156.656 


         


IV) Inversions financeres a llarg 


termini 1.235 1.235 


V) Resultats d’exercicis 


anteriors 


 


(130.006) 


 


(259.905) 


 
1. Instruments de patri-


moni 


 


1.035 


 


1.035 


 2. Resultats negatius 


d’exercicis anteriors 


 


(130.006) 


 


(259.905) 


 5. Altres actius financers 200 200 
VII) Resultat de l’exercici (129.899) (3.736) 


    


        


        


B) ACTIU CORRENT 194.162 175.688 C) PASSIU CORRENT 226.603 204.253 


        


III) Deutors comercials i altres  


comptes a cobrar 


 


135.775 


 


144.320 
II) Provisions a curt termini 131.418 - 


 1. Clients per vendes i 


prestacions de serveis 


 


15.105 


 


- 
IV) 


 


Deutes amb empreses 


del grup a curt termini 


 


- 


 


135.000 


 2. Clients, empreses del 


grup i associades 


 


120.579 


 


142.852 
V) 


 


Creditors comercials i 


altres comptes a pagar 95.185 69.253  3. Deutors varis - 189 


 4. Personal - 1.150  1. Proveïdors 3.878 1.398 


 6. Altres crèdits amb les ad-


ministracions públiques 


 


91 


 


129 
 


3. Creditors diversos 


4. Personal 


35.747 


13.891 


35.604 


2.111 


    


 
6. Altres deutes amb ad-


ministracions públiques 


 


41.669 


 


30.140 
VII) Efectiu i altres actius líquids 


equivalents 


 


58.387 


 


31.368 


 1. Tresoreria 58.387 31.368     


        


TOTAL ACTIU 412.128 386.042 TOTAL PASSIU 412.128 386.042 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 
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Immobilitzat material 


El moviment d’Immobilitzat material de CEPSA durant l’exercici 2012 és el següent: 


 
Immobilitzat material Quadre 42. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Dotació 


amortització 


Saldo a 


31.12.2012 


Terrenys i construccions 153.896 - 153.896 


Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 62.731 (7.538) 55.193 


Total 216.627 (7.538) 209.089 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


El 31 de desembre del 2012, el 93,7% de l’immobilitzat material estava totalment amortitzat. 


El principal element d’immobilitzat material correspon a una finca a Mollet del Vallès 


situada a Santa Maria de Gallecs de 24.186 m
2, on es troba ubicada l’emissora. 


 


Inversions financeres a llarg termini 


Dins d’Inversions financeres a llarg termini de CEPSA s’inclou la participació en el capital 


de la societat Antartic Cicle, SL, que correspon a una sisena part del capital, adquirida per 


gestionar la concessió per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora digital 


terrestre d’àmbit comarcal Osona. El 31 de desembre del 2012 aquesta societat estava 


inactiva. 


 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


El detall de Deutors comercials i altres comptes a pagar de CEPSA és el següent: 


 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar Quadre 43. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


Clients per vendes i prestacions de serveis 15.105 - 


Clients, empreses del grup i associades 120.579 142.852 


Deutors varis - 189 


Personal - 1.150 


Altres crèdits amb administracions públiques 91 129 


Total 135.775 144.320 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 
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El saldo de Clients, empreses del grup i associades correspon al saldo amb l’ACL i amb la 


XAL-EPE. 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 


El detall d’Efectiu i altres actius líquids equivalents a curt termini de CEPSA és el següent: 


 
Efectiu i altres actius líquids equivalents Quadre 44. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


Caixa 575 575 


Bancs i institucions de crèdit, comptes corrents a la vista 57.812 30.793 


Total 58.387 31.368 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


Fons propis 


L’evolució de Fons propis de CEPSA durant l’exercici 2012 és la següent: 


 
Fons propis Quadre 45. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 Augments Disminucions 


Saldo a 


31.12.2012 


     


Capital escripturat 240.645 - - 240.645 
     


Reserves 204.785 - - 204.785 


Reserves legal i estatutària 48.129 - - 48.129 


Altres reserves 156.656 - - 156.656 
     


Resultats d’exercicis anteriors (130.006) - (129.899) (259.905) 
     


Resultat de l’exercici (129.899) 129.899 (3.736) (3.736) 
     


Total  185.525 129.899 (133.635) 181.789 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


El capital social a 31 de desembre del 2012 està compost per 260.000 accions ordinàries i 


nominatives, totalment subscrites i desemborsades. El 99,9% d’aquestes accions són 


propietat de l’ACL. 


 


La reserva legal ha estat dotada d’acord amb la Llei de societats de capital, que estableix 


que la societat ha de dotar un 10% del benefici per a reserva legal fins que aquesta arribi 


al 20% del capital social. 
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Passiu corrent 


El detall del passiu corrent de CEPSA és el següent: 


 


Passiu corrent Quadre 46. 


Concepte 


Saldo a 


31.12.2011 


Saldo a 


31.12.2012 


   


Provisions a curt termini 131.418 - 


   


Deutes amb empreses del grup a curt termini - 135.000 


   


Creditors comercials i altres comptes a pagar 95.185 69.253 


Proveïdors 3.878 1.398 


Creditors diversos 35.747 35.604 


Personal  13.891 2.111 


Altres deutes amb administracions públiques 41.669 30.140 


   


Total 226.603 204.253 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


El saldo de Provisions a curt termini a 31 de desembre del 2011 correspon a la provisió 


de 0,13 M€ per l’acomiadament d’un treballador que finalment es va produir el gener del 


2012.  


 


Els deutes amb empreses del grup a 31 de desembre del 2012, 0,14 M€, corresponen a 


una bestreta efectuada per l’ACL que, el 31 de desembre del 2013, continua pendent de 


pagament dins el Balanç de la nova XAL. 


 


El saldo d’Altres deutes amb les administracions públiques a 31 de desembre del 2012 


correspon al saldo de l’IVA i de les retencions a compte de l’Impost sobre la renda de les 


persones físiques del darrer trimestre del 2012, i a les quotes obrera i patronal de la 


Seguretat Social de desembre del 2012. 


2.4.2. Compte de pèrdues i guanys de CEPSA 


El Compte de pèrdues i guanys de CEPSA corresponent als exercicis 2011 i 2012 és el 


que es presenta a continuació: 
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Compte de pèrdues i guanys de CEPSA Quadre 47. 


CONCEPTE 2011 2012 


    


A) OPERACIONS CONTINUADES     
    


5. Altres ingressos d’explotació 374.922 403.346 


a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 374.922 403.346 
    


6. Despeses de personal (390.633) (297.500) 


a) Sous, salaris i similars (342.369) (240.408) 


b) Càrregues socials (48.264) (57.092) 
    


7. Altres despeses d’explotació (107.235) (102.155) 


a) Serveis exteriors (105.602) (100.589) 


b) Tributs (1.633) (1.566) 
    


8. Amortització immobilitzat (6.959) (7.612) 
    


11. Altres resultats (473) - 


a) Despeses excepcionals (473) - 
    


A.1 RESULTATS D’EXPLOTACIÓ (130.378) (3.921) 


    


12. Ingressos financers 479 185 


a) De participacions en instruments de patrimoni 479 185 


 
a2) En tercers 479 185 


    


A.2 RESULTAT FINANCER 479 185 


A.3 RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (129.899) (3.736) 


    


17. Impostos sobre beneficis - - 
    


A.4 RESULTAT PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (129.899) (3.736) 


A.5 RESULTAT DE L’EXERCICI (129.899) (3.736) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


Altres ingressos d’explotació 


El detall d’Altres ingressos d’explotació dels exercicis 2011 i 2012 és el següent: 


 
Altres ingressos d’explotació Quadre 48. 


Concepte 2011 2012 


Serveis prestats a la XAL-EPE  71.449 160.380 


Serveis prestats a l’ACL 303.473 242.966 


Total 374.922 403.346 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 
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El 12 d’abril del 2007, l’ACL, la XAL-EPE i CEPSA van signar un acord marc de col·labo-


ració en el desenvolupament d’actuacions i projectes comuns en l’àmbit de la prestació de 


serveis audiovisuals i el suport a la comunicació local. La part més significativa d’aquests 


ingressos prové de l’emissió de la programació radiofònica de l’ACL a través de la fre-


qüència d’ona mitjana, de la qual CEPSA és titular. 


Despeses de personal 


El detall de Despeses de personal de CEPSA dels exercicis 2011 i 2012 és el següent: 


 


Despeses de personal Quadre 49. 


Concepte 2011 2012 


   


Sous i salaris 210.951 240.407 


Indemnitzacions 131.418 -  


Sous, salaris i assimilats 342.369 240.407 


   


Càrregues socials 48.264 57.093 


   


Total 390.633 297.500 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


El personal de CEPSA percep les remuneracions pactades en els respectius contractes de 


treball i actualitzades, si escau, per les respectives lleis de pressupostos estatals.  


 


S’ha comprovat que no hi ha hagut cap increment en relació amb l’exercici 2011, d’acord 


amb la normativa general sobre retribucions aplicable a l’exercici 2012, i que no s’ha pagat 


la paga extra de desembre del 2012, d’acord amb la normativa estatal esmentada en 


l’apartat 2.3.2. 


 


Durant l’exercici 2012, CEPSA va mantenir estable la plantilla en cinc membres, va donar 


de baixa una persona i en va contractar una altra, que prèviament estava vinculada a la 


XAL-EPE. A parer de la Sindicatura, un cop analitzada aquesta contractació, no es pot 


deduir que aquesta estigués motivada per necessitats urgents i inajornables. Tampoc no 


es pot vincular a l’anterior contractació de la XAL-EPE, ja que es tracta de dues empreses 


diferents. En conseqüència, aquesta contractació és contrària a la disposició addicional 


vint-i-tresena de la Llei de pressupostos del 2012. 


 


Com s’observa, tot i la supressió de la paga extra del desembre del 2012, els sous i salaris 


han augmentat respecte l’exercici 2011. La raó principal és que el sou de la persona 


contractada era significativament superior al de la persona que es va donar de baixa. 
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Altres despeses d’explotació 


El detall d’Altres despeses d’explotació dels exercicis 2011 i 2012 és el següent:  


 


Altres despeses d’explotació Quadre 50. 


Concepte 2011 2012 


    


Arrendaments i cànons 1.200 1.200 


Reparacions i conservació 26.984 6.251 


Serveis de professionals independents 14.888 16.964 


Serveis bancaris i similars 179 71 


Publicitat, propaganda i relacions públiques 1.650 720 


Subministraments 49.801 50.610 


Altres serveis 10.900 24.773 


Total serveis exteriors 105.602 100.589 
    


Altres tributs 1.633 1.566 
    


Total  107.235 102.155 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


Dins d’Altres despeses d’explotació s’inclou, principalment, la despesa d’energia elèctrica 


per 50.610 €, la despesa per l’auditoria anual per 11.911 €, el cànon pagat a la Societat 


General d’Autors i Editors per 10.184 € i la despesa per subministrament del senyal per a 


les emissions a Tradia Telecom, SA per 17.657 €.  


 


Amortització de l’immobilitzat 


El detall de l’amortització de l’immobilitzat dels exercicis 2011 i 2012 és el següent: 


 


Dotació a l’amortització de l’immobilitzat Quadre 51. 


Concepte 2011 2012 


Dotació a l’amortització de l’immobilitzat immaterial 102 74 


Dotació a l’amortització de l’immobilitzat material 6.857 7.538 


Total  6.959 7.612 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


 


Les amortitzacions s’han calculat pel mètode lineal de manera sistemàtica en funció de la 


vida útil estimada de cadascun dels elements de l’immobilitzat, que són per cada grup de 


l’immobilitzat, en anys, les següents: 
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Vida útil estimada de l’immobilitzat Quadre 52. 


Element Vida útil (anys) 


Patents i marques 10 


Aplicacions informàtiques 4 


Construccions 33 


Instal·lacions tècniques i maquinària 10 


Altres instal·lacions 10 


Mobiliari  10 


Altre immobilitzat 4 a 10 


Font: Memòria dels comptes anuals. 


 


 


2.5. MEMÒRIES 


En la Memòria del Consorci hi manca el detall de les immobilitzacions immaterials i ma-


terials, i de les inversions financeres. La Memòria dels comptes anuals de l’ACL i la de 


CEPSA contenen els apartats establerts en el Pla general de comptabilitat per a l’empresa 


aprovat pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre. 


 


L’Estat del romanent de tresoreria del Consorci és el que es mostra a continuació: 


 
Estat del romanent de tresoreria del Consorci Quadre 53. 


Concepte 2012 2011 


            


1. (+) Fons líquids   688.096   352.343 
            


2. (+) Drets pendents de cobrament   112.911   100.353 


 (+) Del pressupost corrent 111.249   98.733   


 (+) De pressupostos tancats -   -   


 (+) D’operacions no pressupostàries 1.662   1.620   


 (-) Cobraments pendents d’aplicació -   -   
            


3. (-) Obligacions pendents de pagament   518.733   195.402 


 (-) Del pressupost corrent 516.793   189.754   


 (-) De pressupostos tancats -   127   


 (-) D’operacions no pressupostàries 1.940   5.522   


 (+) Pagaments pendents d’aplicació -   -   
            


            


I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)   282.273   257.294 


 
          


II. Saldos de dubtós cobrament - -  - - 


 
          


III. Excés de finançament afectat - -  - - 


 
          


IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)   282.273   257.294 
      


Imports en euros. 


Font: Compte general de l’exercici 2012. 


El Romanent de tresoreria del 2012 no ha variat significativament respecte a l’exercici 


anterior. Atès que només s’ha definit un projecte de despesa amb finançament afectat que 
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no ha produït cap desviació i que no s’estimen saldos de dubtós cobrament, el Romanent 


de tresoreria total coincideix amb el Romanent de tresoreria per a despeses generals. 


 


El 31 de desembre del 2012, la diferència entre les obligacions pendents de pagament del 


pressupost corrent i els creditors pressupostaris del Balanç correspon a creditors per 


devolució d’ingressos per 0,25 M€ per transferències corrents a retornar que estaven 


destinades a la paga extra del personal de desembre del 2012 que finalment no es va 


efectuar. 


 


 


2.6. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 


2.6.1. Normativa aplicable 


El Consorci i els seus ens dependents estan sotmesos al Reial decret legislatiu 3/2011, del 


14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 


(TRLCSP). Per aquells contractes licitats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 


Llei, el 16 de desembre del 2011, els és d’aplicació la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de 


contractes del sector públic (contractes 1 i 2 del Quadre 54. ). 


 


L’ACL i CEPSA tenen la consideració de poder adjudicador no administració pública. 


D’acord amb el TRLCSP, els poders adjudicadors que no són administració pública han de 


seguir les especificacions previstes en el TRLCSP per als contractes subjectes a regulació 


harmonitzada. Per als contractes no harmonitzats els poders adjudicadors no administració 


pública han d’aprovar unes instruccions internes de contractació d’obligat compliment en 


l’àmbit intern que regulin els procediments de contractació de forma que quedi garantida 


l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igual-


tat i no discriminació, i que els contractes siguin adjudicats a l’oferta econòmicament més 


avantatjosa.  


 


Els consells d’administració de l’ACL i de CEPSA van aprovar les instruccions internes el 


16 de juny del 2008 i el 16 de juliol del 2008, respectivament.  


 


 


2.6.2. Mostra fiscalitzada 


La contractació administrativa del Consorci i de CEPSA és molt reduïda; només efectuen 


contractes menors corresponents a auditoria i/o assessories i a algun subministrament i/o 


manteniment. S’ha revisat la despesa d’aquests contractes i no s’hi ha trobat incidències.  


 


Atès que no s’han obtingut llistes de contractes, per a la fiscalització dels procediments de 


contractació administrativa de l’ACL s’ha seleccionat una mostra de proveïdors de l’exer-


cici, d’entre els que estaven subjectes al TRLCSP, per verificar que han dut a terme les 


actuacions realitzades d’acord amb aquesta llei. La despesa de l’exercici 2012 corres-
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ponent als proveïdors seleccionats ascendeix a 0,33 M€, és a dir, el 21,4 % de les altes 


d’immobilitzat de l’exercici i de les despeses de serveis exteriors. En concret, els expe-


dients de contractació seleccionats han estat els següents: 


 


Expedients de contractació seleccionats Quadre 54. 


Id. Objecte del contracte Proveïdor 


Tipus de 


contracte i forma 


d’adjudicació 


Data del 


contracte 


Import 


adjudicat 


 (amb IVA) 


1 Manteniment programari  Dalet Sistemas España, SA Serveis 


M 


08.01.2010 14.632 


2 Disseny, programació i 


manteniment web 


International Product Design, SL Serveis 


NP 


02.11.2010 227.656 


3 Publicitat d’intercanvi Edicions Primera Plana, SA Serveis 


M 


10.01.2012 Màxim 50.000 


(més IVA)  


4 Creació, disseny i desen-


volupament de marca 


Medina Vilalta Partners, SL  Serveis 


M 


18.04.2012 * 23.600 


5 Adquisició material informàtic Dalet Sistemas España, SA Subministrament 


M 


31.05.2012 15.080 


6 Disseny panell d’entrada a la 


seu 


Medina Vilalta Partners, SL  Serveis 


M 


09.10.2012 9.075 


7 Disseny, creació, maquetació i 


originals diversos 


Medina Vilalta Partners, SL  Serveis 


M 


15.11.2012 2.299 


8 Dissenys diversos La Xarxa 


Freqüència Girona 


Medina Vilalta Partners, SL  Serveis 


M 


10.11.2012 3.993 


9 Desmuntatge i trasllat 


d’estudis 


Aplicaciones Electrónicas 


Quasar, SA 


Serveis 


NS 


14.11.2012 58.495 


10 Control central provisional Aplicaciones Electrónicas 


Quasar, SA 


Serveis 


NS 


14.11.2012 60.446 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


* D’acord amb les instruccions internes de contractació de l’ACL, aquest import es considera menor. 


Clau: M: contracte menor. NP: negociat amb publicitat. NS: negociat sense publicitat. 


 


 


2.6.3. Resultats de la fiscalització 


De la fiscalització efectuada de la contractació es fan les observacions següents: 


 


• Tot i que els estatuts de l’ACL i de CEPSA assignen competències genèriques quant a 


la capacitat de contractar, la Sindicatura considera que, les instruccions internes de 


contractació haurien d’especificar l’òrgan de contractació i/o la norma reglamentària o 


disposició estatutària que el regula.  


• L’article 28 de les instruccions preveu que les adjudicacions dels contractes d’obra, 


subministrament o serveis d’import inferior a 50.000 € s’han de fer de forma directa. 
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Hauria estat convenient que s’hagués establert un procediment de selecció d’ofertes 


per als contractes de subministraments i serveis d’entre 18.000 € i 50.000 € per així 


complir el principi de concurrència, que s’ha de respectar sempre. 


 


• Tot i que les instruccions internes de contractació preveuen l’existència del perfil del 


contractant, en l’exercici fiscalitzat aquest perfil no s’havia activat.  


 


 


 


3. CONCLUSIONS 


D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la 


introducció, l’opinió de la Sindicatura és que els comptes anuals del Consorci de Comu-


nicació Local i els dels seus ens dependents, ACL i CEPSA, expressen en tots els as-


pectes significatius la imatge fidel del seu patrimoni i de la seva situació financera a 31 de 


desembre del 2012, i també dels resultats corresponents a l’exercici anual finalitzat en 


aquella data, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable i, en par-


ticular, amb els principis i criteris comptables que aquest marc conté. 


 


Es posa un èmfasi especial en el fet que els comptes anuals del Consorci i els seus ens 


dependents han estat elaborats sota el principi d’empresa en funcionament amb la finalitat 


de mostrar amb més claredat la imatge fidel de l’activitat duta a terme per les entitats 


durant l’exercici 2012. No obstant això, segons s’explica en l’apartat 1.2.3, es va acordar la 


dissolució de l’ACL i la cessió del seus actius i passius a la XAL, amb efectes de l’1 de 


gener del 2013. També es va acordar la dissolució del Consorci i de CEPSA, el 25 de fe-


brer del 2015 i el 26 de març del 2015, respectivament. Aquesta qüestió, però, no modifica 


l’opinió de la Sindicatura. 


 


 


3.1. OBSERVACIONS 


A continuació s’inclouen les observacions més rellevants que s’han posat de manifest 


durant el treball de fiscalització realitzat sobre els comptes anuals del Consorci i dels seus 


ens dependents corresponents a l’exercici 2012. 


 


Control i fiscalització 


1. Els Estatuts del Consorci no defineixen8 la inspecció de la comptabilitat dels seus ens 


dependents. Tampoc no preveuen el control d’eficàcia o comprovació periòdica del 


 


 


8. Text modificat arran de les al·legacions rebudes. 
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grau de compliment dels objectius ni l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment 


dels serveis o inversions (vegeu l’apartat 1.2.4). 


Fiscalització economicofinancera 


2. Amb efectes de l’1 de gener del 2013, el Consell d’Administració de l’ACL va aprovar la 


cessió d’actius i passius a favor de la XAL. Com a conseqüència, durant l’exercici 2012 


la societat va realitzar ajustos en la valoració dels actius, basats en les seves millors 


estimacions, que van provocar pèrdues significatives en l’exercici i que van deixar els 


fons propis en 49.779 €. Tot i això, els comptes anuals de l’exercici 2012 de l’ACL van 


ser elaborats sota el principi d’empresa en funcionament amb la finalitat de mostrar 


amb més claredat la imatge fidel de l’activitat duta a terme per la societat durant 


l’exercici 2012 (vegeu l’apartat 2.3.1). 


 


3. El Compte general del Consorci, aprovat per l’òrgan competent en el termini establert, 


no inclou els comptes anuals de CEPSA, societat en què participa de forma majoritària, 


com a documentació complementària, en contra de la normativa aplicable (vegeu 


l’apartat 2.1). A més, aquesta societat no ha estat donada d’alta en el Registre d’ens 


locals, en contra de la normativa reguladora (vegeu l’apartat 1.2.1). 


 


4. El Consorci no ha tramès la informació del pressupost i la liquidació de l’exercici 2012, 


ni la seva ni la dels ens dependents, al Departament de Governació i Relacions Insti-


tucionals (vegeu l’apartat 2.1). 


 


5. De la revisió de la despesa de l’emissió i difusió del senyal de l’ACL, no s’han pogut 


contrastar els preus del servei de difusió de la freqüència modulada a nou municipis, 


els preus dels serveis integrals de difusió i de manteniment i explotació d’un programa 


de freqüència modulada a quatre municipis, i el servei de transport de COMRàdio en 


format MPEG fins al centre de la Cerdanya amb els pressupostos acceptats, per 


88.242 € (vegeu l’apartat 2.3.2).  


 


6. El Consorci ha comptabilitzat els ingressos destinats al pagament de la paga extraor-


dinària del desembre del 2012, en el compte 408 de creditors per devolucions d’in-


gressos mitjançant un assentament extrapressupostari, però s’haurien d’haver compta-


bilitzat com una devolució d’ingressos pressupostària, ja que els ingressos eren pres-


supostaris. Aquest fet hauria suposat una minoració del resultat pressupostari en 


0,25 M€ (vegeu l’apartat 2.2.3).  


 


7. En relació amb les modificacions de crèdit, els expedients no contenen el preceptiu 


informe de la Intervenció previst en l’article 177.2 del TRLRHL. Tampoc estan informats 


per la Gerència o la Tresoreria del Consorci, ni figura en els expedients respectius cap 


informe d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. A més, en la modificació 


de crèdits per 0,12 M€, que incloïa un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari, no 


es va publicar l’aprovació definitiva (vegeu l’apartat 2.2.3.2). 
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Personal 


8. La contractació com a indefinits de quaranta-quatre treballadors que prestaven serveis 


a l’ACL a través de tres companyies, va vulnerar la disposició addicional vint-i-tresena 


de la Llei 2/2012, del 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, i 


els principis rectors de l’accés a l’ocupació pública de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de 


l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aplicables a les societats mercantils públiques 


(vegeu l’apartat 2.3.2). 


 


9. Les contractacions del director d’informatius i del director comercial de l’ACL sota el 


règim de la relació laboral d’alta direcció, no es pot deduir que estiguessin motivades 


per necessitats urgents i inajornables. En el cas del director d’informatius aquesta man-


ca de justificació es reforça pel fet que l’anterior director es va mantenir a l’empresa 


com a sotsdirector d’informatius. En conseqüència, aquestes contractacions es consi-


deren contràries a la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei de pressupostos del 


2012 (vegeu l’apartat 2.3.2).  


 


10. Durant l’exercici 2012, CEPSA va contractar una persona vinculada prèviament a la 


XAL-EPE. A parer de la Sindicatura, un cop analitzada aquesta contractació, no es pot 


deduir que aquesta estigués motivada per necessitats urgents i inajornables. Tampoc 


no es pot vincular a l’anterior contractació de la XAL-EPE, ja que es tracta de dues 


empreses diferents. En conseqüència, aquesta contractació es considera contrària a la 


disposició addicional vint-i-tresena de la Llei de pressupostos del 2012 (vegeu l’apartat 


2.4.2). 


 


Contractació administrativa 


11. Pel que fa a les instruccions internes de contractació, tot i que els estatuts de l’ACL i de 


CEPSA assignen competències genèriques quant a la capacitat de contractar, la Sindi-


catura considera que, les instruccions haurien d’especificar l’òrgan de contractació i/o 


la norma reglamentària o disposició estatutària que el regula.  


 


12. Tot i que les instruccions internes de contractació preveuen l’existència del perfil del 


contractant, en l’exercici fiscalitzat aquest perfil no s’havia activat. 


 


 


 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès el 23 


de novembre del 2015, al gerent del Consorci per complir el tràmit d’al·legacions. 


 


L’ens fiscalitzat va demanar una pròrroga per presentar les al·legacions, i el termini es va 


ampliar en quinze dies hàbils més. 
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4.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


El Consorci ha enviat resposta a la Sindicatura de Comptes, a través del portal Eacat, amb 


registre d’entrada número E/003850-2015, del 28 de desembre del 2015. 


 


La documentació que s’esmenta en les al·legacions del Consorci no es transcriu en 


l’informe, però consta en l’arxiu de la Sindicatura. La resposta del Consorci es reprodueix 


literalment a continuació: 


 


 


Títol: Al·legacions a un projecte d’informe 


Cos de la tramesa: 


 


Data de recepció del projecte d’informe: 23/11/2015 


Data recepció de l’escrit d’ampliació de termini 3/12/2015 


 


Adjuntem escrit d’al·legacions al projecte d’informe 12/2014-F relatiu al Consorci de 


Comunicació Local i ens dependents exercici 2012. 


 


Joaquim de la Calzada 


Liquidador 


CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL 


 


 


Data de la signatura: 11:17:53 28/12/2015 


 


Signant: CPISR-1 MARTA INSÚA BERDÚN 


 


 
 


 


 


 


AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES 


DE CATALUNYA 12/2014F REFERIT A L’EXERCICI ECONÒMIC 2012 


 


 


A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


 


Joaquim de la Calzada Fernández, actuant en nom i representació del Consorci de 


Comunicació Local (CCL) en qualitat de liquidador de conformitat amb l’Acord Pri-


mer, punt 3, dels acords adoptats pel Consell General del Consorci de Comunicació 


Local (CCL), en sessió de data 26 de març de 2015, comparec davant la Sindicatura 


de Comptes de Catalunya i, 


 


 


MANIFESTO 


 


1. El 23 de novembre de 2015 ha tingut entrada al CCL un ofici de la Sindicatura de 


Comptes de Catalunya amb el projecte d’informe de fiscalització núm. 12/2014-F, 
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corresponent al Consorci de Comunicació Local i ens dependents, exercici 2012, 


conferint un termini de 15 dies hàbils per a la presentació d’al·legacions. Aquest 


termini ha estat ampliat en 15 dies més a sol·licitud del CCL. 


 


2. Dins del termini conferit per la Sindicatura de Comptes i atenent a la informació 


formulada pels òrgans de gestió del CCL i de la Xarxa Audiovisual Local, S.L. (en en-


davant XAL), com a entitat successora de l’Agència de Comunicació Local, SA (en-


davant ACL), així com per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, pre-


sento les següents: 


 


 


AL·LEGACIONS 


 


I. CORRECCIÓ ERRORS MATERIALS I ALTRES CONSIDERACIONS 


 


De la lectura del projecte d’informe 12/2014
 


–
 


F d’aquesta Sindicatura de Comptes 


hem detectat les següents imprecisions que voldríem esmenar: 


 


Punt 1.2.1. Antecedents, segon paràgraf: L’Ajuntament de Barcelona, tot i que no va 


concórrer a l’acte fundacional, és també un dels ens fundadors del CCL. Els ens fun-


dadors tenen una consideració diferent de la resta de membres segons els Estatuts 


del CCL, article 2 i article 11. 


 


Punt 1.2.2.2. Estructura organitzativa del Consorci. El gerent: El Sr. Miquel Bonastre 


Codina no va ocupar el càrrec de gerent de la XAL-EPE, sinó que en va ser el 


Director General. S’adjunta el nomenament de Miquel Bonastre com a Director Ge-


neral de la XAL-EPE. 


 


Punt 2.5. Memòries: És cert que el detall de les immobilitzacions materials, imma-


terials i financeres no apareix com un apartat diferenciat en la Memòria, però s’enu-


meren els elements (un total de 3) en les Normes de valoració d’aquesta. En concret 


estaríem parlant de tres actius: una impressora HP laserjet, l’usdefruit del Pavelló 


Cambó, i la participació en les accions de la societat Agència de Comunicació 


Local, SA.  


 


 


II. AL·LEGACIONS A LES OBSERVACIONS (punt 3.1 de l’informe).  


 


A continuació introduirem les esmenes o comentaris a les diferents observacions de 


l’informe, seguint la mateixa numeració: 


 


1. Els estatuts del Consorci no defineixen la funció comptable, financera i pressupos-


tària ni la inspecció de la comptabilitat dels seus ens dependents. Tampoc no es 


preveu el control d’eficàcia o comprovació periòdica del grau de compliment dels 


objectius, ni l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels serveis o 


inversions  


 


El Consorci de Comunicació Local (CCL) difereix d’aquesta afirmació pels motius 


que s’exposaran tot seguit.  
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1.1 Règim pressupostari, comptable i de control previst als Estatuts i a les Bases 


d’Execució del Pressupost del CCL 


 


Respecte del règim pressupostari i comptable, els Estatuts del CCL, en el seu 


article 26, apartat segon, estableixen que el règim pressupostari i comptable del 


CCL s’adaptarà a les disposicions vigents sobre règim local. A l’apartat tercer 


d’aquest mateix article 26, es disposa que les Bases d’Execució del Pressupost 


regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d’altres, a les competències 


per a l’autorització o disposició de despeses; dipòsits dels fons i persones auto-


ritzades per al seu moviment; operatòria en pagaments.  


 


En aquest sentit, les Bases d’Execució del Pressupost del CCL per a l’exercici 


2012 (en endavant, “les Bases”), en el seu article primer, estableixen que la ges-


tió, desenvolupament, aplicació i liquidació del Pressupost del Consorci es regirà 


pels seus Estatuts, per la normativa aplicable a l’Administració Local i per les 


pròpies Bases, les quals tindran la mateixa vigència del Pressupost i de la seva 


pròrroga si s’escau. 


 


Addicionalment, els articles segon i tercer de les Bases disposen que l’estructura 


del Pressupost del Consorci s’ajustarà a l’establerta per Ordre del Ministeri d’Eco-


nomia i Hisenda núm. 3565 de 3 de desembre de 2008 i que la seva comptabilitat 


es regirà per la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local aprovada 


per Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda núm. 4041 de 23 de novembre de 


2004 (ICAL 2004).  


 


Respecte del control de la gestió econòmica del Consorci, l’article 26 dels Esta-


tuts, en el seu apartat quart, disposa que el control de la gestió econòmica del 


Consorci s’efectuarà a posteriori a través del control financer, utilitzant la tècnica 


de l’auditoria i es formularà per la Intervenció de la Diputació de Barcelona. Així 


mateix, l’article 25 de les Bases estableix que el control financer al Consorci 


s’exercirà per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona en la forma 


determinada pels seus Estatuts. 


 


D’acord amb l’exposat anteriorment, els Estatuts del Consorci, conjuntament amb 


les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2012, regulen tant el règim 


comptable com pressupostari i de control de la gestió econòmica, així com l’òrgan 


responsable d’aquest control i el règim comptable aplicable a les societats mer-


cantils participades pel Consorci. 


 


1.2 Règim jurídic aplicable als consorcis i contingut mínim dels seus estatuts  


 


Si bé és cert que als Estatuts del CCL, com diu l ’Informe de la Sindicatura núm. 


12/2014, no es preveu el control d’eficàcia o comprovació periòdica del grau de 


compliment dels objectius, ni l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment 


dels serveis o inversions, no és menys cert que la normativa estatal que re-


gulava la figura del consorci a l’any 2012 era escassa i no especificava el 


contingut que havien de tenir els estatuts consorcials. Respecte de la normativa 
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autonòmica, com s’assenyala posteriorment, regula de forma genèrica el con-


tingut dels estatuts consorcials, sense que el control figuri com un dels aspectes 


obligatoris.  


En aquest sentit, s’ha pronunciat l’Informe Nº 1.016 del Tribunal de Comptes de 23 


de desembre de 2013, relatiu a la fiscalització dels consorcis d’àmbit local, on es 


posa de manifest que la figura del consorci no s’ha regulat suficientment per 


l’Estat ni per les Comunitats Autònomes. 


 


Ens sembla interessant el repàs que fa aquest Informe del Tribunal de Comptes a 


la normativa que resultava d’aplicació abans de l’aprovació de la Llei de Racio-


nalització i Sostenibilitat de l’Administració Local als consorcis, referint-se, en 


primer lloc al Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 1955, com la 


primera norma que va regular el consorci, amb la finalitat de “instal·lar o 


gestionar serveis d’interès local”, reconeixent-li la condició d’entitat local. La Llei 


de Bases de Règim Local de 1985, per la seva banda, no va incloure expressa-


ment al consorci entre les entitats locals, i únicament el va conceptuar com un 


instrument de cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre els tres nivells 


de l’Administració. En aquesta Llei es va determinar que serien les comunitats 


autònomes les administracions competents per legislar sobre l’àmbit territorial, 


composició, funcionament, recursos i règim econòmic de les entitats locals del 


seu territori.  


 


En aquest anàlisi de la normativa aplicable, es refereix aquest Informe, igualment, 


a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 


administratiu comú, que possibilita, en l’àmbit dels convenis de col·laboració, la 


constitució de consorcis estatals i autonòmics quan la gestió del conveni fes 


necessari crear una organització comuna. La presència d’una entitat local en un 


consorci intersectorial determina, segons disposa l’art. 9 de l’esmentada Llei, que 


es regeixi per la legislació bàsica en matèria de règim local, tot i que l’objecte del 


mateix no sigui purament local.  


 


Del contingut de l’Informe del Tribunal de Comptes, es pot desprendre la gran 


heterogeneïtat que existeix en els estatuts dels diferents consorcis constituïts a tot 


el territori nacional; així, per exemple, dels diferents estatuts analitzats pel Tri-


bunal, en 28 casos, no s’esmenta la figura de l’Interventor i en altres 8, encara que 


s’esmenta, no s’especifica qui ha de desenvolupar el càrrec; només en 30 dels 


estatuts analitzats es fa referència a les funcions que han de ser portades a terme 


per l’Interventor, Secretari o funcionari d’alguna de les entitats consorciades i 


només en 2 casos expressament s’exigeix que l’Interventor tingui habilitació 


estatal.  


 


Així mateix, és l’Informe del Tribunal de Comptes que posa de manifest la manca 


de concreció per part dels estatuts dels consorcis, que regulen de forma impre-


cisa elements essencials, com ara l’objecte social, les competències i funcions 


dels diferents òrgans de govern, les entitats consorciades i la seva participació en 


el sosteniment financer del consorci, les retribucions dels membres dels òrgans 


de govern, el règim comptable aplicable o les persones que han d’exercir les 


funcions de secretari i interventor.  
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D’acord amb l’anteriorment esmentat Informe, els consorcis es caracteritzen per 


algunes particularitats especialment obertes i imprecises que faciliten la seva 


fugida dels controls propis del Dret administratiu, tals com oferir un marc jurídic 


menys regulat per desenvolupar les mateixes activitats que altres figures associa-


tives amb què conviu; la voluntarietat relativa de les entitats locals que s’associen 


–moltes vegades impel·lides per l’entitat de superior nivell territorial promotora del 


consorci–; la imprecisió de la definició de les competències i potestats encoma-


nades al no estar validats els seus estatuts; o la versatilitat i flexibilitat del seu 


objecte, durada, nombre de partícips o entitats que el constitueixin.  


 


A diferència de la societat mercantil, que adquireix la seva plena personalitat 


jurídica després de la qualificació i inscripció dels estatuts en el Registre Mer-


cantil, el consorci l’adquireix i, conseqüentment, disposa de capacitat d’obrar i és 


subjecte de drets i obligacions, pel mer acord d’aprovació dels seus estatuts. 


Excepte a Andalusia i Catalunya, no està previst que els estatuts dels consorcis 


s’homologuin o supervisin per autoritat alguna, sense ser en general obligatòria la 


seva inscripció en un registre. Les mancomunitats i les agrupacions de municipis, 


per la seva banda, tenen regulat, a diferència del consorci, el marc aplicable pel 


que fa a la provisió dels llocs de Secretaria i d’Intervenció-Tresoreria, determinant 


el Reglament de Població i Demarcació territorial de 1986 que aquests càrrecs 


han de ser exercits per funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. 


 


El Tribunal de Comptes conclou que el consorci és la figura que es subjecta a una 


menor definició i, per tant, que ofereix una seguretat jurídica més feble en relació 


amb qualsevol de les altres figures associatives previstes, tant pel que fa al 


contingut dels estatuts, a la no necessitat de cap informe per part d’altres entitats 


de nivell territorial superior –com s’exigeix per la constitució de mancomunitats– 


així com el respecte de les garanties perquè la seva gestió quedi subjecta al Dret 


administratiu. 


 


Per tot l’anterior, cal destacar que la primera recomanació que fa el Tribunal de 


Comptes és la de revisar les disposicions legals, a fi d’oferir una regulació com-


pleta, específica i homogènia de la figura del consorci i de les previsions bàsiques 


que hagin de contenir els seus estatuts. 


 


D’acord també amb l’esmentat Informe, les comunitats autònomes tampoc han 


efectuat una reglamentació específica, concreta i suficient del consorci i del seu 


règim jurídic i econòmic existint, quan s’ha fet, conceptes i prescripcions diferents 


i disperses en diverses fonts normatives i sense que, d’altra banda, s’observi un 


criteri únic que segueixin per determinar la condició d’aquell com autonòmic o 


local, o del caràcter constitutiu o no de la inscripció en un registre oficial per a 


l’adquisició de personalitat jurídica. 


 


Val a dir que en el cas de Catalunya, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 


ens locals, aprovat per Decret 179/1995 (ROAS), regula als seus articles 312 a 


324 el règim jurídic aplicable als consorcis, sense que es defineixi el tipus de 


control de la gestió econòmico-financera que s’ha de dur a terme sobre els 


consorcis. Cal també destacar que l’article 316 del ROAS, quan defineix el 


contingut mínim dels estatuts del consorci, no inclou cap referència a la forma de 
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control ni tampoc a la figura de l’Interventor. D’acord amb aquest article, els 


estatuts s’han de referir, entre d’altres, als aspectes següents (els quals es troben 


recollits en els estatuts del CCL): 


 


“a) Els ens públics i privats, si s’escau, que l’integren o que s’hi incorporen. 


b) La denominació i el domicili. 


c) L’objecte, les finalitats i el caràcter, si s’escau local, del consorci. 


d) La duració. 


e) Els òrgans de govern i de gestió i la forma de designació dels representants 


dels membres en aquells. 


f) Les normes de funcionament. 


g) Els recursos econòmics i les aportacions dels membres consorciats. 


h) El pressupost, la comptabilitat i els comptes. 


i) La modificació dels estatuts i la separació dels membres. 


j) Les previsions sobre la dissolució i la liquidació.” 


 


El consorci també està regulat al Text refós de la Llei municipal i de règim local de 


Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, als seus 


articles 269 a 271. Un cop més, aquesta regulació és molt limitada i no preveu 


cap tipus de control de la gestió econòmico-financera del consorci. Respecte dels 


seus estatuts, l’article 271 només disposa que aquests “han de determinar les 


especificitats del règim orgànic, funcional i financer en relació amb el general dels 


ens locals o, si s’escau, amb el de les altres administracions que intervenen en el 


consorci.” 


 


L’altra norma autonòmica que regula el règim del consorci, és la Llei 26/2010, del 


3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 


Catalunya, en els seus articles 113 a 115, i, un cop més, aquesta norma no 


especifica el tipus de control a exercir sobre els consorcis. Tampoc el control 


figura com un dels elements que, com a mínim, hauran de contemplar els seus 


estatuts, limitant-se aquests als següents (d’acord amb l’article 114 de l’esmen-


tada Llei):  


 


“a) La composició del consorci, amb indicació singularitzada de les entitats, pú-


bliques o privades, que el constitueixen i amb el règim i el procediment aplicables 


a les eventuals baixes i les futures incorporacions. 


 


b) Els òrgans de govern i administració del consorci, amb les atribucions res-


pectives. En qualsevol cas s’ha de garantir la representació de totes les entitats 


consorciades en el màxim òrgan de govern, amb les regles de proporcionalitat 


que, si escau, es determinin. 
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c) Les funcions del consorci, que en qualsevol cas han de formar part de l’àmbit 


de les competències de les entitats consorciades. 


 


d) El règim jurídic aplicable a les relacions del consorci amb les entitats consor-


ciades. 


 


e) La forma de gestió de les activitats i els serveis del consorci, inclosa la pos-


sibilitat de crear o participar en societats mercantils o altres ens instrumentals. 


f) El règim del personal del consorci, que pot ésser funcionari o laboral. Els 


consorcis també poden tenir adscrit personal de les entitats consorciades. 


 


g) El règim jurídic i la gestió dels béns del consorci i dels que li hagin estat 


adscrits per les entitats consorciades, que poden ésser patrimonials o de domini 


públic. 


h) Les potestats que el consorci pot exercir. Els consorcis poden exercir qualsevol 


potestat administrativa, inclosa la sancionadora i les tributàries. 


 


i) Els recursos econòmics i el règim aplicable a l’obtenció, l’administració i el 


control d’aquests recursos. 


 


j) El procediment i el règim aplicables a la modificació dels estatuts i a l’extinció i 


liquidació del consorci i, en aquest cas, la destinació dels béns i actius del con-


sorci i les responsabilitats amb relació als deutes.” 


 


Un cop revisada la normativa aplicable als consorcis, i específicament, pel que fa 


al contingut mínim dels seus estatuts, passarem a analitzar l’aplicació de la le-


gislació en matèria d’hisendes locals, la qual justifica, al nostre parer, l’exercici del 


control financer sobre els consorcis pel que fa a l’any 2012, objecte de fisca-


lització. 


 


1.3 Aplicació de les disposicions del Text Refós de la Llei Reguladora de les 


Hisendes Locals als consorcis 


 


D’acord amb l’article 320 del ROAS, el consorci local ha d’aprovar un pressupost 


anual d’explotació i d’inversions, i quan gestioni serveis públics locals, s’haurà 


d’ajustar al que estableix la legislació de règim local. El règim de comptabilitat, 


aprovació i rendició de comptes serà el de comptabilitat pública i s’ha d’adaptar a 


la mateixa normativa de règim local i general. 


 


Així, ens haurem de remetre a la normativa d’aplicació en matèria pressupostària, 


comptable i de control en l’àmbit local, que és el Text Refós de la Llei Reguladora 


de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març. (TRLRHL).  


 


D’acord amb l’article 213 del TRLRHL, en la seva versió vigent a 31/12/2012, 


s’exerciran en les entitats locals amb l’extensió i efectes que es determina en els 


articles següents les funcions de control intern respecte de la seva gestió eco-


nòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenen, 
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en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció 


de control d’eficàcia. 


 


Aquest article ha estat modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racio-


nalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), introduint després de la 


“funció de control financer” l’expressió “inclosa l’auditoria de comptes de les 


entitats que es determinin reglamentàriament”. Aquest desenvolupament regla-


mentari però, encara no ha vist la llum, si bé tot apunta a que l’entorn de control 


abastarà a tot el sector públic. 


Per la seva banda, l’article 214 del TRLRHL, relatiu a l’àmbit d’aplicació i mo-


dalitats d’exercici de la funció interventora, estableix que “la funció interventora 


tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de les entitats locals i dels seus or-


ganismes autònoms que donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i obli-


gacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que 


d’aquells es derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals 


públics administrats, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions 


aplicables en cada cas.” 


D’acord amb l’article 220 del TRLRHL, relatiu al control financer, aquest “tindrà 


per objecte comprovar el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels ser-


veis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats mer-


cantils que en depenen. Aquest control té per objecte informar sobre l’adequada 


presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius 


que siguin d’aplicació i del grau d’eficàcia i eficiència en la consecució dels 


objectius previstos. El control financer es realitzarà per procediments d’auditoria 


d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic. Com a resultat del control 


efectuat s’haurà d’emetre informe escrit en el qual es faci constar totes les ob-


servacions i conclusions es dedueixin de l’examen practicat. Els informes, conjun-


tament amb les al·legacions efectuades per l’òrgan auditat, seran enviats al Ple 


per al seu examen.” 


 


La disposició addicional 6a. de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures 


fiscals, financeres i administratives, va ampliar el control financer previst a l’article 


220 TRLRHL en determinar que “els ens locals que en llur àmbit territorial d’ac-


tuació tenen un nombre superior a cinquanta mil habitants, o quan llur pressupost 


global anual ultrapassa els cinquanta milions d’euros, han de sotmetre a audito-


ries financeres, en els termes previstos per la normativa d’hisendes locals, els 


comptes de les entitats del seu sector públic; en concret, dels organismes autò-


noms, les societats mercantils, les fundacions, els consorcis i, en general, qualse-


vol entitat que estigui participada majoritàriament per aquells ens i que no estigui 


sotmesa a fiscalització prèvia majoritàriament per aquells ens i que no estigui 


sotmesa a fiscalització prèvia. Les dites auditories s’han de portar a terme sota la 


direcció o la supervisió dels interventors respectius.” 


 


Sobre la base d’aquests preceptes, entenem que la forma de control sobre la 


gestió econòmico-financera del CCL en l’exercici 2012, era aquella que figura en 


els seus Estatuts, és a dir, la de control financer, atès que si bé l’article 220 


TRLRHL no es refereix de forma específica a aquesta figura, sí que esmenta la 
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resta d’entitats de dret públic, és a dir, organismes autònoms i societats mercan-


tils. A banda, quan l’article 214 defineix l’àmbit subjectiu de la funció interventora, 


només es refereix a les “entitats locals i els organismes autònoms.” 


 


Val a dir que aquest era el marc normatiu aplicable fins a 31 de desembre de 


2012 en matèria de control, marcant un abans i un després en aquest àmbit la 


publicació de la LRSAL, que va concretar i ampliar les actuacions de control 


sobre els ens del sector públic. Amb anterioritat a l’aplicació de LRSAL, la Dipu-


tació de Barcelona ha dut a terme els Plans Anuals d’actuacions de control, que 


des d’abans de l’any 2000 s’estan executant en el seu sector públic, complint la 


normativa que li era d’aplicació. En el cas que ens ocupa, el CCL i les societats 


dependents d’aquest, han estat inclosos en el Pla Anual d’Actuacions de Control 


de l’exercici 2012 i anteriors, realitzant-se la auditoria corresponent i, exercint, per 


tant, el control des de l’òrgan interventor de la Diputació de Barcelona. 


 


També ens sembla rellevant afegir que la LRSAL va introduir una modificació molt 


important en relació als consorcis, mitjançant la inclusió de la disposició addicio-


nal vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-


nistracions públiques i del procediment administratiu comú. El punt 4 d’aquesta 


disposició addicional vintena prescriu: 


 


“Els consorcis han d’estar subjectes al règim de pressupostació, comptabilitat i 


control de l’Administració pública a què estiguin adscrits, sense perjudici de la 


seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 


pressupostària i sostenibilitat financera. En tot cas, s’ha de portar a terme una 


auditoria dels comptes anuals que és responsabilitat de l’òrgan de control de 


l’Administració a què s’hagi adscrit el consorci. Els consorcis han de formar part 


dels pressupostos i s’han d’incloure en el compte general de l’Administració pú-


blica d’adscripció” 


 


A aquesta modificació, cal afegir la de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 


racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, que 


incorpora diverses previsions referides al dret de separació i dissolució dels 


consorcis que han de recollir-se en els seus estatuts. 


 


La Disposició transitòria sisena de la LRSAL preveia un règim transitori que 


obligava als consorcis que ja estiguessin creats a l’entrada en vigor d’aquesta llei 


adaptar els seus estatuts a les noves disposicions legals en el termini d’un any 


des de l’entrada en vigor de la llei. 


 


En compliment de l’establert per la referida normativa, la Diputació de Barcelona 


ha adaptat els estatuts de tots els consorcis que conformen el seu sector públic a 


les noves disposicions legals.  


 


De tot l’anteriorment exposat, es conclou que el tipus de control de la gestió eco-


nòmica que exercia la Intervenció de la Diputació de Barcelona sobre el CCL en 


l’exercici 2012, era el de control financer, que era la forma de control que 


resultava d’aplicació, d’acord amb la normativa vigent en aquell moment.  
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2. Amb efectes 1 de gener del 2013, el Consell d’Administració de l’ACL va aprovar 


la cessió d’actius i passius a favor de la XAL. Com a conseqüència, la Societat ha 


realitzat, durant l’exercici 2012, ajustos en la valoració dels actius, basats en les 


seves millors estimacions, provocant pèrdues significatives en l’exercici que han 


deixat els fons propis en 49.779 €. Tot i això, els comptes anuals de l’exercici 2012 


de l’ACL han estat elaborats sota el principi d’empresa en funcionament amb la 


finalitat de mostrar amb més claredat la imatge fidel de l’activitat duta a terme per 


la Societat durant el present exercici. 


 


Efectivament els comptes anuals van ser formulats sota el principi d’empresa en 


funcionament com a conseqüència que l’activitat no es va liquidar si no que va ser 


cedida íntegrament a la nova XAL, SL. 


3. El Compte general del Consorci, aprovat per l’òrgan competent en el termini esta-


blert, no inclou els comptes anuals de CEPSA, societat majoritàriament partici-


pada, com a documentació complementària, en contra de la normativa aplicable. 


A més, aquesta societat no ha estat donada d’alta en el Registre d’ens locals, en 


contra de la normativa reguladora. 


 


La regla 101 de la ICAL 2004, en el seu apartat b) indica que els comptes anuals 


de les societats mercantils amb participació majoritària de l’entitat local acom-


panyaran el compte general com a documentació complementària. El compte 


general del Consorci incloïa els comptes de la societat ACL, però no els de la 


societat CEPSA, aprovats per la Junta General d’Accionistes el 26 de juny del 


2013. La no inclusió de CEPSA en el compte general es deu a que la participació 


minoritària d’aquesta societat de segon nivell de vinculació corresponia a privats i 


no a agents del sector públic. 


 


També cal dir, que en la confecció dels comptes anuals es va seguir l’indicat en 


els articles 208 a 212 de la secció 2ª del capítol III, “Estats de comptes anuals de 


les entitats locals” del TRLRHL, en els quals només es fa menció de les societats 


mercantils de capital íntegrament propietat de les entitats locals com a part 


integrant del compte general, i en cap cas de les societats amb participació 


majoritària. 


 


4. El Consorci no ha tramès la informació del pressupost i la liquidació de l’exercici 


2012, tant seva com la dels ens dependents, al Departament de Governació i 


Relacions Institucionals. 


 


A l’apartat 3.1.4 de les conclusions del projecte d’informe es fa esment que 


Consorci no ha tramès la informació del pressupost i la liquidació de l’exercici 


2012, tant la seva com la dels ens dependents, al Departament de Governació i 


Relacions Institucionals. 


 


El 2012 va ser el primer exercici en el què el CCL i les seves entitats dependents 


van trametre de forma la telemàtica a altres organismes diferents de la Sindi-


catura la informació relativa a l’aprovació del pressupost, la liquidació i l’apro-


vació del compte general. Durant aquestes trameses es van produir diferents 
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problemes de caire tècnic i en el cas de la tramesa al Departament de Gover-


nació i Relacions Institucionals es devia produir problema tècnic en la validació 


de la signatura, ja que la mateixa informació es va poder trametre a la Sindicatura 


de Comptes. 


 


5. De la revisió de la despesa de l’emissió i difusió del senyal de l’ACL, no s’han 


pogut contrastar els preus del servei de difusió de la freqüència modulada a nou 


municipis, els preus dels serveis integrals de difusió i de manteniment i explotació 


d’un programa de freqüència modulada a quatre municipis, i el servei de transport 


de COMRàdio en format MPEG fins al centre de la Cerdanya amb els pressu-


postos acceptats, per 88.242 €. 


 


Els diferents conceptes que conformen l’emissió i difusió del senyal de l’ACL al 


territori ha patit variacions al llarg de la vida del contracte; això sumat al fet que la 


contractació es gestionava a través del director tècnic de COMRÀDIO, que va 


deixar de prestar serveis a l’Agència de Comunicació Local, SA abans de la seva 


dissolució ha fet molt difícil localitzar tota la documentació. 


 


Posats en contacte amb l’empresa proveïdora hem pogut localitzar el pres-


supost de data 16 de març de 2005 per al servei de transport de COMRàdio en 


format MPEG fins al centre de la Cerdanya que permet contrastar aquest con-


cepte i el pressupost de la mateixa data per als serveis integrals de difusió i de 


manteniment i explotació d’un programa de freqüència modulada a quatre 


municipis. 


 


Pel que fa a la resta, és a dir la comprovació dels preus del servei de difusió de la 


freqüència modulada a nou municipis més, no ha estat possible localitzar el 


document d’oferta de l’empresa proveïdora. En el moment de la contractació es 


va subscriure un contracte marc “Contracte d’arrendament d’infraestructures de 


telecomunicacions, i prestació de serveis de manteniment i sistema radiant” al 


qual s’anaven incorporant les noves emissores del CCL i, aquestes en concret, 


corresponen a les darreres freqüències de FM que li van ser concedides. I la 


difusió a aquests 9 municipis forma part d’aquest servei.  


 


6. El Consorci ha comptabilitzat els ingressos destinats al pagament de la paga 


extraordinària del desembre del 2012, en el compte 408 de creditors per de-


volucions d’ingressos mitjançant un assentament extrapressupostari, però s’hau-


rien d’haver comptabilitzat com una devolució d’ingressos pressupostària, ja que 


els ingressos eren pressupostaris. Aquest fet hauria suposat una minoració del 


resultat pressupostari en 0,25 M€).  


 


A l’apartat 3.1.6 de les conclusions es fa esment que el Consorci va comptabi-


litzar els ingressos destinats al pagament de la paga extraordinària del desem-


bre del 2012, en el compte 408 de creditors per devolucions d ’ingressos mitjan-


çant un assentament extrapressupostari, però s’haurien d’haver comptabilitzat 


com una devolució d’ingressos pressupostària, ja que els ingressos eren pres-


supostaris. Aquest fet hauria suposat una minoració del resultat pressupostari 


en 0,25 M€.  
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Efectivament els ingressos destinats al pagament de la paga extraordinària de de-


sembre de 2012 van ser imputats al compte 408 de creditors per devolucions d’in-


gressos mitjançant un assentament extrapressupostari. Aquesta assignació va ser 


corregida l’exercici 2013, en el qual es va registrar l’operació de forma pressupos-


tària, afectant al capítol IV de Transferències corrents, obtenint el següent resultat 


pressupostari a 31/12/13: 


 


Resultat Pressupostari exercici 2013-CCL   


      


Concepte    Import 
      


 Drets reconeguts nets   (-) 250.241,88 


 Obligacions reconegudes netes  1.853,40 
      


1. Total operacions no financeres  (-) 252.095,28 


2. Actius financers    49.779,36 


3. Passius financers   - 


      


Resultat pressupostari (1+2+3)   (-) 202.315,92 
      


4. Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 2.500,00 


5. Desviacions negatives de finançament  - 


6. Desviacions positives de finançament  - 
      


Resultat pressupostari ajustat (1+2+3+4+5+6) (-) 199.815,92 


 


7. En relació amb les modificacions de crèdit, els expedients no contenen el pre-


ceptiu informe de la Intervenció previst en l’article 177.2 del TRLRHL. Tampoc 


estan informats per la Gerència o la Tresoreria del Consorci, ni figura en els ex-


pedients respectius cap informe d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressu-


postària. A banda, en la modificació de crèdits per 0,12 M€, que incloïa un su-


plement de crèdit i un crèdit extraordinari, de la qual no es va publicar l’aprovació 


definitiva, amb posterioritat al tràmit d’exposició pública. 


 


Les modificacions de crèdit no contenien l’informe de la Intervenció perquè, com 


ja s’ha explicat anteriorment, el control intern que s’exercia sobre el CCL era el 


control financer per part de la Intervenció de la Diputació de Barcelona, i per tant, 


dit control no comporta la realització d’informes de la Intervenció en les modi-


ficacions de crèdit. En tot cas, val a dir que el CCL ha complert amb el que 


establia les seves Bases d’Execució del Pressupost en relació a les modificacions 


de crèdit. 


 


Respecte de l’informe d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, ente-


nem, com ja hem exposat en els apartats anteriors, que el règim de pressu-


postació, comptabilitat i control dels consorcis no va quedar definitivament regulat 


fins a l’aprovació de la LRSAL, que amb la modificació introduïda mitjançant la 


inclusió de la disposició addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 


va establir que els consorcis “han d’estar subjectes al règim de pressupostació, 


comptabilitat i control de l’Administració pública a què estiguin adscrits, sense 


perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 


d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.” 
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En conseqüència, ha estat a partir de l’entrada en vigor de la LRSAL que la 


Diputació inclou les dades corresponents als consorcis que conformen el seu 


sector públic, de forma consolidada, en els seus informes d’avaluació de l’objectiu 


d’estabilitat pressupostària, entenent, per tant, que en l’exercici 2012 no existia 


aquesta obligació. 


8. La contractació com a indefinits de quaranta-quatre treballadors que prestaven 


serveis a l’ACL a través de tres companyies, va vulnerar la disposició addicional 


vint-i-tresena de la Llei 2/2012, del 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat 


per a l’any 2012, així com els principis rectors de l’accés a l’ocupació pública de 


la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aplicables a les 


societats mercantils públiques  


 


A l’apartat 3.1.8 de les conclusions del Projecte d’Informe, es fa menció a la 


contractació com a indefinits de quaranta-quatre treballadors que prestaven 


serveis a l’ACL a través de tres companyies. En concret entén aquesta Sindicatura 


de Comptes que aquestes contractacions van vulnerar la disposició addicional 


vint-i-tresena de la Llei de Pressupostos de l’any 2012 així com els principis 


rectors de l’accés a l’ocupació pública de la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut 


Bàsic de l’Empleat Públic. 


 


Contràriament al que manifesta aquesta Sindicatura de Comptes, hem de dis-


crepar de la seva conclusió i afirmem que les contractacions efectuades per l’ACL 


no van vulnerar la prohibició relativa a la contractació que es desprèn de la dis-


posició addicional vint-i-tresena de la Llei de Pressupostos de l’any 2012, i per 


tant, com es veurà, mancant aquesta primera vulneració, tampoc no es pot derivar 


cap incompliment dels principis de la contractació pública aplicables. 


 


Del contingut de l’Informe de la Sindicatura de Comptes es pot dir que la inter-


pretació de la disposició addicional vint-i-tresena seria aquesta: Que a l’entrada 


en vigor de la Llei de Pressupostos de 2012 les societats mercantils públiques no 


podien contractar cap mena de personal llevat dues excepcions; que derivessin 


de convocatòries iniciades en exercicis anteriors o que resultin contractacions 


obligatòries en el marc de programes o plans plurianuals que estiguin en exe-


cució a la l’entrada en vigor de la Llei. 


 


Doncs bé, en relació amb la interpretació feta per la Sindicatura de Comptes, con-


siderem que resulta incompleta, i que omet els següents extrems: 


 


1. La disposició addicional vint-i-tresena concreta que la prohibició es refereix a 


que no es podrà contractar “nou personal”, tal i com s’aprecia en la següent 


transcripció: 


 


“Uno. En el año 2012, las sociedades mercantiles públicas a que se refiere el artículo 


22, apartado Uno de esta Ley, no podrán proceder a la contratación de nuevo 


personal [...]. 


 


2. L’expressió de “nou personal” s’ha d’entendre referida a aquell que accedeix a 


l’ocupació pública amb caràcter fix, condició que només es pot assolir amb la 
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superació d’un procés selectiu convocat en el marc de l’oferta d’ocupació 


pública-o instrument similar. 


3. En altres paraules, la disposició addicional vint-i-tresena, el que limita és la 


possibilitat d’aprovar convocatòries d’ocupació partir de l’1 de juliol de 2012, 


però no pretén anular la mesures pendents d’executar en matèria de plani-


ficació de recursos humans. 


4. Reforçant aquest plantejament es pot indicar que el propi precepte valida les 


contractacions vinculades a convocatòries d’ocupació pendents d’executar, de 


programes i de plans plurianuals. Aquestes tres situacions no són excepcions 


per al futur –com sembla afirmar aquesta Sindicatura– sinó que determinen el 


reconeixement d’un règim transitori per tal que la norma no afecti retroactiva-


ment a les mesures de planificació dels recursos humans pendents d’executar 


abans de l’aprovació de la norma pressupostària. 


 


Una vegada ajustats els extrems essencials del precepte, procedeix analitzar si 


l’ACL va vulnerar-lo amb la seva actuació: 


 


1. Durant l’any 2012, l’ACL no va efectuar o executar cap convocatòria de con-


tractació de personal de nova incorporació. En tot cas, les contractacions 


laborals efectuades responien a funcions i llocs de treball preexistents a 


l’entrada en vigor de la Llei que s’articulaven a través de relacions amb tercers 


–proveïdors de serveis–. 


 


2. Les contractacions efectuades no vulneren els principis de l’ocupació pública 


perquè els reconeixements es realitzen en forma de personal indefinit no fix, 


figura d’origen jurisprudencial creada pel Tribunal Suprem a partir de l’any 


1998, respecte a la qual, pel que interessa, convé recordar que s’assimila al 


personal interí pendent de cobertura reglamentària, i per tant, romandrà pen-


dent de superar el corresponent procés selectiu, desprès del qual, si escau, 


obtindrà la condició de fix. És a dir, que l’absència de procediment selectiu no 


només és conjuntural, sinó que també és transitòria, i que s’ha de començar a 


solucionar en el moment en què les Lleis de pressupostos permetin oferir 


aquests llocs de treball. 


 


3. Les 44 relacions laborals que s’han regularitzat s’han aplicat en el marc d’un 


pla de reequilibri dels mitjans productius per adequar-los a les necessitats dels 


seus clients i a la normativa aplicable, situació que existia abans de l’any 2012 


i que es va fer evident en el moment en que es va presentar, entre d’altres, una 


reclamació prèvia a la via laboral per part de diversos col·laboradors, mit-


jançant escrit de 21 de maig de 2012 (Núm. Reg. 139/12). 


 


4. Aquestes 44 contractacions no són mesures aïllades, sinó que es produeixen 


en el marc del pla de mesures següents: 


 


- Eliminació i aplicació dels costos de les subcontractacions a les despeses 


de personal. 
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- Neutralització dels increments de llocs de treball, a nivell de sector públic, 


mitjançant un pla d’amortització de places de plantilla de la Diputació de 


Barcelona com a entitat de base territorial, en el sentit que disposa el 


mateix article 20 de la LGPE 2012, que va implicar l’amortització pro-


gressiva durant l’any 2012 de 56 places, per tant, un decrement net de 12 


places comptant amb l’increment de l’ACL. 


 


  


Amortitzacions 


computables  


 Dates 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 


Resolució A. 319/10 A. 216/11 A.219/12 A. 205/213 


Plantilla vigent DiBa 3.972 3.939 3.916 3.859 


Places netes 


amortitzades 
  -33 -56 -113 


 


En conclusió, aquestes dues mesures, entre d’altres, que considerem les més 


rellevants, permeten afirmar que l’actuació de l’ACL ha garantit l’acompliment 


dels principis d’estabilitat pressupostària que deriven de l’article 7 de la Llei 


Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Fi-


nancera, relatius a l’eficàcia, eficiència i economia, arran d’haver aplicat mesures 


de racionalització de la despesa. 


 


5. En relació amb la situació organitzativa que va haver d’afrontar l’ACL, hem 


d’assenyalar que aquesta en cap cas va ser promoguda per ella, sinó que es 


tracta d’un fenomen que ha afectat de forma comú a bona part de les 


empreses del sector audiovisual del territori. En aquest sentit, podem destacar, 


entre d’altres, la resolució de data 30 d’octubre de 2015 del Jutjat de lo Social 


número 14 de Barcelona, que va apreciar l’existència de cessió il·legal en el 


cas d’una televisió local a través d’una empresa subcontractada, optant els 


treballadors per esser indefinits no fixos de la televisió local, abonant les 


diferències salarials existents, i sense perjudici de les responsabilitats en 


matèria de quotes a la Seguretat Social i sancions de la Inspecció de Treball i 


de la Seguretat Social. 


 


6. En tot cas es pot afirmar que la decisió de l’ACL va preservar com a finalitat 


última l’interès públic, i que figura degudament motivada per l’informe emès 


pel Catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat de Valèn-


cia, Carlos L. Alfonso Mellado, del qual es desprèn el següent: 


 


- Que la dinàmica en les relacions amb el personal procedent de les em-


preses prestadores de serveis a l’ACL havia acabat, amb caràcter general, 


adquirint els trets característics de les relacions jurídic laborals.  


 


- Que com a conseqüència d’aquesta situació es podia derivar una eventual 


declaració, per part dels tribunals competents, de cessió il·lícita de per-


sonal. 


 


7. Addicionalment, es pot concloure que l’endarreriment a l’hora d’adoptar les 


actuacions necessàries per resoldre la situació existent, podia generar altres 
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perjudicis per a l’entitat, especialment si es romania a l’espera de resolució 


judicial, consistents, entre d’altres, en els següents: 


 


- Arrossegament dels salaris consolidats pels treballadors cedits a l’empara 


del conveni col·lectiu de l’empresa prestadora, superiors als vigents al 


conveni de l’ACL. 


- Responsabilitat solidària d’ACL davant els acomiadaments per les contrac-


tistes declarats improcedents pels tribunals, consistent en una indem-


nització de 45/33 dies de salari per any de servei. 


 


- Responsabilitats en matèria de Seguretat Social dels darrers 4 anys, con-


sistent en les quotes a la Seguretat Social per aquells que tinguessin una 


relació mercantil amb l’empresa contractista, consistent en un 33 % del 


salari brut percebut pel treballador, més un recàrrec del 20 %. 


 


- Aplicació de sancions en matèria de relacions laborals per part de la Ins-


pecció de Treball i de la Seguretat Social per import de fins a 187.515 


Euros. 


8. Al marge de tot l’anterior, i en relació a la consideració per part de la Sin-


dicatura de Comptes sobre l’incompliment de la Disposició addicional pri-


mera del RDL 20/2012, de juliol, volem assenyalar que la seva exigència 


resultaria aplicable a partir de l’1 de gener de 2013, atès que des del 14 de 


juliol de 2012 i fins a l’esmentada data només es tractava d’un període 


transitori.  


 


Per altra banda, atès que la previsió de l’ACL era deixar d’utilitzar aquestes 


empreses proveïdores de serveis externs, tal com així va succeir, resultava 


innecessari procedir a l’aprovació d’unes instruccions per regular aquesta 


forma d’activitat. 


 


Dit això, entenem que: 


 


- No s’ha vulnerat la disposició addicional vint-i-tresena de la LGPE 2012 així 


com tampoc els principis rectors de l’accés a l’ocupació pública. 


 


- No s’ha procedit a la contractació de nou personal, sinó que s’han regularitzat 


les relacions laborals preexistents derivades de la contractació dels serveis 


amb empreses proveïdores del sector audiovisual, assumint, per tant, la realitat 


fàctica existent. 


 


- L’actuació adoptada per l’ACL està degudament justificada en raons d’interès 


públic i ha aplicat la normativa vigent en aquell moment; així mateix, es considera 


que les cauteles adoptades afavoreixen l’aplicació dels principis derivats de 


l’article 7 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 


Sostenibilitat Financera, relatius a l’eficàcia, eficiència i economia, arran d’haver 


aplicat mesures de racionalització de la despesa. 
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9. Les contractacions del director d’informatius i del director comercial de l’ACL sota 


el règim de la relació laboral d’alta direcció, no es pot deduir que estiguessin 


motivades per necessitats urgents i inajornables. En el cas del director d’infor-


matius aquesta manca de justificació es reforça pel fet que l’anterior director es va 


mantenir a l’empresa com a sotsdirector d’informatius. En conseqüència, aquestes 


contractacions es consideren contràries a la disposició addicional vint-i-tresena 


de la Llei de pressupostos del 2012. 


 


A l’apartat 3.1.9 de les conclusions del Projecte d’Informe es fa menció a la con-


tractació del director d’informatius i del director comercial de l’ACL sota el règim 


de relació laboral d’alta direcció i que no es por deduir que estiguessin motivades 


per necessitats urgents i inajornables. 


 


En concret entén aquesta Sindicatura de Comptes que aquestes contractacions 


van vulnerar la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei de Pressupostos de 


l’any 2012, ja que en el cas del director d’informatius aquesta manca de justifi-


cació es reforça pel fet que l’anterior director es va mantenir a l’empresa com a 


sotsdirector d’informatius. 


 


En aquest sentit, amb caràcter previ a la justificació de les contractació referides, 


convé recordar que la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 2/2012, de 29 


de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2012, estableix que “per 


l’any 2012, les societats mercantils públiques referides a l’apartat ú de l’article 22 


de la mateixa norma, no podran procedir a la contractació de nou personal, llevat 


de les contractacions que responguin a convocatòries iniciades en exercicis 


anteriors o que resultin obligatòries en el marc de programes o plans plurianuals 


que estiguin en execució a la l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Únicament en 


casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, es podran dur a 


terme contractacions temporals”. 


 


No obstant, per tal d’entendre que no s’ha vulnerat per part de l’ACL la disposició 


addicional vint-i-tresena de la Llei de Pressupostos de l’any 2012, cal recordar 


que les contractacions d’aquesta s’emmarquen dins del règim laboral d’alta 


direcció, ja que són càrrecs de confiança. 


 


Dit això, davant la necessitat de cobrir els llocs de confiança, i en quedar vacant 


el càrrec de Director Comercial, donat que l’anterior, el Sr. Javier Núñez Pérez va 


ésser acomiadat en data 8 de novembre de 2012, es va contractar a un nou 


Director Comercial, el Sr. Jordi Campamà Figueredo, sota el règim laboral d’alta 


direcció, sense que aquesta contractació contravingui la normativa referida de la 


Llei de Pressupostos de l’any 2012, ja que no s’ha procedit a la contractació de 


nou personal, limitant-se simplement a cobrir el lloc de confiança que havia 


quedat vacant. 


 


Tanmateix s’ha hagut de cobrir la direcció d’informatius que ocupava el Sr. Òscar 


Ramos i París, amb la mateixa justificació que l’anterior cas però amb una particu-


laritat, que no és altra que donada la importància i la responsabilitat del director 


d’informatius, el canvi d’un director a un altre, s’ha de fer de forma progressiva, 


motiu pel qual es va contractar el Sr. Pablo Enrique Planas González, i temporal-
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ment es va situar al Sr. Òscar Ramos i París, com a sotsdirector, fins el 19 de juny 


de 2013, moment en el qual va esser acomiadat, sense que aquesta contractació 


contravingui la normativa referida de la Llei de Pressupostos de l’any 2012, ja que 


no s’ha procedit a la contractació de nou personal, limitant-se simplement a cobrir 


el lloc de confiança que havia quedat vacant. 


 


Dit això, entenem que no s’ha vulnerat la disposició addicional vint-i-tresena de la 


Llei de Pressupostos de l’any 2012 pels següents motius: 


 


 No s’ha procedit a la contractació de nou personal, sinó que simplement s’ha 


canviat a les persones que ocupen determinats llocs de confiança. 


 Aquestes contractacions, sense cap mena de dubte tenen una justificació 


urgent i inajornable, motiu pel qual, en el cas que s’entengui que comporten 


noves contractacions i no substitucions d’altres contractacions de lloc de 


confiança, la normativa referida de la Llei de Pressupostos de l’any 2012 


empara les referides contractacions. 


 


Per tant, entenem que en aquest supòsit no representa cap vulneració de la dis-


posició addicional vint-i-tresena de la Llei de Pressupostos de l’any 2012. 


 


10.  Durant l’exercici 2012, CEPSA ha contractat una persona, vinculada prèviament a 


la XAL-EPE. A parer de la Sindicatura, un cop analitzada aquesta contractació, no 


es pot deduir que aquesta estigués motivada per necessitats urgents i inajor-


nables. Tampoc no es pot vincular l’anterior contractació de la XAL-EPE, ja que es 


tracta de dues empreses diferents. En conseqüència, aquesta contractació es 


considera contrària a la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei de pres-


supostos del 2012. 


A l’apartat 3.1.10 de les conclusions del projecte d’informe 12/2014 – F d’aquesta 


Sindicatura de Comptes, es fa menció a la contractació per part de CEPSA d’una 


persona, durant l’exercici 2012, que prèviament havia estat vinculada a la 


XAL-EPE. 


 


En concret entén aquesta Sindicatura de Comptes que no estava motivada la 


referida contractació per necessitats urgents i inajornables, no podent tampoc 


vincular l’anterior contractació de la XAL-EPE, ja que es tracta de dues empreses 


diferents, essent sota el seu entendre una contractació contrària a la disposició 


addicional vint-i-tresena de la Llei de Pressupostos de l’any 2012. 


 


En aquest sentit, amb caràcter previ a la justificació de la contractació del Sr. 


Gabriel Barragan, convé recordar que la disposició addicional vint-i-tresena de la 


Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2012, 


estableix que “per l’any 2012, les societats mercantils públiques referides a l’apar-


tat ú de l’article 22 de la mateixa norma, no podran procedir a la contractació de 


nou personal, llevat de les contractacions que responguin a convocatòries inicia-


des en exercicis anteriors o que resultin obligatòries en el marc de programes o 


plans plurianuals que estiguin en execució a la l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 
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Únicament en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, 


es podran dur a terme contractacions temporals”. 


Dit això, tal com es desprèn del contracte de treball temporal per obra i servei i les 


condicions annexes al mateix, l’objecte de la contractació del Sr. Gabriel Barra-


gan era una obra i servei determinat consistent en l’anàlisi i avaluació del procés 


de digitalització de la OM, iniciant la seva prestació en data 2 d’abril de 2012 i 


finalitzant la referida prestació de serveis en data 31 de desembre de 2012, tal 


com s’acredita amb la baixa a la Seguretat Social del Sr. Gabriel Barragan, que 


consta a l’expedient. 


 


De la documentació que s’adjunta referent a la contractació per part de CEPSA 


del Sr. Gabriel Barragan es desprenen els següents extrems: 


 El fet que anteriorment estigués vinculada a la XAL-EPE, no té cap mena de 


repercussió, ja que no es va reconèixer cap condició laboral que tingués 


amb anterioritat ni es va reconèixer cap antiguitat superior a la data de con-


tractació, formalitzant un contracte temporal per una obra i servei determinat, 


establint les condicions laborals per la prestació de serveis, la qual va fina-


litzar en acabar l’objecte del contracte temporal. 


 


 La contractació estava perfectament motivada, donat que CEPSA tenia una 


necessitat urgent i inajornable, que era l’anàlisi i avaluació del procés de di-


gitalització de la OM, respectant la disposició addicional vint-i-tresena de la 


Llei de Pressupostos de l’any 2012, que estableix la possibilitat de realitzar 


contractacions temporals quan aquestes estiguin justificades, tal com ha 


passat en aquest supòsit. 


 


Per tant, entenem que aquesta contractació per part de CEPSA del Sr. Gabriel 


Barragan no representa cap vulneració de la disposició addicional vint-i-tresena 


de la Llei de Pressupostos de l’any 2012, ja que la contractació era urgent i 


inajornable, no estant vinculada a l’anterior relació que mantenia el treballador 


amb la XAL-EPE. 


 


11. Pel que fa a les instruccions internes de contractació, tot i que els estatuts de 


l’ACL i de CEPSA assignen competències genèriques quant a la capacitat de 


contractar, la Sindicatura considera que les instruccions haurien d’especificar 


l’òrgan de contractació i/o la norma reglamentària o disposició estatutària que el 


regula.  


 


L’article 191 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic obliga per a 


l’adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada a que els 


òrgans competents aprovin unes instruccions (IIC) d’obligat compliment en l’àmbit 


intern on es regulin els procediments de contractació per a que sigui efectiu el 


compliment dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confiden-


cialitat, igualtat i no discriminació. 


 


La llei no demana que es determini a les instruccions quin és l’òrgan de contrac-


tació, tot i que naturalment podria fer-se constar a les instruccions mitjançant una 


remissió als Estatuts de la societat.  
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Tant l’ACL com CEPSA són dues societats mercantils, societats anònimes, que 


tenien determinats els seus òrgans socials en els seus Estatuts; tant els estatuts 


com els nomenaments estan degudament inscrits en el Registre Mercantil que és 


qui dóna constància registral de la seva vigència i capacitat, d’acord amb el que 


disposa el Reglament del Registre Mercantil, Real Decret 1784/1996, de 19 de 


juliol. Per tot l’anterior, en el moment d’aprovació de les Instruccions, no es va 


considerar la conveniència de determinar els òrgans competents per a la 


contractació per part de l’ACL i CEPSA. 


 


12. Tot i que les instruccions internes de contractació preveuen l’existència del perfil 


del contractant, aquest no s’havia activat en l’exercici fiscalitzat.  


 


Efectivament tant el Text refós de la Llei de contractes del sector públic com les 


pròpies IIC preveuen l’existència del perfil del contractant. L’ACL i CEPSA tenien 


una activitat contractual, en el rang de contractes sotmesos a les instruccions 


internes de contractació, molt baixa. No hem d’oblidar que l’any 2012 va ser el 


darrer any de vida de l’ACL i que feia alguns anys ja es treballava amb vistes a la 


dissolució i liquidació d’ambdues societats i es va considerar innecessari fer la 


inversió tecnològica en desenvolupar dos perfils que no es farien servir. Per 


aquest motiu no es va arribar a desenvolupar el perfil del contractant d’aquestes 


dues societats, substituint els requisits de publicitat al Perfil del Contractant per 


les corresponents publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 


 


L’article 191 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic permet en la 


seva lletra C que les IIC puguin arbitrar altres modalitats alternatives o addicionals 


de difusió a les publicacions en el perfil del contractant. En consonància amb 


aquesta previsió legal les IIC de l’ACL i de CEPSA preveuen en el seu article 17 


que tots els contractes adjudicats a l’empara d’aquestes IIC, llevat dels adjudicats 


mitjançant el procediment previst per als contractes menors i els del sector 


audiovisual, es publiquen al Perfil del Contractant de l’entitat i que altrament 


l’anunci es publica en el Butlletí Oficial de la Província. 


 


Per tant les contractacions fetes per l’ACL durant aquest període, que l’any 


objecte de fiscalització va ser només una, van ser publicades al Butlletí Oficial de 


la Província de Barcelona en compliment del principi de publicitat. 


En conseqüència, SOL·LICITO que es tingui per evacuat el tràmit d’al·legacions al 


projecte d’informe de fiscalització núm. 12/2014-F, corresponent al Consorci de Co-


municació Local i ens dependents, exercici 2012, i, en conseqüència, es procedeixi a 


modificar el projecte d’informe en el sentit i d’acord amb els seus arguments. 


 


 


Joaquim de la Calzada Fernández 


Liquidador 


Consorci de Comunicació Local 


 


Barcelona, 21 de desembre de 2015 
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4.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades pel liquidador del Consorci de Comunicació Local han estat 


degudament analitzades i valorades pel Ple de la Sindicatura de Comptes. Arran de les 


al·legacions I i II.1, es modifica el text dels apartats 1.2.2.2, 1.2.4 i 3.1, tal com s’indica en 


la nota a peu de la pàgina corresponent. 


 


Pel que fa a la resta d’al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe, ja sigui perquè la 


Sindicatura considera que són explicacions que confirmen la situació descrita en l’informe, 


o perquè no comparteix els judicis que s’hi exposen. 







 









		COBERTA

		PORTADA

		PÀGINA DE CRÈDITS

		CERTIFICAT

		ÍNDEX

		ABREVIACIONS

		1. INTRODUCCIÓ

		1.1. Informe

		1.1.1. Objecte i abast

		1.1.2. Metodologia



		1.2. Consorci de Comunicació Local i els seus ens dependents

		1.2.1. Antecedents

		1.2.2. Activitats i organització

		1.2.2.1. Activitat

		1.2.2.2. Estructura organitzativa



		1.2.3. Fets significatius i fets posteriors

		1.2.4. Control i fiscalització

		1.2.5. Treballs de control





		2. FISCALITZACIÓ REALITZADA

		2.1. Aprovació del Compte general i retiment a la Sindicatura

		2.2. Consorci de Comunicació Local

		2.2.1. Balanç del Consorci

		2.2.2. Compte del resultat economicopatrimonial del Consorci

		2.2.3. Estat de liquidació del pressupost del Consorci

		2.2.3.1. Pressupost inicial

		2.2.3.2. Modificacions pressupostàries

		2.2.3.3. Conciliació del Resultat pressupostari i el Resultat economicopatrimonial





		2.3. Agència de Comunicació Local, SA

		2.3.1. Balanç de l’ACL

		2.3.2. Compte de pèrdues i guanys de l’ACL



		2.4. Compañía de Emisiones y Publicidad, SA

		2.4.1. Balanç de CEPSA

		2.4.2. Compte de pèrdues i guanys de CEPSA



		2.5. Memòries

		2.6. Contractació administrativa

		2.6.1. Normativa aplicable

		2.6.2. Mostra fiscalitzada

		2.6.3. Resultats de la fiscalització





		3. CONCLUSIONS

		3.1. Observacions



		4. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS

		4.1. Al·legacions rebudes

		4.2. Tractament de les al·legacions



		COBERTA POSTERIOR









